METODOLOGIE SELECȚIE GRUP ȚINTĂ
pentru participarea la programe de formare profesională organizate în cadrul proiectului „IMPULS Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul
companiilor din Regiunea Nord-Est”, POCU/464/3/12/128044

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți
Prioritatea de investiții 10.iii – Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate
grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și
a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare
profesională și prin validarea competențelor dobândite.
Obiectivul specific 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente
sectoarelor economice / domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților
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I.

DESCRIEREA PROIECTULUI

Prezenta metodologie a fost elaborată pentru realizarea unei selecții cât mai adecvate și riguroase
a angajaților din regiunea de dezvoltare Nord-Est pentru înscrierea în grupul țintă al proiectului „IMPULS Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul companiilor
din Regiunea Nord-Est”.
Proiectul ”IMPULS – Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul
vieții în rândul companiilor din Regiunea Nord-Est”, cod MySmis 128044 este implementat de Camera de
Comerț și Industrie Suceava în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Asociația ”CONSENSUAL” și este
cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.
Obiectivul general al proiectului constă în constă în promovarea unei ocupări sustenabile și de
calitate a forței de muncă, sprijinirea mobilității forței de muncă prin implementarea unor măsuri de
îmbunătățire a accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un
cadru formal și non-formal, actualizarea cunoștințelor, aptitudinilor și competențelor forței de muncă și
promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională, în județele Regiunii Nord-Est.
Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 19 de luni, în intervalul 25 octombrie 2019 – 24 iunie
2021, iar principalele rezultate preconizate sunt: organizarea a 2 conferințe de lansare și a 6 caravane
organizate în scopul distribuirii rezultatelor studiului realizat în cadrul proiectului; informarea publicului țintă
prin transmiterea a 18 newsletter-e lunare, precum și prin derularea unei campanii mass-media și on-line;
organizarea a 36 de prezentări și a 4 workshop-uri de informare pentru IMM-uri; furnizarea de programe de
inițiere/calificare/recalificare/perfecționare/specializare către minim 300 de angajați; amenajarea și dotarea
unei săli pentru derularea activităților proiectului; realizarea unui studiu regional și sprijinirea a 36 de IMMuri, prin servicii personalizate, în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de
muncă.
Valoarea totală a proiectului este de 3.152.892,08 lei, din care 2.679.958,26 lei contribuția Uniunii
Europene și 472.933,82 lei contribuție din bugetul național.

•

IMM-urile vor fi sprijinire prin:
Includerea angajaților societății la cursurile de formare profesională organizate în cadrul proiectului;

•

Servicii de asistență personalizată și consiliere în vederea elaborării și introducerii unor programe

de învățare la locul de muncă.

Membrii grupului țintă vor fi sprijiniți prin:
• Decontarea cheltuielilor de transport din localitatea de domiciliu în localitatea de desfășurare a
cursurilor de formare profesională;
• Asigurarea hranei pentru participanți pe perioada derulării cursurilor de formare profesională,
• Acordarea de kituri pentru participarea la cursurile de formare profesională;

II. DESCRIEREA ȘI STRUCTURA GRUPULUI ȚINTĂ
1. Descriere grup țintă.
Grupul țintă al proiectului este format din 330 de persoane fizice, dintre care minim 33 de persoane
fac parte din categoria angajaților vârstnici (55-64 de ani), care vor participa la programe de formare
profesională, organizate în cadrul proiectului.
Grupul țintă general al proiectului este constituit din persoane care au domiciliul sau reședința și
sunt angajați cu normă întreagă sau parțială în județele Regiunii Nord-Est.
2. Structura grupului țintă.
Membrii grupului țintă trebuie să fie angajați cu contract individual de munca (cu normă întreagă
sau cu timp parțial) în întreprinderi care își desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul dintre
sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare
inteligentă conform SNCDI sau din întrepinderi care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau
secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare
inteligentă și îndeplinesc următoarele condiții:
a.) sunt angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial) și își
desfășoară activitatea în județele Regiunii Nord-Est;
b) întreprinderea în care își desfășoară activitatea este IMM și își desfășoară activitatea principală
sau secundară sau intenționează să își desfășoare activitatea într-unul dintre domeniile sau sectoarele
economice conform SNC și SNDCI, în județele Regiunii Nord-Est;
b.) își au resedința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în județele Regiunii Nord-Est;
c.) au împlinit minim 15 ani;
d.) nu beneficiază sau nu au beneficiat de alte activități prin POCU/82/3/12.

Grupul țintă va fi selectat cu respectarea principiilor orizontale și a temelor secundare FSE privind
nediscriminarea și egalitatea de șanse indiferent de rasă, gen, naționalitate, etnie, limba, religie, orientare
sexuală, categorie socială, dizabilitate, boala cronică necontagioasă, infectare HIV sau orice alt criteriu care
duce la restricționarea accesului în proiect.
În cazul în care, de-a lungul implementarii proiectului, vor aparea cazuri de abandon/retragere sau
alte motive care ar putea conduce membrii GT să renunțe la participarea in proiect, echipa de proiect va
proceda la înlocuirea membrilor GT cu alte persoane din baza de date a persoanelor care și-au exprimat
întenția de a se înscrie în proiect.

III. ETAPE DE REALIZARE A PROCESULUI DE SELECȚIE
Procesul de selecție al grupului țintă se va desfășura pe o perioada de 17 luni, începand cu cea dea doua luna de implementare a proiectului și va fi coordonat de către de beneficiar și partener. Activitatea
va fi derulată de către experții selecție grup țintă sub coordonarea managerului de proiect, respectiv a
expertului coordonare activități.
Calendarul estimativ de selecție a grupului țintă:
1. Lansarea selecției - L2-L3
2. Înscrierea candidaților/depunerea dosarelor de înscriere - L2-L17
3. Verificarea dosarelor, admiterea în grupul țintă și soluționarea contestațiilor - L2-L17
4. Afișarea componenței grupelor de curs - L2-L7
1.

Lansarea selecției.

Selectarea grupului țintă se va desfașura pe o perioada de 17 luni, începand cu cea de-a doua lună
de implementare și reprezintă Activitatea 2 din cadrul proiectului. Selectarea GT se va desfășura în paralel
cu Activitatea 1 constând în informarea reprezentanților IMM-urilor și angajaților din domeniile menționate,
iar selecția efectivă a membrilor grupului țintă se va realiza:
- Direct, prin întâlniri cu reprezentanții IMM-urilor și potențialii membri ai grupului țintă, cu ocazia
desfășurării informărilor/ workshop-urilor/conferințelor prezentate în cadrul Activității 1 și Activității 2, întâlniri
organizate de membrii echipei care sunt responsabili de implementarea acestora.

