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Anexa 1 – Cerere de finanțare 
 

Componenta C12 - Sănătate 
Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești 

I1.5: Cabinete de planificare familială 

Solicitant  

Tipul Solicitantului  

Contact  

Adresă  

Cod Fiscal  

Adresa de email  

Telefon  

Persoană responsabilă  

Cabinet/e:  
 Cabinet de planificare familiala 

 Cabinet de obstetrică ginecologie / altele 
Consolidarea activității de 
planificare familială 

Menționați modul prin care implementarea proiectului va conduce la 
consolidarea activității de planificare familială 

Descrierea activității în contextul 
planificării familiale 

Descrieți activitatea desfășurată în ultimii 3 ani și relevanța în contextul 
sarcinilor la adolescente și a bolilor cu transmitere sexuală. 

Descrieți proiectele implementate 
până în prezent. 

Descrieți proiectele implementate în cadrul unității sanitare în ultimii 5 
ani, indiferent de sursa de finanțare 

Descrieți campaniile în domeniul 
sănătății cu instituțiile din 
domeniul educației și protecției 
copilului 

Descrieți campaniile în domeniul sănătății derulate în ultimii 5 ani cu 
instituții din domeniul educației și protecției copilului. 

Prevederi orizontale: egalitate de 
șanse și  egalității de gen.   

Descrieți modul în care veți respecta cadrul legal referitor la egalitatea de 
șanse și egalitatea de gen 

Prevederi orizontale: dezvoltare 
durabilă și DNSH 

Descrieți modul în care veți respecta cadrul legal referitor la dezvoltare 
durabilă și DNSH. 

Modul în care echipamentele vor fi 
integrate în fluxul intern de 
activități 

Descrieți modul în care echipamentele vor fi integrate în fluxul intern de 
activități 

Activități de informare și 
publicitate 

Descrieți modul în care veți respecta prevederile 6.2. Informare și 
publicitate din Ghidul beneficiarului. 

  

Atestate de studii 
complementare/sau adeverință  Da (este necesar să fie inclus în dosarul de finanțare) 
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care demonstrează că este în curs 
de obținere atestate pentru 
utilizarea echipamentelor 
solicitate 

 Nu 

Componenta pentru care se solicită 
finanțare (se va bifa o singură  
opțiune) 

 Componenta „Echipamente”  

 Componenta „Renovare și Echipamente”  

Buget renovare (doar dacă s-a bifat 
Componenta „Renovare și 
Echipamente” 

 

Principiul economiei, eficienței și 
eficacității. 

Descrieți modul în care bugetul este în conformitate cu principiul economiei-
eficienței-eficacității. 

Dotarea cabinetelor Se va bifa Anexa 2  

Situație juridică spațiu (doar dacă 
s-a bifat Componenta „Renovare și 
Echipamente”) 

 

Durata de implementare (nr. luni 
de la semnarea contractului de 
finanțare) 

 

 
 
SOLICITANT: 
 
SEMNĂTURA 
 
DATA 


