[ MEMORANDUM DE
INTELEGERE]
Un protocol care defineste procedurile de recunoastere reciproca a creditelor
ECVET

Acest Proiect a fost finantat cu ajutorul Comisiei Europene
Aceasta publicatie prezinta doar punctele de vedere ale autorului, iar Comisia
nu poate fi considerata responsabila pentru orice utilizare care poate fi facuta
din informatiile continute de aceasta.

1. INTRODUCERE
Memorandumul de intelegere (MDI) este un acord voluntar de parteneriat, în care condițiile pentru
recunoașterea reciprocă a formării oferite/sau competente dobandite si validate informal sunt încheiate
între parteneri din țări diferite. MDI stabileste cadrul de recunoastere a Rezultatelor Invatarii (RI) si
stabileste procedurile parteneriatului pentru cooperare.
Partenerii care folosesc acest acord si pe baza increderii reciproce, accepta asigurarea calitatii, evaluarea si
validarea criteriilor si procedurilor de recunoastere ca fiind satisfacatoare, cu scopul de a transfera credite
intr-o perioada de mobilitate. Acestia sunt de acord cu privire la conditiile generale , cum ar fi obiectivele si
durata si recunoasterea altor actori si institutii suplimentare care ar putea fi implicate.

2. OBIECTIVE GENERALE ALE MDI
Obiectul Memorandumului de Intelegere este de a crea un cadru care sa permita persoanelor interesate in
mobilitati geografice sau profesionale sa aiba credite obtinute in una sau mai multe tari/Regiuni parte a
MDI recunoscute de catre organizatiile semnatare.

3. PERIOADA DE ELIGIBILITATE A MDI
Memorandumul va fi valid pe o perioada de 12 luni de la data semnarii si poate fi reinnoit prin intelegere
tacita.
Fiecare partener semnatar poate sa incheie intelegerea informand ceilalti parteneri prin posta cu o
notificare trimisa cu cel putin 30 de zile inainte.

4. INFORMATII DESPRE PARTENERI
MDI implica organizatiile descrise in Anexa nr. 4

5. INFORMATII DESPRE PROGRAMUL DE FORMARE SAU CALIFICARE IN CAUZA
MDI se refera la urmatoarele programe de formare/calificare:
1.
NOME IN LINGUA ORIGINALE

Assistente familiare – Regione Sardegna

NOME IN INGLESE

Family assistant – Sardinia Region

2.
NOME IN LINGUA ORIGINALE

Competenze minime nei servizi alle persone – Regione Friuli
Venezia Giulia

NOME IN INGLESE

Minimal competences for assistance - Friuli Venezia Giulia
Region

3.
NOME IN LINGUA ORIGINALE

Ingrijitor batrani la domiciliu

NOME IN INGLESE

Home caregiver

Anexa nr.1:
- Descrierea fiecarui profil

6. ACORD GENERAL PRIVIND REZULTATELE INVATARII CARE POT FACE
OBIECTUL TRANSFERULUI SI A VALIDARII RECIPROCE
Urmatoarele rezultate ale invatarii pot, in principiu, fi luate in considerare pentru transferul si validarea
reciproca:
Igiena persoanala
Nutritie si alimentatie
Mobilitate

Managementul si igiena mediilor de trai

Primul ajutor
Comunicare

Etica profesionala

Anexa nr. 2:
-

Indicatori si puncte ECVET

El/ea este capabil de a asista pacientul in igiena
personala
El/ea este capabil de a asista pacientul in nutritie si
alimentatie
El/ea este in masura sa sprijine pacientul in
mobilitate in functie de diferitele grade de
handicap, adoptand masurile cele mai potrivite in
ceea ce priveste repozitionarea pacientului
imobilizat la pat, mersul pe jos in interior si in
exterior (la domiciliu si in institutii) si in ceea ce
priveste transportul
El/ea este capabil sa aibe grija de curatenia si
igiena mediului de trai, de igiena patului, de
spalatul si calcatul hainelor, de spalatul vaselor,
respectand normele sanitare si de siguranta cu un
accent special pe mediul de trai al pacientului.
El/ea este capabil sa sustina pacientul in
rezolvarea celor mai necesare practici birocratice.
El/ea este in masura sa ofere persoanelor in varsta
asistenta medicala de urgenta/primul ajutor
El/ea este capabil sa comunice cu beneficiarul
ingrijirii si cu familia acestuia utilizand (daca sunt
migranti) limba locului de munca, daca este
necesar si metode alternative de comunicare
El/ea respecta principiile de etica profesionala

