
 

REGULAMENT CONCURS IN CADRUL EVENIMENTULUI  

“A XI-A EDIȚIE A CONFERINȚEI MEDICILOR REZIDENȚI PNEUMOLOGI” 

 

1. Organizator: 

Concursul organizat în cadrul evenimentului “A XI-A EDIȚIE A CONFERINȚEI 

MEDICILOR REZIDENȚI PNEUMOLOGI” este conceput de către Societatea Română de 

Pneumologie: cu sediul în Sos. Viilor nr 90, sec. 3, București, România, e-mail: office@srp.ro, 

tel.: +4021 337 4460, fax: +4021 337 4460, în calitate de organizator ştiintific şi administrat de 

către Sănătatea Press Group: cu sediul în Strada Alexandru Moruzzi Voievod, București, Telefon: 

0733-011.105, Email: office@SanatateaPress.ro, in calitate de organizator logistic. 

 

Concursul se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii 

pentru toţi participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public, conform 

legislaţiei aplicabile în România. 

 

2. Locul de desfăşurare a concursurilor: 

Concursul se desfăşoară pe teritoriul României, în spațiul virtual pe platforma  

https://www.sanatatea.online/17-18-12-2021-a-xi-a-conferinta-a-medicilor-rezidenti-

pneumologi/ 

3. Perioada de desfăşurare a concursurilor: 

Toate etapele de desfăşurare a concursului (organizat în perioada 25 noiembrie – 18 decembrie 

2021) vor fi publicate şi pe platforma de desfaşurarea a “Celei de-a XI-a Ediţii a Conferinţei 

Medicilor Rezidenti Pneumologi”: https://www.sanatatea.online/17-18-12-2021-a-xi-a-

conferinta-a-medicilor-rezidenti-pneumologi/ 
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4. Condiţii de participare şi modalitate de înscriere 

La concurs pot participa doar medici rezidenti în specialitatea pneumologie. Aceştia trebuie să 

încarce un rezumat ştiintific pe platforma https://www.sanatatea.online/17-18-12-2021-a-xi-a-

conferinta-a-medicilor-rezidenti-pneumologi/, prin intermediul formularului de înscriere 

rezumate, până la termenul limită de 3 decembrie 2021, ora 24.00. 

Lucrările înscrise trebuie redactate atât în limba română, cât și în limba engleză. Vor fi acceptate 

numai lucrări originale: cazuri clinice sau studii/lucrări de cercetare. Referatele generale NU vor 

fi acceptate de către Comitetul Științific. Regulile de redactare a rezumatelor științifice sunt 

disponibile pe site. 

5. Mecanismul concursului: 

Comitetul Științific va analiza și va evalua rezumatele înscrise, conform procedurii de la punctul 

anterior, în perioada 4 decembrie – 12 decembrie 2021, declarandu-le ADMISE sau RESPINSE. 

Lucrarile declarate admise vor intra în cursa pentru premii. 

Medicii ale caror lucrari sunt declarate admise vor primi un cod de acces, pe email şi vor fi 

îndrumati să se înscrie la eveniment pe sanatatea.ONLINE/learning.  

Pana pe 16 decembrie, ei trebuie sa trimită pe email prezentarea aferentă comunicării orale, într-

un anumit format. Template-ul de prezentare poate fi descarcat de pe site. 

Lucrarile admise vor fi sustinute live în cursul zilei de sâmbata, 18 decembrie pe platforma 

Sanatatea.ONLINE/learning de catre autorii lucrarilor în prezenta unor moderatori desemnati de 

Comitetul Ştiinţific. 

Punctajul se acorda dupa cum urmeaza:  

 Moderatorii desemnati de Comitetul Ştiintific vor avea la dispozitie un formular de 

feedback cu note de la 1 la 5 (unde: 1= extrem de slab, 5 = excelent) ce contine numele 

rezidentilor ce îşi prezintă lucrarea. 

 Fiecare rezident va avea la dispozitie un formular de feedback cu note de la 1 la 5 (unde: 

1= extrem de slab, 5 = excelent) ce contine numele colegilor rezidenti (mai putin al lui) 
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ce isi prezinta lucrarea (EX: daca sesiunea are 20 de participanti rezidenti, formularul de 

feedback contine numele a 19 rezidenti si puncatj de la 1 la 5 pentru fiecare in parte) 
 

Comitetul Ştiintific centralizează rezultatele iar rezultatul final se calculează din media notelor 

acordate de catre moderatori + media notelor acordate de colegii rezidenti, totul împarţit la 

2. 

In caz de egalitate exact a notei finale, Comitetul Ştiintific îşi rezervă dreptul de a alege criteriul 

de departajare. 

Premiile vor fi anuntate într-o sesiune specială, în cadrul evenimentului, de decernare a premiilor 

de către Coordonatorii evenimentului şi Comitetul Ştiintific, ce are loc tot în data de 18 decembrie 

2021. 

6. Premii: 

În cadrul acestui concurs Organizatorul oferă 10 premii, astfel: 

Premiul I: participarea la Congresul ERS 2022 (taxele încă nu au fost stabilite) + un stetoscop 

Littmann (valoare aproximativa 650 lei) 

Premiul II: participarea la Congresul ERS 2022 (taxele încă nu au fost stabilite) + un 

pulsoximetru (valoare aproximativa 60 lei) 

Premiul III: participarea la Congresul ERS 2022 (taxele încă nu au fost stabilite)  

7 Mențiuni: tensiometru electronic (valoarea aproximativa 250 lei) + pulsoximetru (valoare 

aproximativa 60 lei) 

Organizatorul suportă taxele de transport de livrare la domiciliul câştigătorilor. 

7. Protecţia datelor personale: 

Prelucrarea datelor personale ale participanților la eveniment se face în conformitate cu Nota de 

Informare a persoanei vizate disponibilă pe site (link) și care a fost transmisă fiecărui participant 

în momentul înscrierii la eveniment. 



 

8. Litigii: 

Orice reclamație legată de desfăşurarea campaniei va fi adresată în scris organizatorului la adresa: 

Sos. Viilor nr 90, sec. 3, București, in termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data la care s-a produs 

evenimentul reclamat. După termenul anterior menționat, Organizatorul nu mai este obligat să mai 

întrețină vreun fel de corespondență cu persoanele care trimit sesizări și/sau solicitări, excepție 

făcând corespondența cu câștigătorii.  

Eventualele litigii apărute între organizator şi participanții la concurs se vor rezolva pe cale 

amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele 

judecătoreşti române competente din Bucureşti, de la sediul Organizatorului. 

9. Regulamentul concursului: 

Regulamentul concursului este disponibil pe site-ul https://www.sanatatea.online/17-18-12-2021-

a-xi-a-conferinta-a-medicilor-rezidenti-pneumologi/ 

Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor 

prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora. 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în 

măsura în care se va impune acest lucru. Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în 

vigoare imediat după publicarea online. 

Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România. 

În cazul nerespectării prezentului regulament/concurs, premiile câştigate nu se vor acorda. 

10. Contact: 

Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi la e-mail: office@srp.ro. 
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