Întâlnirile directe vor prilejui contactul nemijlocit al echipei de proiect cu reprezentanții IMM-urilor și
cu potențialii membri ai grupului țintă, astfel încât echipa de proiect să-și poată face o imagine generală a
nevoilor potențialului grup țintă cu privire la activitatea de formare si la necesitatea de cursuri de formare
profesională. În cadrul acestor întâlniri, indiferent de forma acestora, echipa de proiect va încerca să
raspundă la întrebările adresate de reprezentanții IMM-urilor și potențialii membri ai grupului țintă. Tot cu
acest prilej, reprezentanții IMM-urilor și potențialii membri ai grupului țintă vor primi informații complete cu
privire la modalitatea de completare a dosarului pentru înscrierea în grupul țintă și cu persoanele/locațiile
unde vor putea depune aceste dosare.
- Indirect, prin mediatizarea programului în cadrul campaniilor de informare, astfel:
 Direct marketing – 2 conferințe de lansare a proiectului organizate în județele Suceava și Iași în
cadrul carora vor fi promovate activitățile proiectului către un numar de minim 60 reprezentanți ai IMM-urilor
din sectoarele economice/domeniilor identificate conform SNC și SNCDI sau întreprinderilor care
intenționează să-și adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă
menționate anterior, astfel incat potentialii membrii ai grupului ținta să cunoscă și să poată contacta cu
usurință echipa de implementare a proiectului, organizarea de 36 de prezentări pentru firme în scopul
promovarii activităților proiectului și recrutarii grupului ținta - 24 în județul Suceava si 12 în județul Iasi,
precum și organizarea a 4 workshop-uri pentru identificarea nevoii de programe de formare profesională
de furnizat în cadrul proiectului cu participarea a 100 reprezentanți ai IMM-urilor - 3 în județul Suceava si 1
în județul Iasi;
 Campanie media clasică – radio și presă scrisă. Se va produce un spot radio, ce va avea 180
de difuzări pe posturi locale din Regiunea Nord-Est. În presa scrisă vor fi publicate un numar de 80
anunțuri privind programele de formare profesională derulate în cadrul proiectului și metodologia de
selecție a grupului țintă;
 Promovare on-line și comunicare pe rețele Facebook. Pe pagina de Facebook se vor posta
informații referitoare la activitățile proiectului, programele de formare profesională, metodologia de selecție
a grupului țintă și informații legate de condițiile de eligibilitate privind accesul în Grupul Țintă. Pagina de
Facebook va fi folosită drept instrument suport de promovare a programelor de formare profesională, de
comunicare cu potențialii membri ai grupului țintă și ulterior de promovare a rezultatelor proiectului. În plus,
odată înscriși în GT, membrii GT vor putea acționa drept vectori de promovare a programelor de formare
profesională în rândul cunoștințelor proprii, prin promovare mouth-to-mouth sau pe paginile proprii de
Facebook;

 Afișarea la sediul Beneficiarului și la sediul partenerului a unui afiș de dimensiunea A3 cu informații
despre proiect.
2. Înscrierea candidaților/ depunerea dosarelor de înscriere.
Vor exista două modalități principale de informare a grupului țintă pentru participarea la cursurile de
formare profesională:
a.) Directă - prin întâlniri directe cu reprezentanții IMM-urilor și cu potențialii membri ai
grupului țintă, cu ocazia desfășurării informărilor/workshop-urilor/conferințelor, precum și prin diseminarea
informațiilor în cadrul altor evenimente, întâlniri derulate de către beneficiar și partener sau la care aceștia
participă;
b.) Indirectă - prin intermediul campaniilor de informare a proiectului, mediatizare în presa
scrisă, la posturile de radio locale, pe pagina de Facebook.
Reprezentanții IMM-urilor și persoanele interesate vor avea la dispoziție toate canalele de
comunicare disponibile pentru a intra în legatură cu experții selecție grup țintă din partea beneficiarului și a
partenerului. Pe pagina web a beneficiarului, în secțiunea dedicată prezentării proiectului și pe pagina de
Facebook va exista o secțiune privind informațiile necesare înscrierii, unde persoanele eligibile își vor putea
analiza prezenta metodologie, vor putea afla informații despre cursurile organizate și modalitățile de
înscriere. Reprezentanții IMM-urilor și persoanele înscrise vor fi contactate sau vor contacta de echipa de
proiect care îi va invita la sediile de proiect din cele două județe pentru a le va oferi toate detaliile privind
dobândirea calității de membru al grupului țintă și completarea dosarului de înscriere.
Înscrierea în grupul țintă se face pe baza de dosar și doar în prezența și cu sprijinul unui expert
selecție grup țintă care va oferi suport candidaților să completeze dosarul. Dosarele se vor înregistra la
nivelul fiecărui județ, în registrul grupului țintă.
Dosarul de înscriere va trebui sa cuprindă, obligatoriu, următoarele documente, în funcție de
solicitantul înscrierii:
Solicitare formulată în nume propriu
•
Formular de înregistrare grup țintă (Anexa 1); •
•
Cerere de înscriere/Declarație privind
evitarea dublei finanțări/Declarație de compatibilitate •
(Anexa 2);
•
Acord de utilizare a datelor personale (Anexa •

Solicitare formulată pentru angajați
Cerere
de
înscriere
la
activitățile
proiectului/dublă finanțare (Anexa 6);
Angajament de respectare a cerințelor
proiectului IMM (Anexa 7);
Declarație privind îndeplinirea condițiilor de

3);
•
Angajament de respectare a cerințelor •
proiectului (Anexa 4);
•
Adeverință de salariat, conform modelului •
pus la dispoziție (Anexa 5);
•
Copie a cărții de identitate;
•
•
Copie a certificatului de naștere;
•
Copie a certificatului de căsătorie (dacă este
cazul);
•
Copia ultimei diplome de studii;
•
Documente medicale (dacă este cazul).

eligibilitate IMM (Anexa 8);
Acord de utilizare a datelor personale IMM
(Anexa 9);
Copie
a
certificatului
de
înregistrare/certificatului constatator eliberat
de ONRC;
Pentru fiecare angajat – documentele
menționate la categoria Solicitare formulată
în nume propriu.

