
Regulamentul Romanian Healthcare Awards 2021

Capitolul 1: Prezentarea Competiției

1.1. Romanian Healthcare Awards este prima și cea mai amplă competiție cu juriu
internațional dedicată medicilor, echipelor medicale și spitalelor din România, eveniment de
recunoaștere a inovației și a excelenței din domeniul sănătății, care își propune să identifice
și să aprecieze exemplele de bună practică din sistemul medical românesc, reușitele
individuale și de echipă.

Capitolul 2: Aplicanții

2.1. Aplicantii care pot depune proiecte sau programe în secțiunile competiției sunt:

a) Categoria “Medicul Anului”: poate aplica orice medic, în mod individual, care a avut
inițiativa unui proiect relevant și o contribuție semnificativă în implementarea
acestuia.

b) Categoria “Echipa Medicală a Anului”: pot aplica echipe medicale, cu proiecte
medicale/clinice.

c) Categoria “Spitalul Anului”: pot aplica spitale, cu proiecte investiții și de
management.

d) Categoria “Proiectul de Cercetare al Anului”: pot aplica cercetători din cadrul
universităților de medicină și farmacie din România sau persoane afiliate acestor
instituții de învățământ.

e) Categoria “Inovația Medicală a Anului”: pot aplica companii din domeniul medical și
din domeniile conexe.

f) Categoria “Campania Medicală a Anului”: pot aplica companii din domeniul medical
și din domeniile conexe care au realizat campanii de comunicare, marketing și PR în
sănătate.

g) Categoria “Calitatea serviciilor medicale și siguranța pacientului”: pot aplica medici,
echipe medicale, spitale și companii cu proiecte care au condus la creșterea calității
serviciilor medicale și a siguranței pacienților.

Capitolul 3: Eligibilitatea Proiectelor

3.1. Sunt eligibile proiectele care au fost inițiate și/sau implementate în perioada 01.01.2020
- 31.08.2021, dar care au fost finalizate / pentru care sunt prezentate activitățile și
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rezultatele cuantificabile și demonstrabile până la data aplicării. Nu sunt eligibile proiectele
care au fost înscrise în competiție la ediția anterioară Romanian Healthcare Awards.

3.2. Prin “proiect” se înțelege: o mulțime de activități coordonate și controlate, cu termene
de începere și de finalizare, care garantează realizarea unui obiectiv, cu restricții de timp,
costuri și resurse. Proiectul trebuie să găsească o soluție la o problemă medicală actuală, să
răspundă unei nevoie, să dovedească o teorie științifică în domeniul medical (în special în
cazul proiectelor de cercetare), să aibă o formulare clară și un plan metodologic care să
aducă valoare în domeniul medical/medicinei, să fie relevant pentru domeniul sănătății.

3.3. Un proiect sau un program poate fi înscris în cadrul competiției doar de către
inițiatorul/organizatorul său principal.

3.4. Pot fi înscrise în competiție și anumite proiecte care sunt componente distincte ale unui
program, subdiviziuni ale acestuia, implementate pentru a atinge un set de obiective
prestabilite.

3.5. Nu sunt eligibile aplicațiile depuse de persoane care au fost implicate în scandaluri
publice și care au încălcat legea statului român sau legislația Uniunii Europene.

3.6. Se poate aplica cu același proiect la mai multe categorii.

3.8. Nu se poate aplica cu mai multe proiecte la aceeași categorie.

Capitolul 4: Conflict de interese

4.1. Conflictul de interese este definit de situația în care o organizație sau o persoană din
cadrul organizației înscrie un proiect într-o categorie în care un membru al juriului face parte
din organizația respectivă. În această situație, acel membru al juriului se va abține de la
evaluarea categoriei respective în etapa finală pentru trofeul categoriei.

4.2. Membrul juriului, care este implicat în proiectele înscrise în categoria pe care o jurizează
sau a fost implicat în implementarea acestora în orice fel, are obligația de a se abține de la
evaluarea propriilor proiecte.

4.3. Membrii juriului nu pot aplica.

4.4. Organizatorii nu au reprezentanți în juriu.

4.5. Organizatorii se angajează să evite orice conflict de interese, stabilind grupele de
jurizare pentru fiecare secțiune de concurs după centralizarea tuturor aplicațiilor, când se
pot identifica eventualele incompatibilități.

4.6. Juriul nu este remunerat.
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Capitolul 5. Categorii de Premii

5.1. Premiile din cadrul competiției sunt oferite de un juriu internațional:

a) Trofeul “Medicul Anului”
b) Trofeul “Echipa Medicală a Anului”
c) Trofeul “Spitalul Anului”
d) Trofeul “Proiectul de cercetare al Anului”
e) Trofeul “Inovația medicală a anului”
f) Trofeul “Campania Medicală a Anului”
g) Trofeul “Calitatea serviciilor medicale și siguranța pacientului”
h) Premii de Excelență oferite finaliștilor celor 7 categorii
i) Premiile Speciale ale Juriului.

Capitolul 6: Înscrierea

6.1. Perioada de aplicare 6 septembrie  - 24 octombrie 2021.

6.2. Pașii de înscriere sunt:

a) Aplicantul se înscrie în competiție aici
b) Aplicantul descarcă Formularul de Aplicare de aici
c) Aplicantul completează Formularul de Aplicare și îl transmite până la data de 24

octombrie 2021 ora 23.59, la adresa de email competitie@spatiulmedical.ro, cu
specificarea în subiectul emailului a numelui categoriei pentru care aplică și a
numelui proiectului astfel: Nume Categorie: … / Nume Proiect: ...

6.3. Înscrierea proiectelor se face în limba engleză și română, exclusiv online prin
completarea corectă și completă a formularului de înscriere.