7. RESPONSABILITATI
In cazul in care un participant la unul dintre programele de specializare/formare mentionate la punctul (5)
este interesata in a-si transfera creditele pentru a obtine oricare dintre calificarile mentionate la punctul (5)
emise de catre oricare dintre partenerii mentionati la punctul (4), el/ea trebuie sa informeze organizatia
care l-a trimis, care va oferi recunoasterea competentelor/evaluarii RI elaborate in conformitate cu
formatul IQEA (atasat). Institutia de primire va recunoaste RI si va confirma punctele ECVET asociate.

8. ASIGURAREA CALITATII
Fiecare organizatie partenera asigura urmatoarele standarde de calitate:




Continutul specializarii/formarii oferite permite stagiarului de a obtine rezultatele invatarii indicate
la punctul (6) conform indicatorilor descrisi in Anexa nr. 2 la prezentul document
Stagiarul este evaluat folosind cel putin instrumentele de evaluare convenite in proiectul IQEA
(Anexa nr. 3). Organizatia partenera asigura ca stagiarul a trecut testele autonom si fara ajutor.
Fiecare organizatie de trimitere isi ia angajamentul de a evalua calitatea instruirii/formarii oferite in
functie de indicatorii EQARF si/sau CEDEFOP pentru validarea invatarii non-formale si informale
pentru a fi oferite organizatiilor de primire

9. EVALUAREA
Stagiarii vor fi evaluati pe rezultatele invatarii indicate la punctul (6) folosind cel puțin instrumentele de
evaluare elaborate în cadrul proiectului IQEA. Organizatiile partenere sunt libere sa utilizeze orice alta
metoda de evaluare suplimentara, inclusiv, examene orale, examene practice etc, in conformitate cu
reglementarile locale si a metodologiilor obisnuite.

10. VALIDAREA SI RECUNOASTERE
La cererea stagiarului, organizatia de primire va dobandi recunoasterea competentei eliberat de catre
organizatia de trimitere care sa valideze competentele dobandite si sa confirme respectivele puncte ECVET,
astfel cum sunt indicate in Anexa nr. 2.
Institutia de primire va oferi stagiarului urmatoarele:


O indicatie a lipsei rezultatelor invatarii pe care trebuie sa le obtina din tara primitoare in scopul de
a obtine o echivalare deplina a recunoasterii calificarilor



Informatii despre modul prin care poate obtine recunoasterea calificarii

11. SEMNATURI
Vezi Anexa nr. 4

[ANEXE]

ANEXA NR 1 – DESCRIEREA POSTULUI SI A SPECIALIZARII
ASISTENT FAMILIAL – REGIUNEA SARDINIA – ITALIA
[In conformitate cu comunicatul ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE NR.
5422 / 04.07.2007]
1. Descriere postului:
Asistentul familial sprijina persoanele fragile si in varsta lipsite temporar sau permanent de autonomie in
activitatile zilnice. Asistentul familial sprijina sau inlocuieste pacientul in efectuarea igienei personale,
menaj, cumparaturi, prepararea meselor, hranire, proceduri birocratice.
2. Conditii generale ale practicii la locul de munca:
Mediul de activitate al asistentului familial este format din casele beneficiarilor ingrijirii (unul sau mai multi
beneficiari). Munca este, de obicei, programata in mod flexibil, in scopul de a satisface nevoile individuale
ale pacientilor si poate include program de noapte/de week-end, precum si plecari si reveniri frecvente.
Asistentul familial poate lucra in coabitare cu beneficiarul ingrijirii.
3. Educatie si experienta:
Specializarea se intinde pe o perioda de 200 de ore dupa cum urmeaza: 148 ore – cursuri din care 96 ore elearning si 52 ore practica. Pentru a putea lucra in acest domeniu candidatul trebuie sa aibe peste 18 ani si
sa fi absolvit invatamantul obligatoriu.