3. Verificarea dosarelor, admiterea în grupul țintă și soluționarea contestațiilor.
Înscrierea efectivă a persoanelor în grupul țintă se va face în urma verificării dosarelor de înscriere
depuse de reprezentanții IMM-urilor sau în nume propriu. Lipsa unuia dintre documente, precum și
neîndeplinirea criteriilor de selecție descrise anterior conduce automat la neînscrierea IMM-ului sau
candidatului în grupul țintă al proiectului.
Dosarele depuse vor fi verificate de către experții selectie grup țintă. Verificarea dosarelor de
înscriere va viza îndeplinirea criteriilor de selecție și corectitudinea/completitudinea întocmirii dosarului.
După verificarea dosarelor de înscriere, fiecare partener va întocmi, cu respectarea indicatorilor din
proiect, lista IMM-urilor a căror cereri de înscriere la activitățile proiectului au fost declarate admise și a
persoanelor admise și înscrise să participe la fiecare curs de formare profesională, în parte. Acestea vor fi
afișate la sediile de proiect județene, putând fi consultate de orice persoană interesată.
Contestațiile se vor depune în scris la sediile de proiect din fiecare județ în termen de 3 zile
lucrătoare de la afișarea rezultatelor.
În ipoteza în care numărul înscriserilor depășesc numărul maxim de cursanți pentru fiecare serie de
curs de formare profesională, se vor avea în vedere următoarele criterii de departajare/limitare a înscrierilor,
în următoarea ordine: vor avea prioritate la înscriere și participare la cursurile de formare profesională
persoanele fac parte din categoria angajaților vârstnici (55-64 de ani); se va avea în vedere data înscrierii,
respectiv data depunerii dosarului complet de înscriere conform pct. 2.

4. Afisarea rezultatelor selecției.
Lista IMM-urilor a căror cereri de înscriere la activitățile proiectului au fost declarate admise și a
persoanelor admise în grupul țintă al proiectului și înscrise să participe la fiecare curs, în parte, vor fi afișate
la sediile de proiect. Totodată, reprezentanții IMM-urilor și candidații care și-au depus dosarele de înscriere
în grupul țintă, în nume propriu, vor fi contactați și li se vor comunica rezultatele verificării dosarelor, precum
și posibilitatea de a depune contestație.
Termenul de depunere a contestației este de 48 de ore de la data comunicării rezultatelor verificării
dosarelor, iar termenul de răspuns din partea beneficiarului/partenerului este de 24 de ore.
5. Gestiunea internă a documentelor de către parteneri.
Membrii din echipa de proiect de la nivelul fiecărui partener vor respecta reguli de gestiune unitară
a documentelor, dosarelor și bibliorafturilor care conțin documentele de selecție ale grupului țintă. În
întocmirea dosarelor de înscriere pentru grupul țintă al proiectului ”IMPULS - Îmbunătățirea cunoștințelor
angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul companiilor din Regiunea Nord-Est!” se va
acorda atenție gestiunii fizice a documentelor și dosarelor, grupării dosarelor pe bibliorafturi și etichetării
bibliorafturilor în scopul accesării facile a conținutului lor.
• Dosarele de înscriere pentru selectie se vor alcatui la nivelul fiecarui partener.
• Dosarul de înscriere pentru selecție se întocmește pentru fiecare candidat și conține
documentele prevăzute în prezenta metodologie, în ordinea dată.
• Dosarele de înscriere se alcătuiesc într-un exemplar original.
În cazul în care vor exista modificări ale componenței grupului țintă, acestea vor fi anunțate de către
fiecare partener.

IV. EGALITATE DE ȘANSE ȘI NEDISCRIMINARE
Selectarea grupului țintă se va face cu respectarea temelor secundare FSE și a principiilor
orizontale privind egalitatea de șanse și nediscriminarea, în grupul țintă putând să se înscrie toate
persoanele care respectă condițiile prezentei metodologii, indiferent de rasă, gen, naționalitate, etnie, limbă,
religie, orientare sexuală, categorie socială, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau
orice alt criteriu care duce la restricționarea accesului în proiect. Se va încuraja participarea egală atât a
femeilor, cât și a barbaților, indiferent de vârstă. La cursurile de formare profesională se va permite

înscrierea în grupul țintă a persoanelor cu dizabilități care au capacitatea de a urma cursurile și de a
desfășura o activitate din cele pentru care se organizează cursuri în cadrul proiectului, inclusiv împreună cu
însoțitorii acestora, daca situația o va impune.

V. ANEXE:
- Anexa 1 - Formular de înregistrare grup tință;
- Anexa 2 - Cerere de înscriere/Declarație privind evitarea dublei finanțări/Declarație de compatibilitate;
- Anexa 3 - Acord de utilizare a datelor personale;
- Anexa 4 - Angajament de respectare a cerințelor proiectului;
- Anexa 5 - Adeverință de salariat;
- Anexa 6 - Cerere de înscriere la activitățile proiectului/dublă finanțare;
- Anexa 7 - Angajament de respectare a cerințelor proiectului IMM;
- Anexa 8 - Declarație privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate IMM;
- Anexa 9 - Acord de utilizare a datelor personale IMM
- Anexa 10 – Lista CAEN eligibile.

Anexa 1 – Formular de înregistrare grup țintă
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți
Prioritatea de investiții 10.iii – Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru
formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare
flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite.
Obiectivul specific 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor identificate
conform SNC şi SNCDI ale angajaților
Contract nr. POCU/464/3/12/128044

Titlul proiectului: IMPULS - Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul
companiilor din Regiunea Nord-Est

Formular de înregistrare individuală a participanților
la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020
Cod SMIS proiect : 128044
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți
Titlu proiect: IMPULS - Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul
companiilor din Regiunea Nord-Est
OIR/OI responsabil: OIR POS DRU regiunea NE
SECȚIUNEA A. LA INTRAREA ÎN OPERAȚIUNE
DATE DE CONTACT
Nume si prenume participant ____________________________________________________________________
adresa de domiciliu ____________________________________________________________________________
reședință ______________________tel____________________email_____________________________________
Data intrării în operațiune__________________
CNP______________________________
Zona

Urban

Rural

Localizare geografică
- Regiunea___________
- Județ___________________
- Unitate teritorial administrativă___________________
Gen Feminin
Vârsta

Masculin

Persoane cu vârsta sub 25 ani
Persoane cu vârsta cuprinsă între 25 și 54 ani
Persoane cu vârsta peste 54 ani

Categoria de grup țintă din care face parte____________________________________
Situația pe piața forței de muncă persoană ocupată
Angajat
Angajat pe cont propriu

Șomer
Șomer de lungă durată
Persoană inactivă
Altă categorie de inactivi în afară de cei din educație și formare
Nivel de educație
Studii educație timpurie(ISCED 0)
Studii primare (ISCED 1)
Studii gimnaziale (ISCED 2)
Studii liceale (ISCED 3)
Studii postliceale (ISCED 4)
Studii superioare (ISCED 5)
Studii superioare (ISCED 6)
Studii superioare (ISCED 7)
Studii superioare (ISCED 8)
Fără ISCED
Persoană dezavantajată
DA

NU

participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate
participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate cu copii aflați în întreținere
participanți care trăiesc în gospodării alcătuite dintr-un părinte unic cu copil aflat în întreținere
Migranți
Participanți de origine străină
Minorități
Etnie romă
Alte minorități decăt cea de etnie romă
Comunități marginalizate
Participanți cu dizabilități
Alte categorii defavorizate
Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziune locativă
Nici una din opțiunile de mai sus
Nume și prenume participant
_____________________________________
Semnătură participant___________________
Data___________________
NOTĂ:

