
                                                                                                  

                                             

 

REGULAMENT 

PREMIUL ELISABETH PILKINGTON RAȚIU PENTRU SĂNĂTATE MINTALĂ – EDIȚIA 2021 

 

ART. 1. ORGANIZATOR 

a. Organizatorul Premiului Elisabeth Pilkington Rațiu pentru Sănătate Mintală (denumit în continuare 

“Programul”) este Fundaţia Raţiu pentru Democraţie, cu sediul în Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918, 

nr. 1, denumit în continuare Organizatorul. 

b. Programul se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în 

cele ce urmează “Regulamentul”). Termenii şi condiţiile prezentului Regulament, aşa cum sunt 

prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toţi participanţii la concurs. 

c. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, aducând la cunoştinţa 

publicului acest fapt cu cel puțin 24 de ore înainte ca acestea să fie aplicabile. 

 

ART. 2. SCOP 

a. Programul este organizat și se desfășoară la nivel național, adresându-se oricărei persoane fizice, 

organizații sau instituții care îndeplinește condițiile de eligibilitate stabilite în prezentul Regulament. 

b. Programul urmărește să consolideze cunoștințele și capacitatea de sănătate mintală în România, 

respectiv să contribuie la diminuarea rușinii, stigmatizării și discriminării împotriva bolilor mintale. 

 

ART. 3. DREPTUL DE PARTICIPARE 

a. Categoriile de persoane, numiți în continuare Aplicanți, care au dreptul să aplice sunt 

următoarele: 

 persoane fizice; 

 organizații neguvernamentale (asociații, fundații sau federații înregistrate în Registrul 

Asociațiilor și Fundațiilor); 

 instituții publice, autorități ale administrației publice locale. 

b. Au dreptul să participe profesioniști din diferite domenii de lucru: 

 cercetare, educație, psihoterapie și intervenție, politici și advocacy;  

 diferite categorii de practică (psihiatri, psihologi, consilieri, psihoterapeuți, asistenți sociali, 

asistente medicale, etc.); 

 precum și cu diferite tipuri de abordări (terapie comportamentală cognitivă, terapie sistemică, 

terapie integrativă, terapie jungiană, psihanaliză, NLP, etc.). 

c. Nu sunt acceptate nominalizări multiple. Un aplicant va face o singură nominalizare pentru o 

persoană/organizație/instituție, respectiv poate aplica o singură dată (autonominalizare).     

d. Participarea la Program nu este permisă: 

 persoanelor împotriva cărora au fost pronunţate hotărâri judecătoreşti prin care s-a constatat 

că există indicii privind săvârşirea de către aceştia a unor infracţiuni de natură economică;  

 angajaților și/sau a partenerilor Organizatorului, inclusiv a celor implicați în jurizarea proiectelor 

înscrise; 

 câștigătorilor edițiilor anterioare ale Programului. 

e. Participarea la acest concurs este condiţionată de acceptarea integrală şi liber consimţită a 

prevederilor prezentului Regulament. 

f. Dreptul de participare aparţine în exclusivitate persoanei care îndeplineşte condiţiile impuse de 

Regulament. 



 

 

ART. 4. ÎNSCRIERE 

a. Persoanele interesate pot aplica, completând formularul de înscriere, până la data de 15 iulie 2021, 

ora 17:00. 

b. Formularul de înscriere este disponibil aici. 

c. Odată cu transmiterea formularului de înscriere, Aplicanții sunt obligați să furnizeze Organizatorului 

documentele menționate mai jos: 

 Curriculum Vitae în limba engleză 

 Două scrisori de recomandare în limba engleză 

d. Vor fi acceptate, în vederea evaluării și desemnării câștigătorului, doar acele aplicații ale căror 

formulare de înscriere și documentele care trebuie anexate în conformitate cu punctul c) de mai sus 

au fost primite de Organizator. 

e. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina orice Aplicant care nu a completat integral formularul 

de înscriere sau care nu a înregistrat până la termenul-limită formularul de înscriere/documentele 

solicitate conform prevederilor de mai sus. 

 

 ART. 5. CALENDAR 

a. Programul se desfășoară în perioada aprilie-octombrie 2021, cu următoarele etape: 

● Înscriere: 19.04 -15.07.2021 

● Evaluare: 15.07-10.09.2021 

● Anunțarea câștigătorului: până la 15.09.2021 

b. Decernarea premiului: octombrie 2021 – data și formatul evenimentului vor fi comunicate pe 

platformele sociale ale Organizatorului. 

c. Organizatorul poate hotărî oricând modificarea duratei Programului şi, implicit, a oricărei perioade 

menționate mai sus, prin încheierea unui act adițional la prezentul Regulament, ce va fi considerat 

parte integrantă a Regulamentului. 

d. Câștigătorul va beneficia de o finanțare nerambursabilă acordată de către Organizator, în valoare 

de 2500 EURO (echivalentul în lei, cursul de referință fiind cel de la data realizării transferului 

bancar). 

e. Criteriile de evaluare pentru notarea și departajarea aplicațiilor sunt următoarele: 

● 30 de puncte - inovare (a demonstrat o abordare și înțelegere inovatoare a practicilor de sănătate 

mintală, prin adaptarea protocoalelor, intervențiilor și metodelor în funcție de profilul și 

particularitățile beneficiarilor; abordarea și-a dovedit utilitatea); 

● 30 de puncte - intervenție socială (este concentrat pe îmbunătățirea sănătății mintale a membrilor 

unui  grup-țintă, ai unei comunități, respectiv ai unei categorii de pacienți); 

● 30 de puncte - angajament civic sau schimbarea atitudinii (a produs impact asupra bunăstării 

grupului-țintă, precum și o diminuare a oricărei forme de stigmatizare sau discriminare legate de 

problemele de sănătate mintală în rândul membrilor grupului-țintă). 

● 10 puncte - evaluare subiectivă 

 

ART. 6. CONTESTAȚII 

a. Contestaţiile se depun în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii Concursului, pe e-mail, la 

adresa oana.bakos@ratiudemocracycenter.org și vor cuprinde în mod obligatoriu:  

● numele, domiciliul, date de identificare;  

● prezentarea motivelor de fapt pe care se întemeiază contestația; 

https://docs.google.com/forms/d/1kiAOdQm491rBTI5oijek4dUdPpdoljy9Icduxw1_h7o/edit
mailto:oana.bakos@ratiudemocracycenter.org


 

 

● Contestațiile se vor soluționa în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii lor, iar răspunsul va 

fi comunicat contestatorului, în consecință. 

b. Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil oricărui solicitant la adresa: 

https://www.ratiudemocracycentre.org/2021-mental-health-award    

 

ART. 7. DIVERSE 

a. Prezentul Regulament este supus legislației române.  

b. Eventualele litigii decurgând din sau în legătură cu acest Regulament se vor rezolva pe cale amiabilă 

sau, în cazul în care nu se ajunge la o înțelegere pe această cale, litigiile vor fi înaintate spre 

soluționare instanțelor judecătorești competente.  

c. Dispoziții suplimentare: Organizatorul nu își asumă nicio răspundere și nu va fi parte în litigiile 

referitoare la disputarea dreptului de autor asupra informațiilor încărcate de către participanți în 

cadrul Programului în conformitate cu mecanismul descris în prezentul Regulament. Existența 

vreunui litigiu referitor la dreptul de autor asupra informațiilor poate influența acordarea premiului 

de către Organizator Participantului declarat câștigător. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a 

reevalua şi decide asupra acordării Premiului.  


