
 

 

Anexa nr. 2 

CERERE DE INSCRIERE/ DECLARATIE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANTARI 

 

 

Subsemnatul/a ........................................................................................................, 

legitimat cu CI seria .......... nr. ...................., CNP 

............................................................................, domiciliat/a in 

............................................................., str. .............................................................. nr. 

...... bl. ..........., sc. ....., ap. ......, tel. fix ..................................., tel. mobil 

.........................................., e-mail .................................................................................., 

va rog sa imi aprobati inscrierea in proiectul „Lupta pentru viata! Imbunatatirea 

competentelor personalului medical din serviciile de urgenta in domeniile: boli 

cardiovasculare, cancer, diabet zaharat si boli endocrine”, cod SMIS 109152 pentru a 

lua parte la activitatile proiectului. 

Declar pe proprie răspundere că ma incadrez in urmatoarele categorii eligibile: 

Angajat într-o instituție publică care oferă servicii medicale/ de sănătate 

publică (ex. spital public, autoritate de sănătate publică, institut sau instituție 

medicală); 

Sunt implicat într-unul dintre domeniile programelor prioritare de sănătate la nivel 

naţional şi local: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanatatea femeii si copilului 

Boli netransmisibile majore: 

- Boli cardiovasculare 

- Cancer 

- Diabet zaharat 

- Boli respiratorii 

- Boli endocrine 

- Boala Cronica de Rinichi (BCR) 

Boli transmisibile: 

- Tuberculoza 

- Hepatita virala cronica B si C 

- HIV/SIDA 

Sanatatea mintala 

Boli rare 



 

 

 

 Medic de familie implicat in furnizarea de servicii medicale intr-unul dintre 

domeniile programelor prioritare de sanatate aflat în relaţii contractuale cu Casa de 

Asigurări de Sănătate. 

 

Cunoscand prevederile art. 326  Cod penal privind falsul in declaratii, in calitate 

de candidat pentru grupul tinta al proiectului „Lupta pentru viata! Imbunatatirea 

competentelor personalului medical din serviciile de urgenta in domeniile: boli 

cardiovasculare, cancer, diabet zaharat si boli endocrine” cod SMIS 109152 

implementat de catre Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, in parteneriat cu Asociatia 

PartNET - Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila, declar pe propria raspundere ca nu 

am reprezentat grup tinta pentru masuri similare si nu am beneficiat de programe de 

formare in acelasi domeniu, cofinantate din fonduri nerambursabile. 

 

Am luat la cunoştinţă că eventuala declaraţie în fals a subsemnatului(ei) atrage 

după sine următoarele consecinţe:  

- excluderea mea din grupul țintă al proiectului; 

- plata către Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti/Asociatia PartNET – Parteneriat 

pentru Dezvoltare Durabila a sumelor aferente serviciilor de care am beneficiat în cadrul 

proiectului si au facut obiectul unei duble finantari, până la momentul excluderii mele din 

grupul țintă. 

 

Data        Semnatura 

 

 

 