Nume și prenume responsabil cu
participanților
________________________________
Semnătură________________________

înregistrarea

Data___________________

Prin completarea prezentului formular Subsemnata(ul)___________________________________ îmi exprim
consimțământul expres și neechivoc, explicit și informat asupra colectării, prelucrării și utilizării tuturor datelor mele
personale, inclusiv a celor cu caracter special prevăzute de Legea nr. 129/2018 și Legea nr. 102/2005, completată și
modificată la zi.
Am luat la cunoștință că, în conformitate cu Legea nr. 129/2018 și Legea nr. 102/2005, completată și modificată
la zi, beneficiez de dreptul de informare, acces, de opoziție, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei
decizii individuale. De asemenea îmi este recunoscut dreptul de a mă adresa justiției.
Semnătura_______________________

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți
Prioritatea de investiții 10.iii – Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru
formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare
flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite.
Obiectivul specific 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor identificate
conform SNC şi SNCDI ale angajaților
Contract nr. POCU/464/3/12/128044

Titlul proiectului: IMPULS - Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul
companiilor din Regiunea Nord-Est

SECȚIUNEA B. LA IEȘIREA DIN OPERAȚIUNE
Dată ieșire din operațiune_______________
Situația pe piața forței de muncă
Angajat
Angajat pe cont propriu
Șomer
Persoană inactivă angajată în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant
Persoană care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant
persoană care dobândește o calificare la încetarea calității de participant
Persoană care are un loc de muncă la încetarea calității de participant
Persoană desfășoară o activitate independentă la încetarea calității de participant
Persoană defavorizată angajată implicată în educație/formare la încetarea calității de participant
Persoană defavorizată angajată în dobândirea unei calificări la încetarea calității de participant
Persoană defavorizată care are un loc de muncă, la încetarea calității de participant
Persoană defavorizată desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant
Nivel de educație
Studii educație timpurie(ISCED 0)
Studii primare (ISCED 1)
Studii gimnaziale (ISCED 2)
Studii liceale (ISCED 3)
Studii postliceale (ISCED 4)
Studii superioare (ISCED 5)
Studii superioare (ISCED 6)
Studii superioare (ISCED 7)
Studii superioare (ISCED 8)
Nume și prenume responsabil
cu înregistrarea participanților
________________________________
Semnătură________________________
Data___________________

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți
Prioritatea de investiții 10.iii – Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru
formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare
flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite.
Obiectivul specific 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor identificate
conform SNC şi SNCDI ale angajaților
Contract nr. POCU/464/3/12/128044

Titlul proiectului: IMPULS - Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul
companiilor din Regiunea Nord-Est

SECȚIUNEA C. STATUT PE PIAȚA MUNCII LA 6 LUNI DE LA IEȘIREA DIN OPERAȚIUNE

Persoană care are un loc de muncă
Persoană care desfășoară o activitate independentă
Persoană a cărei situație pe piața forței de muncă s-a îmbunătățit
Participanți cu vârsta de peste 54 ani care au un loc de muncă
Participanți cu vârsta de peste 54 ani care desfășoară o activitate independentă
Persoane dezavantajate care au un loc de muncă
Persoane dezavantajate care desfășoară o activitate independentă
Alta situație

Nume și prenume responsabil
cu înregistrarea participanților
________________________________
Semnătură________________________
Data___________________

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți
Prioritatea de investiții 10.iii – Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru
formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare
flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite.
Obiectivul specific 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor identificate
conform SNC şi SNCDI ale angajaților
Contract nr. POCU/464/3/12/128044

Titlul proiectului: IMPULS - Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul
companiilor din Regiunea Nord-Est

FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE INDIVIDUALĂ A ENTITĂȚILOR SPRIJINITE

Entitate nou creată prin intervențiile POCU
Da
Nu

-

Denumire:_________________________________________

-

Adresa:____________________________________________

-

Județ:______________________________

-

Localitate:__________________________

-

Telefon:____________________________

-

Fax:_________________________________

-

Email:_______________________________

-

Website:____________________________

-

Cod unic de înregistrare fiscală:__________________________

-

Dată intrare în operațiune:_______________________________

-

Dată ieșire din operațiune:_________________________________

Semnătură responsabil cu înregistrarea entităților sprijinite
_______________________

Anexa 2 - Cerere de înscriere/Declarație privind evitarea dublei finanțări/ Declarație de compatibilitate
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți
Prioritatea de investiții 10.iii – Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un
cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor
căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite.
Obiectivul specific 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor
identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților
Contract nr. POCU/464/3/12/128044
Titlul proiectului: IMPULS - Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul
companiilor din Regiunea Nord-Est

CERERE DE ÎNSCRIERE
Subsemnatul/a

__________________________________________,

legitimat/ă

cu

CI

seria

.______,

nr._____________, CNP __________________________, domiciliat/ă în _____________________________ , str.
____________________________ nr. _______ bl. ___________, sc. ________, ap. ____, tel. _________________, e-mail
__________________,
vă rog să îmi aprobați înscrierea în proiectul „IMPULS - Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și
promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul companiilor din Regiunea Nord-Est”, POCU/464/3/12/128044
pentru a participa la cursul de ____________________________________________
Cunoscând prevederile art. 326 Cod penal privind falsul în declarații, în calitate de membru al grupului țintă al
proiectului „IMPULS - Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul
companiilor din Regiunea Nord-Est”, POCU/464/3/12/128044 implementat de către Camera de Comerț și Industrie Suceava
în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Asociația "Consensual", declar pe propria răspundere ca nu beneficiez și nu fac
parte din grupul țintă al unui alt proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital
Uman 2014-2020, Axa prioritara 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Prioritatea de investiții 10.iii – Îmbunătățirea
accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal
sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi
de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite, Obiectivul
specific 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente sectoarelor economice /
domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților. De asemenea, cunoscând prevederile art. 326 Cod
penal privind falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că nu sunt angajat al beneficiarului proiectului sau al
partenerului acestuia, mai sus menționat.

