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

FIȘĂ DE AUTOVERIFICARE A DOSARULUI DE ÎNSCRIERE
a grupului țintă în vederea participării la programele de perfecţionare din cadrul proiectului POSDRU/179/3.2/S/152289 furnizate în
cadrul activității 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.

Nr.

2.

DOCUMENTE
A fost înregistrat dosarul de înscriere în perioada specificată în regulamentul de
înscriere 30.03.2015-30.04.2015?
Există formular de înscriere în original, datat şi semnat?

3.

Există declarație privind evitarea dublei finanțări în original, datată şi semnată?

4.

8.

Există declaraţie de consimțământ, în original, datată şi semnată?
Există adeverință de înscriere în original, eliberată în perioada de înscriere
30.03.2015-30.04.2015?
Pe adeverință este specificat numele, prenumele și CNP-ul?
Din adeverință reiese denumirea unității sanitare publice cu paturi (localitatea şi/sau
judeţ) iar județul este în regiunile de dezvoltare ale României Nord-Vest sau Vest?
Din adeverință reiese statutul de cadru medical?

9.

Din adeverință reiese domeniul medical în care își desfășoară activitatea?

10.

Este eliberată adeverinţa pentru proiectul POSDRU/179/3.2/S/152289?

11.

Este semnată și ștampilată adeverința, în original (olograf)?
Sunt corelate programele alese în formularul de înscriere cu cele din declarația
pentru evitarea dublei finanțări și cu statutul de cadru medical specificat pe adeverință?
de exemplu:
- dacă pe adeverință e bifată orice variantă de medic, atunci formularul de
înscriere trebuie să fie pentru medici (anexa 1a) și declarația tot pentru medici
(anexa 2a) iar
- dacă pe adeverință e bifată orice variantă de asistent/asitentă atunci formularul
trebuie să fie cel pentru asistent/asistentă (anexa 1b) iar declarația pentru
asistent/asistentă (anexa 2b)
Există o copie, conform cu originalul sau legalizată, a certificatului de naștere?

1.

5.
6.
7.

12.

13.
14.
15.
16.

Există o copie, conform cu originalul, a cărţii de identitate/buletin?
Există o copie/copii, conform cu originalul, a diplomei/lor de studii și/sau a
documentelor care să ateste titlurile oficiale de calificare în medicină?
Există o copie, conform cu originalul, a unui act care atestă schimbarea numelui
(dacă este cazul)?
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