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FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

 

▪ NUME ŞI PRENUME: 

▪ Universitate de proveniență: 

▪ Anul, Seria, Grupa: 

▪ Telefon mobil: 

▪ Adresa de e-mail: 

▪ Seria și numărul actului de identitate: 

▪ Stagii la care doresc să particip: 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

▪ Opțiuni orașe și cazare 

 

Mențiuni:  

- Selecţia oraşelor se face după ordinea în care sunt scrise; 

- Este posibil un maximum de 6 orașe alese; 

- Puteți opta pentru loc cu cazare sau loc fără cazare; 

- Puteți opta pentru ambele variante pentru același centru, dar acestea trebuie notate separat. Nu se iau în 

calcul opțiunile ce au bifate ambele variante de loc. 

- Locurile se distribuie proporțional pe centre, așa cum prevede regulamentul de participare. 

 

Nr. Crt. Centru universitar Loc de cazare Loc fără cazare 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 
 

 

Subsemnatul, ..............................................................................................................., declar că am citit şi 

că am luat la cunoştinţă regulamentul de participare TransMed. 

Nume, Prenume: ............................................................ 

Semnătura: ............................................................ 
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Data: ...................................... 

Punctaj (Zonă ce trebuie completă de către Coordonatorul Local TransMed) 
 

▪ Media finală a anului universitar precedent (100 puncte): 

 
Media ponderată x 10= ........... puncte.  

 

▪ Activitate științifică (100 puncte): 

 

➢ Publicații: 

• Articol publicat într-o revistă internațională (cotată ISI/PubMed/Thomson) – prim autor (30 

puncte):  

• Articol publicat într-o revistă internațională (cotată ISI/PubMed/Thomson) – co-autor (20 

puncte): 

• Articol publicat într-o revistă națională (sau internațională necotată) – prim-autor (15 puncte): 

• Articol publicat într-o revistă națională (sau internațională necotată) – co- autor (10 puncte):  

• Gărzi SMURD/UPU/Secții chirurgicale/ATI/Serviciul de Ambulanță (1 punct/gardă): 

 

 

➢ Activitate de cercetare: 

• Student coordonator al unui cerc științific (20 puncte): 

• Membru al unui cerc științific (15 puncte): 

• Activitate într-un laborator/clinică de cercetare (20 puncte): 

• Includere în proiecte de cercetare sau granturi (15 puncte): 

 

➢ Participare activă la conferințe/congrese cu tematică medicală: 

• Premiu la un eveniment internațional (25 puncte): 

• Mențiune la un eveniment internațional (20 puncte): 

• Participare la un eveniment internațional (15 puncte): 

• Premiu la un eveniment național (20 puncte): 
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• Mențiune la un eveniment național (15 puncte):  

• Participare la un eveniment național (10 puncte):  

 

➢ Participare pasivă la conferințe/congrese cu tematică medicală: 

• Participare la un eveniment internațional (20 puncte):  

• Participare la un eveniment național (15 puncte):  

➢ Participare la școli de vară cu tematică medicală (10 puncte):  

 

➢ Participare la workshop-uri/cursuri cu tematică medicală (15 puncte):  

 

 

▪ Voluntariat în cadrul organizațiilor studențești (100 puncte): 

 

➢ La nivelul FASMR: 

• Membru CD, CD Extins, Comisia de Cenzori, Coordonator Național TransMed (100 

puncte):  

• Coordonator Național de Proiect (50 puncte): 

 

➢ La nivelul organizațiilor locale, membre FASMR, respectiv la nivelul ASRM: 

• Membru CD, CD Extins, Comisia de Cenzori (100 puncte):  

• Coordonator local TransMed (75 puncte):  

• Coordonator de proiect (40 puncte): 

(dacă un candidat coordonează mai mult de un proiect, acesta va primi încă 10 puncte 

pentru fiecare proiect coordonat) 

• Asistent coordonator (20 puncte):  

• Membru echipa de organizare (acolo unde există) (15 puncte): 

• Voluntar (15 puncte): 

• Membru divizia de training (5puncte/training susținut):  
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• Voluntar în celelalte divizii de suport (HR, PR & Fundraising, Logistică, Echipa de 

secretariat) (10 puncte): 

• Alte proiecte desfășurate în colaborare cu organizația locală (10 puncte/proiect): 

 

➢ La nivelul organizațiilor non-membre FASMR, dar cu implicație medicală: 

( de exemplu: SSCR, Crucea Roșie, etc. ): 

• Membru în echipa de conducere (50 puncte):  

• Coordonator de proiect (20 puncte): 

(dacă un candidat coordonează mai mult de un proiect, acesta va primi încă 5 puncte 

pentru fiecare proiect coordonat) 

• Asistent coordonator (10 puncte):  

• Membru în echipa de organizare (acolo unde există) (5 puncte): 

• Voluntar (2 puncte/proiect): 

 

Punctajul maxim înregistrat de un candidat prin activitățile științifice sau de voluntariat va 

fi echivalat cu 100 de puncte calculabile în clasament, iar restul candidaților vor primi 

punctaje raportate la această echivalență. 

 

 
Documentele justificative de la activitățile/ proiectele menționate mai sus trebuie să fie din 

perioada  1 februarie 2017 – 30 septembrie 2017 pentru a fi considerate valide. (Se vor atașa 

copii xerox după acestea la dosar) 

 

 

 

PUNCTAJ   TOTAL: .....…… puncte 

 
 

 

 

 

 