Data

Semnătura

______________________

___________________________

Anexa 3 - Acord de utilizare a datelor personale
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți
Prioritatea de investiții 10.iii – Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un
cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea
unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite.
Obiectivul specific 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor
identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților
Contract nr. POCU/464/3/12/128044
Titlul proiectului: IMPULS - Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul
companiilor din Regiunea Nord-Est, cod MySmis 128044

ACORD PRIVIND UTILIZAREA DATELOR PERSONALE
Subsemnatul/a __________________________________________,

legitimat/ă cu CI

seria

.______,

nr._____________, CNP __________________________, domiciliat/ă în _____________________________ , str.
____________________________ nr. _______ bl. ___________, sc. ________, ap. ____, tel. ____________________,
e-mail _________________________________, ca beneficiar/ă al proiectului „IMPULS - Îmbunătățirea cunoștințelor
angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul companiilor din Regiunea Nord-Est”- proiect
finanțat prin Fondul Social European – POCU/464/3/12/128044, declar că am fost informat/ă privind obligativitatea de a
furniza datele mele personale cu respectarea dispozițiilor legale și că sunt de acord ca datele mele personale să fie
prelucrate, în scopul derulării proiectului (de exemplu, dar fără a se limita la: înscriere la cursuri și activități, derulare
activități, verificare indicatori, monitorizare) sus menționat de către Camera de Comerț și Industrie Suceava și de către
partenerul său din cadrul acestui proiect. Declar că mi s-a adus la cunoștință faptul că beneficiez de dreptul de acces,
dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor,
dreptul la opoziţie şi la procesul decizional individual automatizat, precum și dreptul de a-mi retrage consimţământul în
orice moment în formă scrisă, adresată beneficiarului proiectului sau partenerului acestuia. De asemenea, mi s-a adus la
cunoștință dreptul de a depune o plângere în fata unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac
judiciară, precum și imposibilitatea participării la activitățile proiectului în lipsa sau după retragerea consimțământului
privind prelucrarea datelor cu carcater personal.
Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje
patrimoniale sau de orice alta natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informații false în documentele
prezentate și îmi asum responsabilitatea datelor continute în dosarul de candidatură, garantând că datele furnizate sunt
actuale, reale, corecte și complete și ma angajez ca, în eventualitatea modificărilor survenite în datele personale care fac
obiectul dosarului de înscriere depus (reînnoirea cărților de identitate, schimbarea numelui, schimbarea adresei de
domiciliu etc.), să anunț echipa de proiectului și să aduc o copie a actelor doveditoare.
Data
__________________________

Semnătura
_______________________________

Anexa 4 - Angajament de respectare a cerințelor proiectului
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți
Prioritatea de investiții 10.iii – Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un
cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor
căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite.
Obiectivul specific 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor
identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților
Contract nr. POCU/464/3/12/128044
Titlul proiectului: IMPULS - Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul
companiilor din Regiunea Nord-Est, cod MySmis 128044

ANGAJAMENT
de respectare a cerințelor proiectului

Subsemnatul/a

__________________________________________,

legitimat/ă

cu

CI

seria

______,

nr._____________, CNP __________________________, domiciliat/ă în _____________________________ , str.
____________________________ nr. _______ bl. ___________, sc. ________, ap. ____, tel. _____________________,
e-mail ____________________________, declar pe propria raspundere ca am fost informat(ă) privind condițiile de
eligibilitate și de derulare a proiectului: „IMPULS - Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe
tot parcursul vieții în rândul companiilor din Regiunea Nord-Est”, POCU/464/3/12/128044 și mă angajez să respect
cerințele proiectului, să particip la toate activitățile care îmi revin și să întocmesc toate documentele solicitate de echipa
proiectului.
Am luat la cunoștință faptul că accesul în grupul țintă al proiectului este condiționat de punerea la dispoziția
beneficiarului proiectului și a partenerului acestuia, a următoarelor documente, în copie:
-

Carte de identitate;

-

Certificat de naștere;

-

Certificat de căsătorie (dacă este cazul);

-

Diplomă de studii;

-

Documente medicale (dacă este cazul);

-

Adeverință angajat/salariat, în original, conform modelului pus la dispoziție de către beneficiarul

proiectului sau de către partenerul acestuia, în cadrul proiectului.

Data
__________________________

Semnătura
_______________________________

ANTET
Nr. ______/_____________

ADEVERINȚĂ

Subscrisa, _____________________________, cu sediul social în __________________, Str.
_________________________, nr. _________________, Bl. ____________, Sc. ___________, Ap. _____, jud.
_________________, având CUI ____________________, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului
_________________ sub nr. ____________________,
Prin prezenta adeverim că domnul/doamna ___________________________, identifcat/ă cu CNP
_______________________, având CI seria ______ nr. ____________, eliberată de ___________________ la
data de ________________, cu domiciliul în _________________________, Str. _________________________,
nr. _________________, Bl. ____________, Sc. ___________, Ap. _____, jud. _________________, este
încadrat în cadrul subscrisei cu contractul individual de muncă

nr. _________________ din data de

___________________, cu normă întreagă/parțială, pe durată determinată/nedeterminată, ocupând funcția de
______________________, locul de muncă fiind în localitatea _____________________.
Societatea angajatoare are ca obiect de activitate principal/secundar, autorizat, CAEN __________,
conform certificatului de înregistrare/constatator anexat și se încadrează în categoria IMM (are un număr mediu
anual de salariaţi mai mic de 250; realizează o cifră de afaceri anuală echivalentă de până la 50 milioane de euro
sau totalul activelor nu depășește echivalentul în lei a 43 milioane de euro, în conformitate cu ultimele situaţii
financiare aprobate).
Prezenta adeverință a fost eliberată în scopul participării angajatului domnul/doamna la cursul de
____________________________________, organizat în cadrul proiectului IMPULS - Îmbunătățirea cunoștințelor
angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul companiilor din Regiunea Nord-Est, cod MySmis
128044.

Angajator,
____________________________
Prin ________________________

__________________________

Anexa 6 - Cerere de înscriere la activitățile proiectului/dublă finanțare
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți
Prioritatea de investiții 10.iii – Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un
cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor
căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite.
Obiectivul specific 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor
identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților
Contract nr. POCU/464/3/12/128044
Titlul proiectului: IMPULS - Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul
companiilor din Regiunea Nord-Est

CERERE DE ÎNSCRIERE LA ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI
Subsemnatu/a _____________________________________, in calitate de reprezentant legal/conducător al
întreprinderii __________________________________________, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr.
_______________________, CUI ____________________, tel _____________________, email _____________________
solicit înscrierea firmei pentru a beneficia de serviciile gratuite oferite prin proiectul „IMPULS - Îmbunătățirea
cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul companiilor din Regiunea Nord-Est”,
POCU/464/3/12/128044, respectiv:
Includerea angajaților societății la cursurile de formare profesională organizate în cadrul proiectului;
Servicii de asistență personalizată și consiliere în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la
locul de muncă.
Cunoscând prevederile art. 326 Cod penal privind falsul în declarații, în calitate de IMM beneficiar al serviciilor oferite
în cadrul proiectului „IMPULS - Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul
companiilor din Regiunea Nord-Est”, POCU/464/3/12/128044 implementat de către Camera de Comerț și Industrie Suceava
în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Asociația "Consensual", declar pe propria răspundere ca firma și angajații membri
ai grupului țintă nu beneficiem de servicii similare în cadrul unui alt proiect cofinanțat din Fondul Social European
prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Prioritatea de
investiții 10.iii – Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă întrun cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de
muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională

