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Regulament de participare
la
Concursul ,,BURSIER la SMURD TÂRGU MUREŞ”
Articolul 1. Organizatorul
1.1. Fundatia Pentru SMURD organizează, în perioada 17 iunie – 30 iunie 2016,
concursul pentru selectarea a 3 interni/voluntari ce îşi vor desfăşura activitatea în cadrul
SMURD TÂRGU-MUREŞ, în luna August 2015, dintre studenţii tuturor facultăţilor de
medicină din România.
Selecţia va fi comunicată pe pagina de internet www.fundatiapentrusmurd.ro şi pagina
de Facebook Fundatia pentru S.M.U.R.D..
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau de a întrerupe concursul, anuntând
însă publicul, în prealabil, prin folosirea oricăror mijloace de comunicare.
Prezentul concept şi format al concursului reprezintă obiect al dreptului de autor al
organizatorului, fiind ocrotit conform prevederilor Legii nr.8/1996 privind drepturile de
autor si drepturile conexe.
Datele participanţilor nu vor fi reţinute pentru campanii ulterioare şi vor fi procesate doar
în scopul validării înscrierii şi desfăşurării prezentului concurs.
1.2. Organizatorul va suporta costurile de deplasare, cazare şi masă în perioada bursei la
SMURD Târgu Mureş
Articolul 2. Organizarea şi mecanismul concursului
2.1. Concursul se desfăşoară în doua etape, după cum urmează:
ETAPA 1:
1.1. Accesez
secţiunea
dedicată
din
cadrul
paginii
de
internet
www.fundatiapentrusmurd.ro sau pe Facebook, pe pagina Fundatia pentru S.M.U.R.D.,
unde voi gasi formularul de aplicare si regulamentul concursului.
1.2. Accesez apoi completez integral şi cu date corecte acest formular de concurs în
perioada 17 iunie – 30 iunie 2016.
ETAPA 2:
2.2.
Redactez un eseu cu tema: „Solutii de dezvoltare a sistemului de acordare a
primului ajutor din partea populației în situații de urgență: implementare model
de educație a populației, tehnici de promovare, gestiune și coordonare”
2.3. Termen limita: 30 iunie 2016.
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2.4.

Trimit eseul in format PDF sau Word la adresa de e-mail
voluntar@fundatiapentrusmurd.ro. In subject-ul e-mailui voi completa „Eseu
Bursa SMURD – Prenumele si Numele tau”
Autorii celor mai bune 3 eseuri vor fi invitaţi la un interviu de maximum 15 de minute ce
va fi susţinut în prezenţa dlui. Dr. Raed Arafat, pentru a-şi susţine ideile prezentate în
eseu şi motivaţia pentru participarea la stagiul în cadrul SMURD Târgu Mureş.
Eseurile vor fi evaluate si punctate de catre o comisie de specilitate a carei componenta
va fi anuntata public pana la finalul termenului de depunere a eseurilor.
In cadrul evaluarii eseurilor, se vor puncta, dupa cum urmeaza:
- Coerenta ideilor si exprimare – 20 pct/100pct
- Referinte la modele similare din alte state ale lumii – 10 pct/100 pct
- Creativitatea si gradul de fezabilitate a ideilor propuse si exemple concrete
de aplicare – 50 pct/100 pct
- Incadrare in limite si termeni stabiliti cu privire la formatul si dimensiunea
lucrarii – 20 pct/100
TEMA ESEULUI: „Solutii de dezvoltare a sistemului de acordare a primului ajutor
din partea populației în situații de urgență: implementare model de educație a
populației, tehnici de promovare, gestiune și coordonare”
Prin transmiterea formularului de concurs, participanţii declară că au citit şi sunt de acord
cu prezentul regulament în totalitate.
Eseul trebuie sa conţină aproximativ 2500 de cuvinte. (4-5 pagini, font Times New
Roman sau Arial, dimensiune 12 puncte, format Word sau PDF).
Sunt înscrişi în concurs doar participanţii care au completat cu date corecte formularul şi
l-au trimis în perioada de concurs.
Articolul 3: Participanţii la concurs. Condiţii de participare.
3.1. La concursul intitulat ”BURSIER la SMURD TÂRGU-MUREŞ” poate participa
orice persoană fizică, care a împlinit vârsta de 18 ani, student in cadrul unei Universitati
de Medicina din Romania.
