Titlul Proiectului: “Creșterea performanțelor angajaților prin formare continuă”
Cod MySMIS: 128516
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman
Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toţi
Obiectivul specific 3.12. Îmbunatatirea nivelului de cunostinte/competente/ aptitudini aferente sectoarelor
economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor

DECLARATIE
privind apartenenta intreprinderii la unul din domeniile de specializare inteligenta

Subsemnata / Subsemnatul ........................................................................................, legitimat cu C.I. seria .........., Nr.
..............................., CNP ...................................................................., in calitate de reprezentant legal al intreprinderii
..................................................................................................... cu sediul in ..................................................................................
............................................................................................. judetul ................................................, inmatriculata la Registrul
Comertului sub numarul ..........................................., C.U.I. ...................................., declar pe propria raspundere ca
intreprinderea isi desfasoara activitatea principala / secundara intr-unul din sectoarele economice cu potential
competitiv

identificate

conform

Strategiei

Nationale

pentru

Competitivitate

avand

cod

CAEN

principal/secundar autorizat ( conform GS CS 3.12 - Anexa 5 )::

Activitatea este corelata cu domeniile de specializare inteligenta conform Strategiei Nationale de Cercetare, Dezvoltare
si Inovare 2014 – 2020 dupa cum urmeaza :

Domenii de specializare
inteligentă din Strategia CDI
2014-2020
Sectoare economice cu
potențial competitiv
Rol
economic
important și cu
influență asupra
ocupării

Turism și ecoturism

1.
Bioeconomia

2.Tehnologia
informațiilor
și a
comunicațiilor
spațiu
și securitate

X

3.Energie
mediu și
schimbări
climatice

X

Textile și pielărie

Industrii creative

5.Sănătate

X
X

Lemn și mobilă
Construcții

4.Econanotehnologii și
materiale
avansate

X
X

X
X

X
X

X
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Dinamica
Industria auto și
X
X
competitivă
componente
Tehnologia
informației și
X
comunicațiilor
Procesarea
alimentelor și a
X
X
X
băuturilor
Inovare,
Sănătate și produse
X
X
X
dezvoltare
farmaceutice
Energie și
tehnologică și
management de
X
X
X
valoare
mediu
adăugată
Bioeconomie
(agricultură,
silvicultură,
pescuit și
X
X
X
X
acvacultură),
biofarmaceutică și
biotehnologii

SUBDOMENII DE SPECIALIZARE INTELIGENTA SI SANATATE ( conform GS CS 3.12 - Anexa 5 bis ) *:

Intreprinderea este activa:
DA

NU

Intreprinderea este IMM :
DA

NU

a. conform Legii nr. 62/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și
dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, art. 2, alin. (1), prin întreprindere se înţelege orice formă de organizare a
unei activităţi economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă activităţi de producţie, comerţ sau prestări de
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servicii, în scopul obţinerii de venituri, în condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi reglementate de Legea societăţilor
nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţi cooperative, persoane fizice autorizate,
întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale şi întreprinderile familiale, autorizate potrivit dispoziţiilor legale
în vigoare, care desfăşoară activităţi economice. Alin. (2) Prevederile prezentei legi (n.n. Legea IMM) sunt aplicabile şi
asociaţiilor şi fundaţiilor, cooperativelor agricole şi societăţilor agricole care desfăşoară activităţi economice.
b. are un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250;
c. realizează o cifră de afaceri anuală echivalentă cu până la 50 de milioane de euro sau totalul activelor nu depăşeşte
echivalentul în lei a 43 de milioane de euro, în conformitate cu ultimele situaţii financiare aprobate. (Total active
înseamnă active plus active circulante plus cheltuieli în avans).

Mentionati numarul mediu de angajati la data ultimului bilant aprobat. .................

NOTA JUSTIFICATIVA *
privind legatura dintre activitatile realizate in intreprindere si domeniile de specializare inteligenta identificate in SNCDI

Mentionam ca pana la demararea programului de formare vom pune la dispozitie accesul la un Certificat
Constatator emis de ONRC care va certifica informatiile mai sus mentionate .
Data:
Nume si prenume reprezentant legal :
Semnatura
* se poate solicita sprijinul Expertului de Informare si Constientizare pentru completare
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