și prin validarea

competențelor dobândite, Obiectivul specific 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini
aferente sectoarelor economice / domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților.
Data

Semnătura

______________________

___________________________

Anexa 7 - Angajament de respectare a cerințelor proiectului
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți
Prioritatea de investiții 10.iii – Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un
cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor
căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite.
Obiectivul specific 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor
identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților
Contract nr. POCU/464/3/12/128044
Titlul proiectului: IMPULS - Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul
companiilor din Regiunea Nord-Est, cod MySmis 128044

ANGAJAMENT
de respectare a cerințelor proiectului

Subsemnatul/a _____________________________________, în calitate de reprezentant legal/conducător al
__________________________________________, mă angajez ca în situația în care firma va fi selectată pentru a
beneficia de serviciile oferite IMM-urilor prin proiectul „IMPULS - Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea
învățării pe tot parcursul vieții în rândul companiilor din Regiunea Nord-Est”, POCU/464/3/12/128044:
-

voi anunța reprezentanții proiectului, în cel mai scurt timp, dacă au intervenit modificări la

datele/informațiile depuse în dosarul de înscriere (orice schimbare a județului în care se desfășoară activitățile firmei sau
schimbarea codului CAEN principal/secundar care a facilitat includerea în proiect);
-

voi face toate demersurile astfel încât persoanele incluse în activitățile de formare să poată participa la

cursuri și la examenul de absolvire.

Data
__________________________

Semnătura
_______________________________

Anexa 8 - Declarație privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate IMM
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți
Prioritatea de investiții 10.iii – Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un
cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor
căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite.
Obiectivul specific 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor
identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților
Contract nr. POCU/464/3/12/128044
Titlul proiectului: IMPULS - Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul
companiilor din Regiunea Nord-Est, cod MySmis 128044

DECLARAȚIE
Subsemnatul/a,

_____________________________________,

în

calitate

de

reprezentant

legal/conducător al întreprinderii _________________________________________________, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerțului cu nr. __________________________, CUI____________________, declar, pe
proprie răspundere, ca:
întreprinderea se încadrează în categoria IMM-urilor (are un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250;
realizează o cifră de afaceri anuală echivalentă de până la 50 milioane de euro sau totalul activelor nu depășește
echivalentul în lei a 43 milioane de euro, în conformitate cu ultimele situaţii financiare aprobate)
activitatea principală/secundară autorizată - cod CAEN _________ pe care o desfășoară întreprinderea în
județul ______________________, aparține unuia din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate
conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI;
întreprinderea

intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară

în județul

______________________, la cel puțin unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate
conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
Având în vedere următoarea notă justificativă:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Data
__________________________

Semnătura
_______________________________

Anexa 9 - Acord de utilizare a datelor personale IMM
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți
Prioritatea de investiții 10.iii – Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un
cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea
unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite.
Obiectivul specific 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor
identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților
Contract nr. POCU/464/3/12/128044
Titlul proiectului: IMPULS - Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul
companiilor din Regiunea Nord-Est, cod MySmis 128044

ACORD PRIVIND UTILIZAREA DATELOR PERSONALE
Subsemnatul/a _____________________________________, in calitate de reprezentant legal/conducător al
întreprinderii __________________________________________, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr.
_______________________,

CUI

____________________,

tel

_____________________,

email

_____________________, firmă beneficiară a activităților proiectului „IMPULS - Îmbunătățirea cunoștințelor
angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul companiilor din Regiunea Nord-Est”- proiect
finanțat prin Fondul Social European – POCU/464/3/12/128044, declar că am fost informat/ă privind obligativitatea de a
furniza datele mele personale cu respectarea dispozițiilor legale și că sunt de acord ca datele mele personale să fie
prelucrate, în scopul derulării proiectului (de exemplu, dar fără a se limita la: înscriere la cursuri și activități, derulare
activități, verificare indicatori, monitorizare) sus menționat de către Camera de Comerț și Industrie Suceava și de către
partenerul său din cadrul acestui proiect. Declar că mi s-a adus la cunoștință faptul că beneficiez de dreptul de acces,
dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor,
dreptul la opoziţie şi la procesul decizional individual automatizat, precum și dreptul de a-mi retrage consimţământul în
orice moment în formă scrisă, adresată beneficiarului proiectului sau partenerului acestuia. De asemenea, mi s-a adus la
cunoștință dreptul de a depune o plângere în fata unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac
judiciară, precum și imposibilitatea participării la activitățile proiectului în lipsa sau după retragerea consimțământului
privind prelucrarea datelor cu carcater personal.
Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje
patrimoniale sau de orice alta natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informații false în documentele
prezentate și îmi asum responsabilitatea datelor continute în dosarul de candidatură, garantând că datele furnizate sunt
actuale, reale, corecte și complete și ma angajez ca, în eventualitatea modificărilor survenite în datele personale care fac
obiectul dosarului de înscriere depus (reînnoirea cărților de identitate, schimbarea numelui, schimbarea adresei de
domiciliu etc.), să anunț echipa de proiectului și să aduc o copie a actelor doveditoare.
Data
__________________________

