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PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 
Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare 
Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de îaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de 
interes general 
Obiectivul specific 4.8:Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical 
Titlul proiectului:Program de formare a personalului medical pentru implementarea tehnicilor de ecografie în managementul pacientului 
oncologic din domeniile prioritare de sănătate 
Contract nr. POCU/91/4/8/105913 (Cod SMIS 2014+: 105913) 
Investim în dezvoltarea durabilă 
Susținem egalitatea de șanse în formarea medicală continuă 

 

Declarație de asumare a regulilor interne ale proiectului privind  

activitatea de schimb de bune practici și participare la evenimente de specialitate (Conferința ESRA 2019) 

 

OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR PRIVIND DEMONSTRAREA ELIGIBILĂȚII ȘI CONFORMITĂȚII PARTICIPĂRII LA ACTIVITATEA DE SCHIMB DE BUNE 

PRACTICI ȘI ELABORAREA DOCUMENTELOR AFERENTE FINALIZĂRII PARTICIPĂRII LA EVENIMENT A2 

• Candidatul trebuie să se înscrie în prealabil pe site-ul proiectului: www.atiecho.ro,  folosind datele prezentate în pagina web. Vor putea 
participa la activitatea de schimb de bune practici doar persoanele care au fost selectate conform criteriilor anunțate. (pentru acuratețea 
și siguranța datelor, înscrierea se face prin încărcarea documentelor în site-ul proiectului, selecția realizându-se în ordinea înscrierii 
cronologice a documenetelor de participare). 

• Candidatul trebuie să finalizeze formalitățile de înregistrare și să prezinte dosarul complet al înscrierii. 

• În cadrul deplasării către eveniment și retur, candidatul trebuie să poarte asupra sa documentul de identitate (C.I. , pașaport), să rămână 
în legătură cu reprezentantul firmei de organizare și să manifeste un comportament respectuos pe tot parcursul deplasării, asumându-
și eventualele daune morale sau fizice produse. 

• Candidatul trebuie să păsteze un comportament adecvat față de colegi, invitați și organizatori, pentru desfășurarea în bune condiții a 
evenimentului și să adopte o atitudine etica și să nu manifeste excludere, restricție sau preferință pe baza de rasă, naționalitate, etnie, 
limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, 
apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, 
folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, 
în domeniul politic, economic, social și cultural.  

• Candidatul trebuie să păstreze curățenia pe întreg spațiul derulării evenimentelor. 

• Candidatul trebuie să respecte indicațiile primite din partea organizatorilor evenimentului și a reprezentantului proiectului. 

• În cadrul conferinței este obligatorie asigurarea unui climat colegial. Sunt interzise întreruperea expunerilor vorbitorilor, luările de cuvânt 
în afara condițiilor prezentate de organizatorii evenimentului și/sau instigarea colegilor la un comportament care să perturbe 
desfășurarea evenimentului. 

• Candidatul își ia angajamentul transmiterii raportului de eveniment, în cel mult o lună de zile de la finalizarea evenimentului. 
 

ȚINUTA 

În timpul întregului Congres, îmbrăcămintea va fi informală. 
 
RĂSPUNDEREA ȘI ASIGURAREA 
 

Secretariatul Congresului și organizatorii din partea ESRA 2019 nu își asumă răspunderea pentru accidente personale sau pierderi sau pagube 

aduse proprietății private a participanților, fie în timpul, fie indirect, pe perioada șederii în locația congresului. Participanții la congres sunt 

sfătuiți să își încheie propriile asigurări de sănătate și de călătorie. 

LOCAȚIE DESFĂȘURARE EVENIMENT 

Centrul de Conferințe Euskalduna și Sala de Concerte 4, Abandoibarra Av. · 48011, Bilbao, Spania 

http://www.atiecho.ro/
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COMUNICAREA ÎN CADRUL CONFERINȚEI 
Limbajul oficial al Congresului se face în limba engleză 
 

POLITICA DE PARTICIPARE/VIZITARE A PARTICIPANTILOR LA EVENIMENT 
 
Toate activitățile cuprinse în cadrul evenimentului (inclusiv sesiuni educaționale, mese, săli de expoziții etc.) sunt rezervate exclusiv pentru 
participanții înregistrați. Persoanele neînregistrate (inclusiv copii, membrii familiei, colegi, etc.) nu sunt permise în nici una din zonele derulării 
evenimentului. Insignele furnizate la înregistrare sunt necesare pentru intrarea în toate facilitățile puse la dispoziție de eveniment și vor fi 
prezentate de către participanți pentru acces. 

OBIECTE PIERDUTE 

Vă rugăm să acordați atenție prevenirii pierderii obiectelor dumneavoastră personale și să nu le lăsați nici un moment nesupravegheate. 
Organizatorul nu poate fi considerat răspunzator pentru dispariția acestora. 

 

Subsemnatul/Subsemnata,_______________________________________________________, 

CNP: ________________________________, participant în cadrul proiectului „Program de formare a personalului medical 

pentru implementarea tehnicilor de ecografie în managementul pacientului oncologic din domeniile prioritare de sănătate”, 

cod SMIS2014+105913, declar pe propria răspundere că am luat la cunostință regulile și politica privind particiarea la 

evenimentul de schimb de bune practici/schimb de experiență organizat în cadrul proiectului și înțeleg că sunt 

răspunzător/răspunzătoare pentru nerespectarea acestora, asumându-mi consecințele în conformitate cu legislația în vigoare, 

în cazul abaterii și/sau neglijării  situațiilor prezentate.   

 

Nume, prenume și semnătura:  

______________________________________________  

Data:…………………… 

 

Verificat EGT………………………                                                                                                                              Vizat, Coordonator A2, Bourceanu Eliza 

 

 