4. Activitati specifice desfasurate:
Informeaza si sprijina persoana asistata si casa acesteia sa acceseze resursele retelei locale de servicii de
asistenta sociala si medicala si servicii comunitare in caz de urgenta
Cunoaste drepturile si obligatiile asistentului familial
Face cumparaturile zilnice
Este capabil sa comunice cu persoana asistata, cu familia acesteia (cunostinte de baza ale limbii italiene
sunt necesare)
Se ocupa de procedurile birocratice cel mai frecvent utilizate de persoanele in varsta
Asista beneficiarul ingrijirii in mobilitate
Asigura curatenia si igiena beneficiarului ingrijirii
Asigura curatenia si igiena mediului de trai a beneficiarului ingrijirii
Merge la cumparaturi si pregateste masa pentru beneficiarului ingrijirii
Identifica nevoile beneficiarului ingrijirii cu scopul de a asigura si de a obtine cooperarea acestuia
Este capabil sa isi controleze emotiile in raport cu beneficiarului ingrijirii

5. Locul de munca:
Activitatea are loc la domiciliu persoanei in varsta – ingrijitorul poate lucra la unul sau mai multe domicilii.
In caz de spitalizare ingrijitorul il va asista temporar pe beneficiar si la spital.
6. Contextul de munca:
Asistentul familial lucreaza cu contract de servicii domestice si este angajat direct de catre beneficia

COMPETENTE MINIME PENTRU ASISTARE1 – REGIUNEA FRIULI VENEZIA GIULIA – ITALIA
[Conform DGR 1232/04]
Sprijina pacientul in mobilitate in conformitate cu diferitele grade de handicap adoptand masurile cele mai
potrivite.
Va rugam sa retineti: acesta nu este un profil profesional ci unul de formare. Din acest motiv nu se va folosi
acelasi sistem utilizat in sectiunile anterioare.
Acest program de instruire/formare are scopul de a oferi un pas „intermediar” spre calificarea ca OSS
pentru persoanele care lucreaza – sau doresc sa lucreze – in ingrijirea la domiciliu si in serviciul de ingrijire
rezidential pentru persoanele vulnerabile. Programul, de fapt, permite utilizatorilor sa obtina credite pentru
diploma de OSS.
In acelasi timp, acesta poate fi folosit ca un curs de formare pentru locurile de munca din domeniul ingrijirii
care nu necesita o calificare formala cum ar fi cea de asistent de familie.
Participantii trebuie sa aibe peste 18 ani.
Specializarea dureaza 200 de ore: 150 de ore teorie/lectii de clasa si 50 de ore de practica.
Domeniile de instruire sunt urmatoarele:
a) Domeniul de reglementare socio-culturala
b) Domeniul psiho-social
c) Domeniul sanatatii, igienei si a procedurilor tehnice
Aptitudini si competente:













1

Asigura satisfacerea nevoilor de baza ale persoanei asistate
Respecta normele sanitare si de siguranta cu privire la persoana asistata
Dezvolta cunostinte utile pentru a intelege si utiliza TIC
Sprijina recuperarea functionala a capacitatilor ramase ale pacientului si dezvoltarea autonomiei
personale
Este capabil de a lucra in echipa, de a recunoaste rolul diferitilor profesionisti implicati in sectorul
de ingrijire si de a desfasura sarcinile solicitate in mod specific.
Respecta normele sanitare si de siguranta, respecta mediul pacientului
Are un comportament etic si responsabil in executarea meseriei tinand cont de nevoile
fundamentale si de problemele specifice ale diferitelor tipuri de beneficiari de ingrijire
Respecta protejarea sanatatii lucratorilor
Informeaza si sprijina persoana asistata si casa acesteia de a accesa resursele si serviciile sociale si
medicale disponibile la nivel local
Gestioneaza situatiile de urgenta atat in case private cat si in case de ingrijire
Implementeaza metodologia de lucru social orientat catre scop si asculta nevoile pacientului
Este capabil sa comunice intr-un mod adecvat pe baza a diferite tipuri de relatii existente: cu
beneficiarul ingrijirii, cu familia acestuia, cu alti profesionist

Aceasta nu este un profil professional, calificarea se obtine in urma invatarii prin instruire.