6.4. Organizatorii își rezervă dreptul de a solicita revizuirea informațiilor din Formularele de
Aplicare ce conțin greșeli sau omisiuni flagrante și vor acorda asistență participanților pe
întreaga perioadă de înscriere.

6.5. Aplicanților le este recomandat să prezinte dovezi care să demonstreze afirmațiile din
formularul de aplicare în cadrul “Romanian Healthcare Awards”. Poate fi atașat un singur
material suport, în format pdf, de maxim 5 mb, care poate conține: dovezi, date informative
sau statistice, grafice, imagini, link-uri video care se regăsesc pe surse publice, link-uri cu
apariții în mass-media etc.

6.6. În cazul în care vor fi observate neconcordanțe sau aplicantul se va găsi în
imposibilitatea de a demonstra informații esențiale din formularul de înscriere se va lua
măsura excluderii organizației și a proiectelor sale din concurs sau retragerea distincțiilor
primite.
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6.7. Acceptarea/aprobarea înscrierii unui proiect în competiție, după primirea formularului
de înscriere și a aplicației, va fi confirmată de către echipa de organizare “Romanian
Healthcare Awards” prin reply la e-mailul cu aplicația.

6.8. Un proiect poate fi eliminat din competiție în cazul în care revizuirea informațiilor din
formularul de înscriere determină depășirea termenului limită pentru înscrierea în concurs
și / sau prin necompletarea câmpurilor obligatorii din formular sau depășirea numărului de
caractere alocat fiecărei rubrici din formular.

6.9. Înscrierea în competiția “Romanian Healthcare Awards” implică acceptarea din oficiu a
“Termenilor și condițiilor” care reglementează folosirea site-ului oficial al evenimentului și
însușirea și acceptarea condițiilor din prezentul Regulament.

Capitolul 7. Jurizarea

7.1. Etapa de Jurizare: 25 - 31 octombrie 2021
7.2. Anunțarea finaliștilor: 31 octombrie 2021
7.3. Anunțarea câștigătorilor și ceremonia de decernare a trofeelor și premiilor în cadrul
Galei Romanian Healthcare Awards: 4 noiembrie 2021

Capitolul 8. Criterii de jurizare

8.1. Juriul va analiza:

a) ce problemă a abordat proiectul aplicantului, cum a identificat această problemă,
pe cine a afectat această problemă, de ce nu a fost ea identificată/rezolvată înainte

10% din scoringul total

b) care a fost rolul/implicarea aplicantului; aria de implementare (departament, secție,
spital, comunitate, oraș, regiune, țară); cine au fost beneficiarii proiectului (tipul și
numărul lor); perioada de implementare; detalii despre evaluarea proiectului.

25% din scoringul total

c) care au fost rezultatele proiectului și beneficiile acestuia pentru pacienți, personalul
medical și/sau pentru comunitate; descrierea situației de dinainte și de după
implementarea proiectului.

25% din scoringul total

d) feedback-ul primit de la pacienți, personalul medical, comunitate; provocările
întâmpinate și cum au fost ele depășite; ce ar face diferit aplicantul dacă ar relua
proiectul; dacă s-a creat o practică de rutină prin proiect; sustenabilitatea
proiectului; cum ar putea fi dezvoltat/extins proiectul

10% din scoringul total
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e) dacă proiectul aplicantului a generat beneficii financiare (venituri, donații,
echipamente, facilități, eficientizare costuri etc.)

10% din scoringul total

f) dacă intervenția aplicantului a oferit o abordare nouă, inovativă; dacă s-au creat noi

beneficii.

10% din scoringul total

g) dacă aplicantul a colaborat cu pacienții la identificarea problemei, pregătirea și
implementarea proiectului; cum au influențat implicarea și feedback-ul pacienților
proiectul; în ce măsură rezultatele proiectului au dus la îmbunătățirea experienței
pacienților în spital.

10% din scoringul total

Capitolul 9. Drepturi și obligații ale aplicanților

9.1. Drepturi:
a) să aplice la “Romanian Healthcare Awards”;
b) să promoveze pe orice canal de comunicare participarea în competiția “Romanian
Healthcare Awards”, precum și posibilele distincții obținute.

9.2. Obligații:
a) să respecte Regulamentul concursului și deciziile juriului;
b) să nu angajeze numele “Romanian Healthcare Awards” în contexte defăimătoare, care
pot aduce prejudicii imaginii proiectului și/sau organizatorilor săi;
c) să pună la dispoziția organizatorilor sau a juriului, dacă este cazul, documente
suplimentare care să detalieze informațiile din formularul de înscriere privind proiectele
desfășurate de inițiator și înscrise în competiție;
d) să colaboreze cu organizatorii în vederea realizării unor documentare legate de proiect
(ex: materiale audio-video, mărturii ale beneficiarilor etc).

Capitolul 10. Drepturi de autor

10.1. Organizatorii își rezervă dreptul, față de participanți, de a folosi în materialele de
promovare ale competiției “Romanian Healthcare Awards” numele participanților, informații
din formularele de înscriere, fotografii sau alte materiale legate de proiectele lor și
fotografiile realizate în cadrul festivității de acordare a premiilor (noiembrie 2021).

10.2. Prin transmiterea formularelor de aplicare aplicanții își asumă întreaga
responsabilitatea pentru veridicitatea și corectitudinea informațiilor din formulare și își dau
acordul pentru publicarea unui sumar al proiectelor finaliste și câștigătoare ale competiției.

Pentru eventuale întrebări, observații sau sugestii referitoare la Romanian Healthcare
Awards 2021 vă rugăm să ne scrieți la adresa de email office@spatiulmedical.ro

5

mailto:office@spatiulmedical.ro


6


