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Regulament “Micii Sanitari” 

 
 

Capitolul 1 - Prezentarea proiectului 

1. “Micii Sanitari” este un proiect educațional din cadrul Programului Național 

”Children Health and Rights” din Comitetul Sănătate Publică (SCOPH) al Federației 

Asociațiilor Studenților în Medicină din România (FASMR).  

2. Proiectul este organizat de către studenți ai Facultăților de Medicină din țară membre 

ale FASMR.  

3. Obiectivul proiectului este oferirea copiilor cu vârste cuprinse între 8 și 11 ani din 

mediul rural și urban abilități și cunoștințe în domeniul educației sanitare în vederea 

adoptării unui stil de viață sănătos, precum: anatomia și fiziologia organismului 

uman, igienă, alimentație sănătoasă, manevre de bază de prim ajutor.  

4. Anual, în perioada martie-mai, echipe de studenți voluntari ai Asociațiilor Studențești 

ale Universităților de Medicină și Farmacie din cele 11 centre membre FASMR 

desfășoară activități de predare interactivă a noțiunilor de educație pentru sănătate 

elevilor din clasele a II-a, a III-a, a IV-a, 2 ore pe săptămână, timp de 5/6 săptămâni.  

5. Temele abordate sunt adaptate vârstei elevilor și sunt unice la nivel național, aceleași 

în fiecare centru universitar, realizate și aprobate de către studenți din toate centrele 

participante.  

6. La sfârșitul orelor de predare, proiectul presupune selecția pe baza unui test a elevilor 

reprezentanți din fiecare clasă, care vor participa ulterior la Etapa Locală. În urma 

Etapei Locale, primii doi elevi clasați din fiecare an de studiu se vor califica la Etapa 

Națională, desfășurată în unul dintre centrele universitare participante. Elevilor li se 

vor asigura cazarea și masa pe perioada desfășurării Etapei Naționale.   

 

 

Capitolul 2 – Organizatori 

 

1. Coordonatorul Programului Național ”Children Health and Rights”  

Responsabilități: 

a) să ia legătura cu toți coordonatorii locali și să stabilească perioada de desfășurare a 

proiectului. Acesta se va desfășura în același timp în toate centrele pentru creșterea 

impactului; 

b) să furnizeze lecțiile, precum și programa concursului național, regulamentul, mapa 

proiectului actualizată, materialele de promovare și detalii despre sponsorizare; 

c) poate modifica lecțiile după ce s-a consultat cu coordonatorii locali; 
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d) să păstreze legătura cu toți coordonatorii pe tot parcursul desfășurării proiectului și să 

participe la rezolvarea unor eventuale probleme apărute la nivel local; 

e) să se asigure că, pe toată perioada etapei naționale, evenimentele se desfășoară 

corespunzător; 

 

2. Coordonatorul Etapei Naționale 

Responsabilități: 

a) să asigure buna desfășurare a Etapei Naționale; 

b) să stabilească persoanele care fac parte din comisia de concurs și comisia de 

supraveghere pentru etapa națională, în funcție de experiența pe care o au în cadrul 

proiectului; 

c) să fie prezent în sala de concurs în momentul susținerii probelor; 

d) să anunțe conducerea FASMR de orice problemă întâmpinată; 

e) să realizeze un proces verbal pentru orice modificare apărută în timpul etapei de 

desfășurare a proiectului, semnat de toți coordonatori locali; 

f) întocmirea unui raport de activitate la finalul proiectului, în maxim de 30 de zile de la 

finalizarea etapei naționale; 

g) întocmirea unui raport financiar la finalul proiectului, în maxim de 30 de zile de la 

finalizarea etapei naționale; 

 

3. Coordonatorii Locali  

Responsabilități: 

a) să aleagă școlile participante la proiect și să semneze contracte de colaborare între școală 

și societatea membră FASMR; 

b) să formeze o echipă de voluntari la nivel local și să se ocupe de instruirea acesteia; 

c) să se asigure că voluntarii primesc toate materialele necesare la timp; 

d) să realizeze etapa locală a concursului; 

e) să pună la dispoziția părinților și învățătorilor toate detaliile necesare despre proiect; 

f) să formeze o echipă de voluntari pentru etapa națională; 

g) să semneze un acord cu părinții elevilor care merg mai departe la etapa națională; 

h) să participe activ la organizarea etapei naționale; 

i) să obțină sponsorizări pentru premierea copiilor la nivel local, pentru cotizația la etapa 

națională, precum și pentru trasnportul și cazarea la etapa națională; 

j) să realizeze un raport de activitate la sfârșitul proiectului, în maxim 30 de zile de la 

finalizarea etapei naționale și să îl trimită Coordonatorului ”Children Health and Rights;  
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Capitolul 3 - Condiții de participare la Etapa Națională  