INGRIJITOR BATRANI LA DOMICILIU – ROMANIA
1. Descrierea postului:
Ingrijitorii batrani la domiciliu calificati furnizeaza servicii de ingrijire personala in casele persoanelor in
varsta dependente care nu pot avea grija de ele insele.
Ei ajuta sau inlocuiesc persoana asistata in realizarea activitatilor zilnice de baza (cum ar fi curatenia casei,
igiena persoanala, pregatirea meselor, gatit, administrare, cumparaturi, plata facturilor etc).
De asemenea, ei iau parte la ingrijirea medicala a persoanelor in varsta (administrarea de medicamente
conform retetei medicale, asistarea personalului medical in aplicarea procedurilor terapeutice,
monitorizarea starii de sanatate a persoanei asistate).
Gestioneaza resursele materiale si financiare si stabilesc programul zilnic, in scopul de a indeplini nevoile
persoanelor in varsta.
Pot oferi un confort psihologic pentru beneficiarul ingrijirii in consecinta cu caracteristicile individuale ale
acestuia prin activitati relationale (comunicare, activitati de petrecere a timpului liber).
2. Conditii generale ale practicii la locul de munca:
Mediul de activitate al ingrijitorului este reprezentat de casele beneficiarilor ingrijirii (unul sau mai multi
beneficiari), deci este, de obicei, un spatiu protejat. Munca este, de obicei, programata intr-un mod flexibil,
in scopul de a satisface nevoile individuale ale pacientilor si poate include si program de noapte sau de
week-end precum si plecarile si revenirile frecvente. Activitatile sunt structurate intr-un mod repetitiv si
regulat. Acest post presupune frecvente interactiuni interpersonale, ghidarea persoanelor si manipularea
diferitelor echipamente. Exista riscul de expunere la virusi si radiatii. Uneori, pot aparea situatii de conflict.
3. Educatie si experienta:
Acest post necesita un nivel minim de educatie de 8 clase. In scopul detinerii acestui post o specializare de
formare este obligatorie. Specializarea se bazeaza pe un curriculum format din 360 ore, din care 120 ore
sunt de teorie si 240 ore sunt de practica (120 ore de practica in institutiile pentru persoanele in varsta –
centre rezidentiale sau spitale geriatrice si 120 ore de pactica a activitatilor in casele beneficiarilor).
Curriculum-ul de calificare este concentrat pe urmatoarele teme: psiho-geriatrie, geriatrie sociala, geriatrie
medicala, fizioterapie si specializare de prim ajutor.
4. Activitati specifice desfasurate:
Activitati de ingrijire personala:
 Igiena corporala
 Imbracare
 Hranire
 Igiena eliminarii
Activitati operationale specifice:
 Mobilizare

 Exercitii de miscare
 Mersul pe jos in interior si exterior
 Trasportarea persoanelor in varsta imobilizate
 Supravegherea administrarii de medicamente
 Supravegherea starii de sanatate
 Asistarea personalului medical in executarea procedurilor medicale
Activitati casnice:
 Curatenia casei
 Igiena patului
 Spalatul si calcatul hainelor
 Spalarea vaselor
 Pregatirea meselor
 Cumparaturi
 Plata facturilor
Activitati recreative:
 Discutii pe diferite subiecte preferate
 Cititul
 Jocuri
 TV/radio
 Plimbari in parc
Fiecare activitate este efectuata in scopul de a ajuta sau inlocui intr-un mod continuu si punctual al
persoanelor in varsta.
5. Locul de munca:
Activitatile au loc in casele persoanelor in varsta – ingrijitorul poate lucra la unul sau mai multe domicilii.
6. Contextul de munca:
Acest post necesita o colaborare permanenta cu persoana asistat/familia acestui/personalul medical si cu
institutia care coordoneaza serviciile de ingrijire la domiciliu. Ingrijitorul lucreaza de obicei in cadrul unei
echipe formata din profesionisti (medic, asistent medical, psiholog, asistent social). El/ea este supravegheat
de catre un manager de departament.

