REGULAMENT DE SPONSORIZARE
Privind participarea membrilor Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și
Asistenților Medicali din România la Conferința organizată de Consiliul Internațional al
Asistenților Medicali – ediția 2019 (Singapore)
CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE
Art. 1. În concordanță cu misiunea asumată, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști,
Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) va continua si in anul 2019
programul de sponsorizare privind participarea membrilor Ordinului Asistenților Medicali
Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România la Conferința organizată de
Consiliul Internațional al Asistenților Medicali – ediția 2018 (Singapore).
CAPITOLUL II - ZONA DE ACOPERIRE, PERIOADA DE ACORDARE, CUANTUMUL
SPONSORIZĂRII;
Art. 2. Sponsorizarea se acordă pentru asistenții medicali sau moașele care au calitatea de
membru al OAMGMAMR, din toate filialele județene ale României.
Art. 3. Sponsorizarea cuprinde taxa de participare, cheltuielile de transport și cazare în
regim hotelier, pe durata Conferinței, la o unitate hotelieră selectată de OAMGMAMR.
CAPITOLUL III - CRITERIILE DE ACORDARE A BURSEI
Art. 4. Sponsorizarea se referă la suportarea de către OAMGMAMR, a cheltuielilor
ocazionate de participarea a 3 asistenți medicali sau moașe (indiferent de numărul
abstractelor depuse de către asistenților medicali/moașele – membri ai OAMGMAMR) ale
căror abstracte pentru lucrări științifice/postere științifice au fost selectate de către
Comitetul științific al ICN în vederea organizării Conferinței ICN-sesiunea 2019 ce se va
desfășura la Singapore.
Art. 5. Selectarea celor 3 lucrări ce urmează a fi sponsorizate de către OAMGMAMR se va
realiza de către Biroul Executiv al OAMGMAMR și rezultatul selecției va fi adus la
cunoștința aplicanților.
Art. 6. În analiza dosarelor ce urmează a fi selectate în vederea sponsorizării participării
autorilor la Conferința ICN, Biroul executiv al OAMGMAMR va aplica criterii de selecție
precum noutatea/originalitatea temei lucrării, interesul internațional asupra temei
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abordate de autor și a celorlate condiții de participare prevăzute la art 7 din prezentul
regulament.
Art. 7. Sponsorizarea se acordă asistenților medicali/moașelor care îndeplinesc cumulativ
următoarele criterii:
a) au calitatea de membru al OAMGMAMR – certificat de membru ;
b) au domiciliul stabil în România;
c) au calitatea de salariat în profesia de asistent medical/moașă într-o unitate medicală din
România sau în structurile filialelor OAMGMAMR;
d) nu au beneficiat de programul de sponsorizări privind participarea la edițiile anterioare
ale Conferințelor ICN;
e) tema lucrării propuse dovedește noutate/originalitate și interes internațional pentru
profesia de asistent medical/moașă.
Art. 8. În cazul lucrărilor/posterelor asistenților medicali/moașelor români selectate de
ICN care conțin mai mulți autori/co-autori, sponsorizarea se acordă exclusiv autorului
principal al lucrării/posterului.
Art. 9. În cazul autorilor principali pentru care ICN a selectat mai multe lucrări,
sponsorizarea OAMGMAMR se acordă doar o singură dată.
Art. 10. Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: vârsta, sexul, religia, rasa,
apartenența politică.
Art. 11. Autorii lucrărilor/posterelor selectate de către Biroul Executiv spre sponsorizare
care confirmă acceptarea sponsorizării, au obligația prezenței la lucrările Conferinței sau
după caz, a sesiunilor de prezentare a posterelor și susținerea lucrărilor.
Art. 12. Lucrările/postere selectate de către Biroul Executiv spre sponsorizare, ulterior
susținerii lucrărilor în cadrul Conferinței ICN, devin proprietarea OAMGMAMR.
CAPITOLUL IV - DOCUMENTELE NECESARE LA DEPUNEREA DOSARULUI
Art. 13. Aplicanții ale căror abstracte/lucrări/postere au fost selectate de către ICN și
doresc să candideze pentru acordarea sponsorizării de către OAMGMAMR conform
prezentului Regulament, vor depune un dosar prin care solicită sponsorizarea, ce va
cuprinde următoarele documente:
1. cerere tip, conform anexei nr. 1;
2. copie după cartea/buletinul de identitate – aflată în termen de valabilitate;
3. copie certificat de membru eliberat de filiala OAMGMAMR;
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4. copie certificate de căsătorie/hotărâre judecătorească de divorț, în cazul schimbării
numelui de pe certificatul de membru;
4. Dosarul poate conține și documente doveditoare ale participării aplicantului la diferite
congrese/conferințe/simpozioane internaționale la care acesta a participat.
5. Dosarele se depun la sediul filialei OAMGMAMR unde aplicantul este membru;
CAPITOLUL V - GRAFICUL DE ACORDARE A SPONSORIZĂRII
Art. 14. Graficul de desfășurare a procesului de selectare a dosarelor și acordării
sponsorizărilor va fi stabilit de către Biroul executiv al OAMGMAMR.
Art. 15. Acest grafic va fi adus la cunostința membrilor OAMGMAMR în timp util pentru ca
persoanele interesate să poată face toate demersurile pentru procurarea documentelor
necesare.
CAPITOLUL VI - CAZURI DE ANULARE A ACORDĂRII SPONSORIZĂRII
Art. 16. Sponsorizarea se anulează în cazul în care:
a) aplicantul pierde/renunță la calitatea de membru al OAMGMAMR;
b) aplicantul este înregistrat cu abateri/litigii profesionale, conform raportului întocmit de
Comisia Județeană de Etică din județul în care acesta exercită profesia;
c) pe parcurs se constată că au fost furnizate intenționat date eronate cu privire la calitatea
de autor/co-autor al lucrării selectate de ICN.
d) aplicantul nu își îndeplinește obligațiile prevăzute la art. 10 din prezentul regulament.
Art. 17. Fondurile rămase disponibile în urma suspendării sponsorizării vor fi utilizate
pentru acordarea sponsorizărilor din următoarea ediție a Conferinței internaționale a ICN
Art. 18. Fondurile rămase disponibile în cazul neacordării nici unei sponsorizări de către
Biroul Executiv al OAMGMAMR ca urmare a neînscrierii niciunui aplicant sau a înscrierii
unor dosare care nu respectă prevederile art 12 din prezentul regulament, vor fi utilizate
pentru acordarea sponsorizărilor din următoarea ediție a Conferinței internaționale a ICN
CAPITOLUL VII - ALTE PREVEDERI
Art.