3.2. Participarea la concurs a participanţilor atrage acceptarea implicită, necondiţionată şi
fără rezerve, de către aceştia a prezentului regulament, considerându-se drept reale,
corecte şi complete toate datele furnizate de participanţi.
3.3. În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe între datele furnizate organizatorului (de
către oricare dintre participanţi) şi realitate, respectiva participare se invalidează fără
îndeplinirea vreunei alte formalitaţi.
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3.4. Participarea la concursul ”BURSIER la SMURD TÂRGU-MUREŞ” implică
acceptarea necondiţionată, exclusivă şi irevocabilă a participanţilor că numele,
fotografiile şi materialele filmate sau fixate pe oricare alt suport cu aceştia să poată fi
făcute publice şi exploatate în orice scop inclusiv publicitar de către organizator şi/sau
subcontractanţi ai acestuia fără nici un fel de pretenţii din partea participanţilor şi
câştigătorilor.
3.5. Nu pot participa la concurs angajaţii şi colaboratorii cu un contract încheiat ai
organizatorului, rudele angajaţilor organizatorului până la gradul 4, precum şi angajaţii si
rudele acestora până la gradul 4, aparţinând terţelor societăţi sau fundaţii implicate în
promovarea proiectului.
3.6. În cazul în care vor fi descoperite situaţii de PLAGIAT, participantul va fi
ELIMINAT din concurs.
3.7. Orice student la medicină are dreptul de a participa la concurs cu condiţia sa ştie
limba română la nivel avansat, scris şi oral.
Articolul 4. Premiile din concurs
4.1. Premiul constă în acordarea unui stagiu de pregătire în cadrul Departamentului
UPU-SMURD Târgu-Mureş, cu durata de 1 lună de zile.
Data stagiului va fi stabilită de comun acord de către organizator şi câştigător, însă nu
poate începe mai târziu de 1 decembrie 2016. Premiul nu poate fi convertit în bani sau
transferat unei terţe persoane.
4.2. Câştigătorii vor fi anunţaţi public pana la data de 10 iulie 2016 prin intermediul
mass-media, pagina de Facebook a organizatorului şi pagina de internet a acestuia.
Articolul 5. Dreptul de contestaţie. Litigii
5.1. Participanţii înregistraţi la concurs pot exercita un drept de contestaţie referitor la
desemnarea câştigătorului, în termen de 24 ore, după desemnarea acestuia, prin
înregistrarea contestaţiei la adresa de mail voluntar@fundatiapentrusmurd.ro împreună
cu datele de contact (adresă, nume şi prenume, act de identitate cu toate datele aferente).
5.2. Contestaţia înregistrată în termenul prevăzut la art. 6.1, se judecă de către o comisie
desemnată de organizator, în termen de maxim 72 de ore de la înregistrarea acesteia,
rezultatul deliberării fiind trimis prin e-mail şi afişat pe www.fundatiapentrusmurd.ro în
pagina concursului.
5.3. În cazul în care rezultatul deliberării este de natură să ducă la nevalidarea unui
câştigător şi să confere premiul altuia, acesta va fi anunţat prin toate căile din articolul 5.3
imediat după deliberare.
5.4. În cazul admiterii contestaţiei, se invalidează câştigătorul şi se continuă concursul,
din punctul în care acesta a fost întrerupt ca urmare a desemnării câştigătorului invalidat.
Articolul 6. Prevederi speciale
6.1 Organizatorul nu este responsabil de eventualele defecţiuni tehnice apărute în timpul
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desfăsurării concursului, acestea fiind considerate ca şi cauze exoneratoare de răspundere
pentru organizator.
Astfel, organizatorul nu răspunde pentru eventualele disfuncţionalităţi ale terţilor sau
sistemelor acestora.
6.2 Regulamentul de participare poate fi modificat de către organizator pe parcursul
derulării concursului, sub rezerva publicităţii acestor modificări, în termen de maxim 24
ore de la producerea acestora, efectuată în aceleaşi condiţii de publicitate ca şi pentru
prezentul regulament.
6.3
Publicitatea
prezentului
regulament
se
realizează
pe
site-ul
www.fundatiapentrusmurd.ro şi pe pagina de Facebook .
6.4 Concursul nu este asociat, aprobat sau supus oricărei prevederi speciale a reţelei de
socializare Facebook Fundatia pentru S.M.U.R.D.

ORGANIZATOR
Fundaţia pentru SMURD
16 iunie 2016
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