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ANEXA 6 
 

DECLARATIE PRIVIND APARTENENTA LA UNUL DINTRE DOMENIILE DE SPECIALIZARE 
INTELIGENTA IDENTIFICATE IN SNCDI  

 
SC ........................................................................................, cu sediul in .................................., 

Str. ................................................... nr. ........., cod postal ...................., tel. 

................................, fax. ................................., inregistrata la Registrul Comertului sub numarul 

....................................., cod unic de inregistrare numarul .................................., reprezentata 

prin dnul/dna ........................................................................., in calitate de 

............................................, declar apartenenta intreprinderii pe care o reprezint la urmatorul 

domeniu de specializare inteligenta identificat in SNCDI si regasit in Anexa 5bis- Lista 

domeniilor si subdomeniilor de specializare inteligenta si sanatate:  

 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Reprezentant legal 

 

 

 

 

 
Notă: Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire la utilizarea și 
prelucrarea datelor personale. 
Datele dumneavoastră personale, înregistrate/colectate în cadrul derulării proiectelor POCU, nu sunt prelucrate în 
niciun alt scop în afară de cele menționate în Declaratia privind apartenenta la unul dintre domeniile de specializare 
inteligenta identificate in SNCDI  și nu sunt comunicate către niciun terț, excepție făcând doar instituțiile/autoritățile 
publice, conform prevederilor legale în vigoare. 
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NOTA JUSTIFICATIVA 
privind legatura dintre activitatile realizate in intreprindere si domeniile de specializare 

inteligenta identificate in SNCDI 
 
 
 

Justificare apartenenta: 
 
                           

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Reprezentant legal 

 
Notă: Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire la utilizarea și 
prelucrarea datelor personale. 
Datele dumneavoastră personale, înregistrate/colectate în cadrul derulării proiectelor POCU, nu sunt prelucrate în 
niciun alt scop în afară de cele menționate în Nota Justificativa privind legatura dintre activitatile realizate in 
intreprindere si domeniile de specializare inteligenta identificate in SNCDI și nu sunt comunicate către niciun terț, 
excepție făcând doar instituțiile/autoritățile publice, conform prevederilor legale în vigoare. 
 