19.

Criteriul

principal

de

acordare

a

sponsorizărilor

lucrărilor/posterelor de către Comitetul Științific al ICN.
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va

fi

selectarea

Art. 20. Sponsorizarea constă exclusiv din plata de către OAMGMAMR, prin virament
bancar către furnizorii serviciilor prevăzute la articolul 3 din prezentul Regulament (taxa
de participare, transport, cazare).
Art. 21. Dacă pe parcursul programului se constată că aplicantul a primit sponsorizarea în
mod necuvenit ca urmare a falsificării documentelor, acesta va fi obligat la returnarea
integrală a sponsorizării primite până în acel moment și va suporta consecințele legale.
Art. 22. Responsabilitatea pentru prevederile acestui regulament revine doar
OAMGMAMR

fără nici o implicație din partea institutiilor de stat sau alte instituții

adiacente.
Art. 23. Fondurile din care se suportă aceste sponsorizari aparțin OAMGMAMR.
Art. 24. OAMGMAMR își rezervă dreptul de a aduce modificări și/sau completări
prezentului regulament.
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Anexa nr. 1
CERERE DE ACORDARE A SPONSORIZĂRII
privind participarea la
Conferința organizată de Consiliul Internațional al Asistenților Medicali – ediția 2019
(Singapore)
Doamnă/domnule Președinte,
Subsemnatul/a

…………………………………………………………………………,

domiciliat

in

localitatea

………………………………………………… str. ……………………………………………., nr. ..…., bl. ...…, ap. ….….,
judetul ………………………………. posesor al actului de identitate .……….,seria ..……………., nr. ………….
CNP……………………......………………………………,

telefon

contact…………………………………………………………………….,

fax

e-mail………………………………………………………………………..asistent
Certificatului

membru

OAMGMAMR-Filiala

al

OAMGMAMR

nr…../

……………………………………………

de

din

……………………………,

medical/moașă

posesor

data…………………………………..,

angajat

în

unitatea

al

eliberat

sanitară/structura

OAMGMAMR filiala ……………………………………………, rog a analiza prezenta cerere în vederea
acordării sponsorizării participării mele la lucrările Conferinței

organizată de Consiliul

Internațional al Asistenților Medicali – ediția 2019 (Singapore).
Lucrarea

/posterului

științific

(abstractul)

cu

…………………………………………………………………………………………………………………..………….

tema
a

fost

selectată, confirmată și înregistrată de către ICN sub nr. ……………………………………………………
Contribuția mea la această lucrare este de (autor principal/autor/co-autor)…………………………………...
Anexez prezentei cereri dosarul complet conținând documentele prevăzute la art. 13 din
Regulamentul de sponsorizare privind participarea membrilor Ordinului Asistenților Medicali
Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România la Conferința organizată de Consiliul
Internațional al Asistenților Medicali – ediția 2018 (Singapore)
Declar pe propria raspundere ca documentele prezentate sunt reale si corecte si cunosc faptul ca declararea falsa a acestora
atrage pierderea calitatii de beneficiar al sponsorizării, restituirea taxelor către furnizori plătite de către OAMGMAMR si suportatea
consecintelor legale.
Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale și mediatizarea, pe canalele publice oficiale de comunicare ale
OAMGMAMR, a numelui meu, a titlului lucrării înscrise și a altor informații profesionale care mă privesc, în vederea promovării
programului de sponsorizare a participării la conferințele ICN a membrilor OAMGMAMR.

Data

Semnătura
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