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Concurs de cercetări și studii clinice în 

nursing – ediţia aIV-a 

2018 

 

„Nursing de carieră’’  

 

Condiţii de participare 

În concurs se pot înscrie asistenţi medicali, moaşe şi asistenţi medicali generalişti care îşi 

desfăşoară activitatea în judeţul  Iaşi. 

Fiecare concurent poate participa cu o singură lucrare din orice specialitate a 

asistenţei medicale care nu a mai fost prezentată până la data lansării concursului în cadrul 

vreunei manifestări ştiinţifice (conferinţă, simpozion, seminar, curs etc). 

Încurajăm participarea lucrărilor originale, care aduc în prim plan noutăţi ştiinţifice sau 

experienţe profesionale ce merită popularizate. 

 

Scopul concursului 

Prin concursul de cercetări și studii clinice în nursing „Nursing de carieră’’, 

OAMGMAMR Filiala Iaşi îşi propune să încurajeze participarea unui număr cât mai mare de 

asistenţi medicali şi moaşe la manifestări ştiinţifice şi dobândirea de cunoştinţe actuale şi utile în 

domeniul nursingului.  
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Condiţii ştiinţifice 

Lucrările ştiinţifice pot fi elaborate de maxim 2 coautori şi pot avea maxim 8 pagini Word. 

Redactarea se va face cu font Times New Roman, caracter 12 pt., spaţiu interlinii de 1.50, 

utilizându-se optiunea “Justify” și trebuie însoțite de un abstract de maxim 200 cuvinte.  

Toate lucrările ştiinţifice trebuie aduse personal la sediu sau trimise pe e-mail la adresa: 

secretariat@oammr-iasi.ro însoţite de mesajul: Participare concurs lucrări ştiinţifice. 

Vă rugăm să precizaţi numele autorilor, titlul lucrării şi specialitatea.  

 

Criteriile de selecţie ale concursului:  

 Valoarea ştiinţifică 

 Caracterul de noutate al temei 

 Aplicabilitatea directă în rândul asistenţilor medicali şi moaşelor   

 Precizia si calitatea redactării 

 Concizia 

 

Data limită 

Lucrările se pot trimite în perioada 1 aprilie – 30 aprilie 2018, iar anunţarea 

câştigătorilor şi decernarea premiilor va avea loc  în data de 12 Mai 2018 în cadrul conferinței 

județene „Asistentul medical – garantul dreptului la sănătate’’ organizat cu ocazia Zilei 

internaţionale a asistentului medical şi a moaşei. 

 

Premiul 

  Concursul va fi jurizat de o comisie formată din 5 membri din cadrul Biroului Executiv și 

Consiliului Județean al OAMGMAMR Filiala Iaşi. Concursul va fi premiat cu o tabletă. 

 

Autorii sunt invitați să își prezinte lucrările în cadrul conferinței. Participarea la conferință 

este gratuită. Autorii și coautorii vor fi creditați suplimentar. 
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