Semnătura
_______________________________

Anexa 5
Lista codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în
Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020
Turism si ecoturim
5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
5590 Alte servicii de cazare
7911 Activitati ale agentiilor turistice
7912 Activitati ale tur-operatorilor
7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
Textile si pielarie
1310 Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile
1320 Productia de tesaturi
1330 Finisarea materialelor textile
1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare
1392 Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de
corp)
1393 Fabricarea de covoare si machete
1395 Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de
imbracaminte
1396 Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile
1399 Fabricarea altor articole textile
1411 Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele
1412 Fabricarea articolelor de imbracainte din piele
1413 Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)
1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
1419 Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a.
1420 Fabbricarea articolelor din blana
1431 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie
1439 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte
1511 Tabacirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor
1512 Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament
1520 Fabricarea incaltamintei
4616 Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele
4624 Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate
4641 Comert cu ridicata al produselor textile
4642 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
4751 Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate
4771 Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate
4772 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate
4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri,
chioscuri si piete
9523 Repararea incaltamintei si a articolelor din piele
9601 Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana
Lemn si mobila
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1610 Taierea si rindeluirea lemnului
1621 Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn
1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri
1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte
material
3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine
3102 Fabricarea de mobila pentru bucatarii
3103 Fabricarea de saltele si somiere
3109 Fabricarea de mobila n.c.a.
4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie
4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii
4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si articolelor de iluminat
4665 Comert cu ridicata al mobilei de birou
4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si
echipamentelor 4673
4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic
n.c.a
9524 Repararea mobilei si a furniturilor casnice
Industrii creative
2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental
2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
3212 Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase
3213 Fabricarea imitatiilor de bijuterii si articole similare
3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
3230 Fabricarea articolelor pentru sport
3240 Fabricarea jocurilor si jucariilor
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere
5811 Activitati de editare a cartilor
5813 Activitati de editare a ziarelor
5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor
5819 Alte activitati de editare
5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator
5911 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune
5912 Activitati de post-productie cinematografica, video si de programe de televiziune
5913 Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune
5914 Proiectia de filme cinematografice
5920 Activitati de realizare a înregistrarilor audio si activitati de editare muzicala
6010 Activitati de difuzare a programelor de radio
6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune
7111 Activitati de arhitectura
7112
Activități
de
inginerie
si
consultanta
tehnică
legate
de acestea
7220 Cercetare- dezvoltare în stiinte sociale si umaniste
7311 Activitati ale agentiilor de publicitate
7312 Servicii de reprezentare media
7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
7410 Activitati de design specializat
7420 Activitati fotografice
7430 Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)
8130 Activitati de intretinere peisagistica
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9001 Activitati de interpretare artistica (spectacole)
9002 Activitati suport pentru interpretare artistica (spectacole)
9003 Activitati de creatie artistica
9321 Bâlciuri si parcuri de distractii
9329 Alte activitati recreative si distractive
9525 Repararea ceasurilor si a bijuteriilor
Industria auto si componente
2211 Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer
2812 Fabricarea de motoare hidraulice
2813 Fabricarea de pompe si compresoare
2814 Fabricarea de articole de robinetari
2815 Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de
transmisie
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat
2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
2920 Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci
2931 Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare
de autovehicule
2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
3020 Fabricarea materialului rulant
3312 Repararea masinilor
3314 Repararea echipamentelor electrice
3317 Repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a.
3319 Repararea altor echipamente
4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)
4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor
4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule
4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
4540 Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea
motocicletelor
Tehnologia informatiilor si telecomunicatii
2611 Fabricarea subansamblurilor electronice
2612 Fabricarea altor componente electronice
2620 Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
2630 Fabricarea echipamentelor de comunicatii
2651 Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie
2731 Fabricarea de cabluri cu fibra optica
2732 Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electrocasnice
2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice
2823 Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou
4651 Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software- ului
4652 Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicati
4666 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou
4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine
4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate
5829 Activitati de editare a altor produse software
6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)
6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit
6190 Alte activitati de telecomunicatii
6201 Activitati de realizare a software-ului la comanda
3

6202 Activitati de consultanta în tehnologia informatiei
6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6312 Activitati ale portalurilor web
6399 Alte activitati de servicii informationale
9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
9512 Repararea echipamentelor de comunicatii
Procesarea alimentelor si bauturilor
1011 Productia si conservarea carnii
1012 Prelucrarea si conservarea carnii de pasare
1013 Fabricarea produselor din carne
1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor
1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor
1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume
1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor
1041 Fabricarea uleiurilor si grasimilor
1042 Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare
1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor
1052 Fabricarea inghetatei
1061 Fabricarea produselor de morarit
1062 Fabricarea amidonului si a produselor din amidon
1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor
1073 Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare
1081 Fabricarea zaharului
1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase
1083 Prelucrarea ceaiului si cafelei
1084 Fabricarea condimentelor si ingredientelo
1085 Fabricarea de mancaruri preparate
1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice
1089 Fabricarea altor produse alimentare
1101 Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice
1102 Fabricarea vinurilor din struguri
1103 Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe
1104 Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare
1105 Fabricarea berii
1106 Fabricarea maltului
1107 Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape
imbuteliate
5610 Restaurante
5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
5629 Alte activitati de alimentatie
Sanatate si produse farmaceutice
2110 Fabricarea produselor farmaceutice de baza
2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice
2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie
3250 Productia de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice
4646 Comert cu ridicata al produselor farmaceutice
4773 Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate
4774 Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate
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7500 Activitati veterinare
8610 Activitati de asistenta spitaliceasca
8621 Activitati de asistenta medicala generala
8622 Activitati de asistenta medicala specializata
8623 Activitati de asistenta stomatologica
8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana
8710 Activitati ale centrelor de ingrijire medicala
8720 Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale
8730 Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate
de a se ingriji singure
Energie si management de mediu
2712 Fabricarea aparatelor de control si distributie a electricitatii
2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice
2811 Fabricarea de motoare si turbine
3512 Transportul energiei electrice
3513 Distributia energiei electrice
3600 Captarea, tratarea si distributia apei
3700 Colectarea si epurarea apelor uzate
3811 Colectarea deseurilor nepericuloase
3812 Colectarea deseurilor periculoase
3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase
3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru
recuperarea materialelor
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3900 Activitati si servicii de decontaminare
Bioeconomie, biofarmacutica si biotehnologii
7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
7219 Cercetare-dezvoltare în alte stiinte naturale si inginerie
Construcții
4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara
4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane
4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
4291 Constructii hidrotehnice
4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4311 Lucrari de demolare a constructiilor
4312 Lucrari de pregatire a terenului
4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
4321 Lucrari de instalatii electrice
4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4331 Lucrari de ipsoserie
4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie
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4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor
4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
4339 Alte lucrari de finisare
4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. 4521*
Fabricarea materialelor de construcții
2229
2311
2312
2313
2314
2319
2320
2331
2332
2341
2342
2343
2344
2349
2351
2352
2361
2362
2363
2364
2365
2369
2370
2391
2399

Fabricarea altor produse din material plastic
Fabricarea sticlei plate
Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate
Fabricarea articolelor din sticlă
Fabricarea fibrelor din sticlă
Fabricarea de sticlărie tehnică
Fabricarea de produse refractare
Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
Fabricarea cărămizilor, ţiglelorşi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă
Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental
Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică
Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
Fabricarea cimentului
Fabricarea varului si ipsosului
Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii
Fabricarea betonului
Fabricarea mortarului
Fabricarea produselor din azbociment
Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
Fabricarea de produse abrazive
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

Activități profesionale, științifice și tehnice
7111
7112
7120
7211
7219

Activităţi de arhitectură
Activităţi de inginerie şiconsultanţă tehnică legate de acestea
Activităţi de testări şi analize tehnice
Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie

Distribuție
4920 Transporturi de marfa pe calea ferata
4941 Transporturi rutiere de marfuri
5020 Transporturi maritime si costiere de marfa
5040 Transportul de marfa pe cai navigabile interioare
6

5121 Transporturi aeriene de marfa
5122 Transporturi spatiale
5210 Depozitari
5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5222 Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa
5223 Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene
5224 Manipulari
5310 Activitati postale desfasurate sub obligativitatea serviciului universal
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ANEXA 5 bis

