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REGULAMENT 

PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 

„ÎNVINGE CANCERUL COLORECTAL. Un test pentru viață” 

 

 

 

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE  

 

Art. 1.  

(1) Prezentul regulament se aplică procedurii privind implementarea proiectului intitulat „ÎNVINGE 

CANCERUL COLORECTAL. Un test pentru viață”  

(2) Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general și a procedurii pentru 

desfășurarea proiectului intitulat „ÎNVINGE CANCERUL COLORECTAL. Un test pentru 

viață”, care presupune un program de screening pentru cancerul colorectal, organizarea de conferințe 

medicale, înscrierea beneficiarilor, prelucrarea și interpretarea testelor și îndrumarea beneficiarilor 

asupra cărora există suspiciuni. 

(3) Beneficiarii acestui proiect sunt persoane cu domiciliul sau reședința în Municipiul București, 

care au împlinit cel puțin 55 de ani. 

(4) Proiectul intitulat „ÎNVINGE CANCERUL COLORECTAL. Un test pentru viață.” este derulat 

de către „Asociația Sănătate pentru Comunitate”, MNT HEALTHCARE EUROPE SRL și Primăria 

Municipiului București prin Centrul pentru Seniori al Municipiului București, serviciu public de 

interes local și oferit gratuit beneficiarilor – seniori cu domiciliul sau reședința în Municipiul 

București. 

(5) Procedura de acordare este nediscriminatorie, în limita locurilor disponibile.  

 

Art. 2. În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarea 

semnificație:  

- Instituția publică – Centrul pentru Seniori al Municipiului București, denumit în continuare 

(CSMB); 

- Parteneri – Asociația Sănătate pentru Comunitate, denumită în continuare ASC și MNT 

HEALTHCARE EUROPE SRL, denumită în continuare MNT; 

- Beneficiar – solicitantul căruia i se acordă voucherul de participare în cadrul proiectul, în condițiile 

prezentului regulament; 

- Cerere tip – cerere pentru acordarea voucherului de participare, completată de solicitant; 

- Copie conformă cu originalul – copie simplă pe care apare mențiunea „conform cu originalul” și 

semnătura solicitantului. Nu este necesar ca această copie să fie legalizată la notar. 
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Art. 3. 

Principiile care stau la baza acordării voucherului de participare sunt: 

a) Transparența – punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la 

desfășurarea proiectului; 

b) Excluderea dublei participări – același solicitant nu poate beneficia de mai multe ori de 

investigațiile medicale care fac obiectul prezentului proiect. 

 

 

Art. 4. 

(1) Cererea de înscriere se va depune personal de către beneficiar la Biroul de Relații cu Publicul al 

Centrului pentru Seniori al Municipiului București din strada Ion Filitti nr. 8, Sector 3, București. În 

acest sens, depunerea dosarului nu se realizează prin procură sau împuternicire. 

(2) Programul de lucru cu publicul este de luni până joi, în intervalul orar 09:00 – 17:00. 

(3) Informații suplimentare cu privire la acest proiect pot fi solicitate la adresa de email 

„testpentruviata@cs-mb.ro”. 

 

CAPITOLUL II. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE 

 

Art. 5. 

(1) Condițiile cumulative pentru acordarea voucherului sunt:  

a) Beneficiarul are domiciliul sau reședința în Municipiul București; 

b) Beneficiarul are cel puțin 55 de ani împliniți. 

(2) Investigațiile medicale vor fi realizate de către Asociația Sănătate pentru Comunitate și MNT 

HEALTHCARE EUROPE SRL, în baza îndeplinirii condițiilor prevăzute la Art.5. alin (1). 

 

Art.6. 

(1) Solicitanții vor depune la Biroul de Relații cu Publicul (str. Ion Filitti nr. 8, Sector 3, București) al 

Centrului pentru Seniori al Municipiului București dosarul complet, compus din: 

a) cerere tip (include acordul GDPR); 

*disponibilă pe site-ul www.cs-mb.ro sau la sediul de înscriere al CSMB 

b) copie conformă cu originalul a actului de identitate (C.I., B.I. sau Pașaport); 

* actul de identitate trebuie să fie valabil la momentul depunerii cererii 

(2) Pentru conformitate, solicitantul va prezenta și în original, toate actele menționate la alin (1). 

 

Art.7. 

(1) Cererea solicitantului va fi înregistrată și soluționată la momentul depunerii dosarului, urmând ca 

Centrul pentru Seniori al Municipiului București să comunice detaliile privind procedura de efectuare 

a testului de screening. 
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CAPITOLUL III. DETALIEREA PROCEDURII DE EFECTUARE A TESTULUI 
 

Art.8. 

(1) Voucherele privind efectuarea testului FIT vor fi înmânate beneficiarilor ulterior validării 

dosarelor, în cadrul conferințelor de informare cu privire la utilizarea testelor FIT, în condițiile 

îndeplinirii prevederilor Art.5. alin (1). 

(2) Beneficiarii vor fi programați pentru participarea la conferințele medicale în cadrul cărora le va fi 

prezentată de către specialiști în domeniu, procedura de efectuare a testului și a investigațiilor 

anatomopatologice, acolo unde se impun și vor primi materialele informative elaborate și aprobate de 

parteneri. 

(3) În urma conferinței medicale, beneficiarii vor ridica testul imunochimic FIT care va conține fila 

cu indicațiile de utilizare de la recepția Centrului Medical Neolife din Bulevardul Ficusului nr. 40. 

Programul de primire a testelor este luni - vineri, între orele 8-9 și 15-16. Testul va fi depozitat în 

condițiile specificate și va fi adus cel târziu a doua zi de la recoltare la recepția Centrului Medical 

Neolife. Beneficiarii vor urma indicațiile de recoltare, ambalare și păstrare a testelor până la 

momentul aducerii lor la sediul Centrului Medical Neolife. 

(4) În cazul în care beneficiarul nu depune testul FIT la recepția Centrului Medical Neolife în 

perioada de timp stipulată de acest regulament, acesta se obligă să achite contravaloarea testului către 

Asociația Sănătate pentru Comunitate. 

 

CAPITOLUL IV. DETALIEREA PROCEDURII DE EFECTUARE A UNOR INVESTIGAȚII 

SUPLIMENTARE ÎN CAZ DE SUSPICIUNE 
 

(1) În cazul unui rezultat pozitiv, persoanele care dețin statutul de asigurat și prezintă un bilet de 

trimitere emis de medicul de familie au dreptul la o consultație de specialitate și la o investigație de 

specialitate (endoscopie sau colonoscopie). BILETUL DE TRIMITERE este un formular cu regim 

special, unic pe ţară, care se întocmeşte în trei exemplare. Un exemplar rămâne la medicul care a 

făcut trimiterea şi două exemplare sunt înmânate asiguratului, care vor fi depuse la Centrul Medical 

Neolife. Biletul de trimitere are valabilitate 30 de zile din momentul emiterii. 

(2) Programarea la consultație se face în limita plafonului lunar alocat de CNAS.  

  

CAPITOLUL V. DISPOZIȚII FINALE 

Art. 9. Dispozițiile prezentului regulament se completează în mod corespunzător cu dispozițiile 

legislației în vigoare. 