 

1. Pentru participarea la Etapa Națională, fiecare centru trebuie: 

a) să selecteze, în urma unui concurs local, cei 6 elevi participanți;  

b) să semneze acordul cu părinții elevilor; 

c) să asigure transportul elevilor;  

d) să achite taxa de participare, reprezentând cotizația pentru diplome, ecusoane, 

premii. (cotizația se stabilește împreuna cu Coordonatorul Etapei Naționale, 

Coordonatorul de program, Coordonatorii locali, NPO și NPO Ass. și se va folosi 

pentru organizarea etapei naționale) 

e) să asigure minim 2, maxim 3 voluntari care însoțesc elevii.  

f) să respecte termenele limită pentru trimiterea informațiilor despre elevi, acordul 

părinților, depunerea banilor, repartizarea elevilor și voluntarilor în cameră. 

2. În cazul în care nu sunt respectate condițiile, centrul respectiv nu se poate prezenta la 

etapa națională, fiind declarat descalificat din cauza nerespectării regulamentului. 

 

 

Capitolul 4 - Desfășuararea Etapei Naționale 

 

1. Etapa Națională este organizată de către Coordonatorul Etapei Naționale, alături de 

propria echipă de organizare.  

2. La etapa națională vor participa 6 elevi din fiecare centru universitar: 2 de clasa a II-a, 2 

de clasa a III-a și 2 de clasa a IV-a. Aceștia vor fi aleși în funcție de punctajul obținut la 

etapa locală.  

3. Elevii participanți vor susține 3 probe teoretice individuale și o probă practică pe echipe. 

4. Prima probă va testa cunoștințele dobândite de elevi despre anatomie și fiziologie. A 

doua probă va testa cunoștințele dobândite de elevi despre primul ajutor. A treia probă va 

testa cunoștințele dobândite de elevi despre alimentație sănătoasă, igienă, activitate și 

odihnă. 

5. Cele 3 probe individuale vor avea următoarea structură: întrebări tip grilă cu un singur 

răspuns corect, întrebări tip grilă cu mai multe răspunsuri corecte, asociere de termeni din 

2 coloane, completarea unor propoziții cu termenii corespunzători. 

6. Proba practică va testa atât cunoștințele teoretice ale elevilor, cât și capacitatea de a lucra 

în echipă. 

7. Bibliografia pentru Etapa Națională este reprezentată de lecțiile afișate pe site.  

8. Părinții nu au acces în sala de concurs în timpul probelor. 

9. Elevilor le este interzisă intrarea în sala de concurs cu telefonul sau materiale ajutătoare. 

Telefoanele supraveghetorilor vor fi închise și puse într-un loc vizibil. 

10. Comisia de concurs va fi formată din câte un membru din fiecare centru universitar.  
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11. Comisia de concurs va realiza subiectele și baremele cu o zi înaintea desfășurării 

probelor, iar acestea vor fi prezentate Coordonatorului Etapei Naționale, Coordonatorului 

Programului Children Health and Rights, NPO și NPO Ass pentru a fi verificate și 

aprobate. 

12. Comisia de concurs va corecta lucrările respectând baremul și va realiza clasamentul. 

Lucrările vor avea numele și centrul din care aparține elevul sigilate până la finalul 

corectării lucrărilor.  

13. Comisia de concurs va analiza și soluționa contestațiile, ce pot fi depuse de către elevi 

alături de voluntarii însoțitori în decurs de două ore de la afișarea rezultatelor 

14. Premierea se va realiza individual. Se vor acorda premiile I, II, III și 3 menţiuni la fiecare 

clasa. În caz de egalitate, criteriul de departajare îl va reprezenta punctajul obţinut la 

proba de anatomie şi fiziologie. 

15.  Echipa de organizare va asigura pe perioada desfășurării Etapei Naționale un program 

social adecvat participanților.  

16.  Echipa de organizare va actualiza site-ul cu informații despre Etapa Națională. 

 

 

Capitolul 5 - Dispoziții finale  

1. Participarea la concurs presupune respectarea prezentului regulament de organizare și 

desfășurare. 

2. Coordonatorul “Children Health and Rights”, Coordonatorul Etapei Naționale, NPO și 

NPO Ass au obligația să nu favorizeze în vreun fel centrul universitar din care fac parte. 

3. Nerespectarea regulamentului se va raporta Consiliului Director FASMR.  

 