LISTA DOMENIILOR SI SUBDOMENIILOR DE SPECIALIZARE INTELIGENTA
SI SANATATE

1. BIOECONOMIE
1.1. Agro-alimentare
1.1.1. Produse alimentare sigure, accesibile şi optimizate nutrițional
1.1.2. Dezvoltarea de noi produse, practici, procese şi tehnologii în sectorul horticol
1.1.3. Adaptarea sectorului de zootehnie, medicină veterinară, pescuit, acvacultură şi
sericicultură, la provocările secolului XXI
1.1.4. Dezvoltarea durabilă a sectorului forestier, creşterea competitivității acestuia şi
a calităţii vieții
1.1.5. Dezvoltarea durabilă a producției culturilor de câmp adaptate impactului
schimbărilor climatice globale
1.2. Bioenergie – biogaz, biomasă, biocombustibil
1.3. Biotehnologii
1.3.1. Bionanotehnologii
1.3.2. Biotehnologii de mediu
1.3.3. Biotehnologii agro-alimentare
1.3.4. Biotehnologii industriale
1.3.5. Biotehnologii medicale şi farmaceutice
1.3.6. Bioanaliza
1.4. Știința medicamentului
1.4.1 Evaluarea in vitro/ in vivo în procesul de proiectare a medicamentelor generice
1.4.2 Modelarea matematică pentru corelarea datelor in vitro cu cele in vivo, în
vederea dezvoltării de metode alternative, biorelevante, la metodele in vivo
1.4.3 Forme farmaceutice cu acțiune sistemică, locală şi de transport la țintă şi
tehnologiile aferente, pentru optimizarea profilului biofarmaceutic şi
farmacocinetic
1.4.4 Design molecular (bio)sinteză, semi-sinteză, screening de înaltă performanţă
1.4.5 Biodiversitatea și abordarea holistică a interrelației microorganismelor cu
mediul, animalele și omul.
1.4.6 Monitorizarea răspândirii transfrontaliere a microorganismelor înalt patogene cu
potențial de răspândire în masă.
2. TEHNOLOGII INFORMATIONALE ŞI DE COMUNICATII, SPAȚIU ȘI SECURITATE
2.1.Tehnologii informaționale și de comunicații
2.1.1 Analiza, managementul şi securitatea datelor de mari dimensiuni
2.1.2 Internetul viitorului
2.1.3 Tehnologii, instrumente și metode pentru dezvoltarea de software
2.1.4 Calcule de înaltă performanță și noi modele computaționale
2.2. Spațiu

2.2.1 Aplicaţii spaţiale dedicate (Observarea Terrei, GNSS, Satcom)
2.2.2 Aplicații spațiale integrate
2.3. Securitate
2.3.1 Metode şi tehnologii inovative pentru combaterea transfrontalieră a
terorismului, crimei organizate, traficului ilegal de bunuri şi persoane
o Cercetare în domeniile electronică, mecanică, fotonică, ICT, sisteme
inteligente, nanotehnologie pentru dezvoltarea de echipamente de
securitate
2.3.2 Evaluarea şi reducerea riscului la dezastre – (modelarea şi simularea dinamicii
sistemelor generatoare de hazard; dezvoltarea tehnicilor de monitorizare şi
cartare interactive; optimizarea sistemelor rapide de evaluare şi luare a
deciziei; dezvoltarea sistemelor suport de decizie în vederea integrării in
reţelele europene; dezvoltarea unor soluţii inovative de protecție antiseismică,
eficiente, funcționale şi economice pentru zonele seismice din România)
2.3.3 Infrastructuri si servicii critice (creşterea rezilienţei si reducerii vulnerabilităţii
sistemelor „Smart-Grid”; protecția sistemelor de control industrial; securitatea
informatică a infrastructurilor şi serviciilor critice; sistemele de intelligence)
OBSERVAȚIE:
Pentru proiectele de cercetare cu dublă utilizare evaluarea propunerilor va aprecia
preponderent cazul aplicațiilor civile.
3. ENERGIE, MEDIU ŞI SCHIMBĂRI CLIMATICE
3.1. Energie
3.1.1 Creşterea eficientei energetice la generare, transport şi distributie şi la
consumator
3.1.2 Resurse energetice convenţionale, neconvenţionale şi regenerabile
3.1.3 Tehnologii inovative de stocare a energiei
3.1.4 Tehnologii curate de producere a energiei pe baza combustibililor fosili
3.1.5 Instalații energetice de generație nouă
3.2. Mediu și schimbări climatice
3.2.1 Utilizarea optimă a resurselor convenționale şi neconvenționale de apă
3.2.2 Gestionarea riscului indus de schimbările climatice asupra resurselor
3.3. Sisteme inteligente
3.3.1 Oraşul inteligent
4. ECO-NANO-TEHNOLOGII ȘI MATERIALE AVANSATE
4.1. Echipamente de transport
1.1.1 Noi generații de vehicule şi tehnologii ecologice şi eficiente energetic
4.2 Echipamente pt producerea de bioresurse
4.2.1 Tehnologii, echipamente şi sisteme tehnice pentru producția de bioresurse
4.3. Tehnologii de depoluare
4.3.1 Tehnologii de depoluare şi valorificare a deşeurilor
4.4. Materiale

4.4.1 Substituția materialelor critice şi creşterea duratei de funcționare a materialelor
prin acoperiri funcționale
4.4.2 Materiale polimerice, nanomateriale, nanotehnologii
4.4.3 Materiale și tehnologii pentru sănătate
4.4.4 Materiale pentru energie
4.4.5 Materiale pentru dezvoltarea infrastructurii, construcțiilor și mijloacelor de
transport
4.4.6 Materiale avansate si tehnologii destinate aplicațiilor de nișă ale economiei
5. SĂNĂTATE
5.1 Diagnostic precoce, tratament personalizat, monitorizare şi prognostic în oncologie
5.2 Diagnosticul rapid al bolilor infecțioase emergente și rare, identificarea unor
markeri moleculari de monitorizare a răspândirii paneuropene
5.3 Îmbătrânire sănătoasă, stil de viață şi sănătate publică
5.4 Medicină reproductivă, medicină materno-fetala şi perinatală
5.5 Cercetarea bolilor neurodegenerative şi neuroinflamatorii
5.6 Studierea si metode de diagnoză și tratament pentru cele mai răspândite cauze de
mortalitate şi morbiditate din Romania
5.7 Terapie personalizată / de grup şi monitorizare terapeutică
5.8 Personalizarea terapiei medicamentoase pe baza datelor farmacocinetice,
farmacogenomice și corelațiilor farmacocinetice-farmacodinamice. Prevenirea
rezistenței la chimioterapie
5.9 Evaluarea calităţii şi a riscului utilizării neraționale la nivel populațional a
medicamentelor şi suplimentelor alimentare
5.10 Farmacologie şi toxicologie sistemică cantitativă: corelare, modelare şi predicție
5.11 Dezvoltarea de noi substanțe active și medicamente mai bune prin design,
formulare și control
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