
 

 

Cod proiect: 109296 
Titlu proiect: ONCOMED - Îmbunătățirea competențelor personalului medical implicat în prevenția, 
diagnosticarea și tratarea cancerului 
Beneficiar: Institutul Regional de Oncologie Iași 
Reprezentant legal/Manager proiect: Ec. Mirela Grosu, Dr. Greta Alexe 
Componenta 1: Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate 
Axa prioritară: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Operațiunea: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

  Subsemnatul/a, ………………………………………………………… domiciliat/ă în localitatea 

……………………….…, județul ………………………, strada………………………………………….., 

posesor/oare al/a CI, seria ………, numărul ………………, eliberat de 

……………………………………, la data de ……………………., CNP 

……………………………………,  în calitate de participant în cadrul procedurii de selecție a grupului 

țintă aferent proiectului POCU/91/4/8/109296 cu titlul “ONCOMED - Îmbunătățirea competențelor 

personalului medical implicat în prevenția, diagnosticarea și tratarea cancerului”, declar pe propria 

răspundere că nu am mai beneficiat de nici o altă finanțare europeană pe un alt proiect care abordează 

aceeași tematică precum cea din cadrul ONCOMED, cofinanţat prin Fondul Social European, Programul 

Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Domenul major 

de intervenție 4.8.Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical. 

 Menționez că am luat la cunoștință despre obligația de respectare a principiului evitării dublei 

finanțări. 

 Mă angajez să informez cu maximă celeritate managerul proiectului POCU/91/4/8/109296 

“ONCOMED - Îmbunătățirea competențelor personalului medical implicat în prevenția, diagnosticarea și 

tratarea cancerului” cu privire la orice situație care ar contraveni principiului evitării dublei finanțări. 

 Menționez că am luat la cunoștință cu privire la prevederile articolului 326 din Codul Penal 

privind falsul în declarații, precum și de consecințele generate de nerespectarea prezentei declarații. 

 

Nume și prenume……………………………………..Semnătură………………………………… 

Notă: Datele cuprinse în această declarație vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 privind 

protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date cu modificările și 

completările ulterioare, precum și cu prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia 

vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice. 

ANEXA 6 


