Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea
adaptabilităţii”
Titlul proiectului „Dezvoltarea competențelor personalului medical specializat privind prevenția,
diagnosticarea și tratamentul chirurgical al cardiopatiilor congenitale și dobândite la copii prin utilizarea
tehnologiei de vârf. CARDIOPED”
Contract POSDRU/179/3.2/S/152289
Beneficiar Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca

Anexa 2a – Declarație privind evitarea dublei finanțări
(pentru MEDICI)
pentru grupul țintă în vederea participării la programele de perfecţionare din proiectul
POSDRU/179/3.2/S/152289, furnizate în cadrul activităţii
A6. Furnizarea programelor de formare profesională a cadrelor medicale și medicilor, realizarea
stagiilor aprofundate de practică în străinătate și formarea privind lucrul în echipă prin
intermediul modulului ALS
Subsemnatul/Subsemnata_____________________________, CNP_________________________,
cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, conform prevederilor articolului 326
din Legea nr. 286 / 2009 din codul penal, declar pe propria răspundere că nu am urmat şi nu urmez
un program/programe similar/similare, finanțat/finanțate din fonduri naționale, europene sau
mondiale, cu programele de perfecționare:
(se vor bifa programele alese)
P1 – Tratamentul chirurgical și minim invaziv al malformațiilor cardiace – medici
P3 – Diagnosticul și tratamentul urgențelor cardio-vasculare – medici
P5 – Ingrijirea și supravegherea nou-nascutului si sugarului cu malformatii cardiace
congenitale – medici
P7 – Diagnosticul tulburarilor de ritm la copii – medici
P9 – Diagnostic ecografic prenatal și diagnostic anatomo-patologic al malformatiilor
cardiace congenitale – medici
P10 – Diagnostic imagistic (ecografic și RMN) al bolilor cardiace congenitale si dobandite la
copii – medici
furnizat/furnizate în cadrul proiectului POSDRU/179/3.2/S/152289.
Semnătura,

Data,
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ROMÂNIA
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE “IULIU
HAȚIEGANU” CLUJ-NAPOCA
Departamentul de Cercetare, Dezvoltare și Inovare
Str. Louis Pasteur nr.4, et. III
Tel.: 0748 840228
E-mail: cardiopedumfcluj@gmail.com
Web: www.cardioped.ro
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