ANEXA NR. 2 A – REZULTATELE INVATARII, INDICATORI SI PUNCTELE ECVET
CAPITOLE
IGIENA
PERSONALA

REZULTATELE
INVATARII
El/ea este capabil de a
asista pacientul in
igiena personala

INDICATORI
- Abilitatea de a aranja produsele necesare ingrijirii
persoanale
- Abilitatea de a folosi corect plosca si de a o igeniza
- Abilitatea de a aplica corect procedurile de utilizare
toaleta si de a o igeniza
- Abilitatea de a ajuta pacientii sa isi ingrijeasc unghile si
parul
- Abilitatea de a ajuta pacientul sa isi excercite functiile
fizice
- Abilitatea de a face baie unei persoane dependente
- Abilitatea de a aplica total/partial igena pentru o
pacientii dependenti de plosca
- Abilitatea de a sprijini persoana dependenta in
procesul de imbracare/dezbracare

NUTRITIE SI
ALIMENTATIE

El/ea este capabil de a
asista pacientul in
nutritie si alimentatie

- Abilitatea de a aplica tehnici de hranire a mancarii
solide si lichide
- Abilitatea de a aplica principiile de baza ale dietei in
conformitate cu patologiile diferite ale pacientilor
(diabetici, cardiac, etc)
- Abilitatea de a aplica principiile de baza ale ingienei in
timpul meselor
- Abilitatea de a gati in conformitate cu traditiile locale
- Abilitatea de a asigura bunastarea si confortul
Pacientilor in timpul meselor

MOBILITATE

El/ea este in masura sa
sprijine pacientul in
mobilitate in functie de
diferitele grade de
handicap,
adoptand
masurile
cele
mai
potrivite in ceea ce
priveste repozitionarea
pacientului imobilizat la
pat, mersul pe jos in
interior si in exterior si

- Abilitatea de a aplica tehnici de mobilizare si
manipulare a beneficiarilor dependenti de plosca,
schimbarea pozitiei pacentilor, folosirea accesorilor
speciale pentru pacientii imobilizati cum sunt bastonul
sau scaunul cu rotile
- Abilitatea de a preveni ranirea in timpul sederii in pat
- Abilitatea de a sprijini pacientul in timpul mersului
- Abilitatea de transporta pacientul, de a asigura
securitatea acestuia pe durata transportului.

in ceea ce priveste
transportul
MANAGEMENTUL El/ea este capabil sa
SI IGIENA
aibe grija de curatenia
MEDIILOR DE
si igiena mediului de
TRAI
trai, de igiena patului,
de spalatul si calcatul
hainelor, de spalatul
vaselor,
respectand
normele sanitare si de
siguranta cu un accent
special pe mediul de
trai al pacientului. El/ea
este capabil sa sustina
pacientul in ingrijirea
casei si in gestionarea
problemelor
domestice.
PRIMUL AJUTOR El/ea este in masura sa
ofere persoanelor in
varsta
asistenta
medicala
de
urgenta/primul ajutor
COMUNICARE

ETICA
PROFESIONALA

- Abilitatea de a aplica principiile igenei in ceea ce
priveste protectia mediului inconjurator (igena,
igenizare in conformitate cu Protectia mediului,
standarde in camera privind temperatura, lumina,
etc), folosirea procedurilor corecte si a produselor de
curatenie
- Abilitatea de a utiliza tehnici de dezinfectie
- Abilitatea de a face patul in diferite context (pacienti
cu plosca, etc)
- Abilitatea de a preveni
produselor biologice

accidentele

datorate

- Abilitatea de a oferi suport la cumparaturi si la plata
facturilor.

- Abilitatea de a interveni in situatii critice sau de
urgenta
- Abilitatea de a activa serviciul de urgenta
- Abilitatea de a aplica tehnici de prim ajutor si
proceduri in caz de urgenta

El/ea este capabil sa
comunice
cu
beneficiarul ingrijirii si
cu familia acestuia
utilizand daca este
necesar si metode
alternative
de
comunicare

- Cunoasterea principiilor, sistemelor, metodelor si
stilurilor de comunicare) comunicare verbala,
comunicare vizuala)

El/ea
respecta
principiile de etica
profesionala

- Abilitatea de a respecta principiile confidentialitatii
privind drepturile pacientilor

- Abilitatea de a comunica intr-o maniera potrivita cu
familia beneficiarului si adaptarea voicii, tonului si
posturii in conformitate de capacitatile de a isi folosi
simturile ale fiecarui pacient

- Abilitatea de a indentifica corect violarea drepturilor
pacientilor
- Abilitatea de a folosi procedurile codului etic al rolului
- Cunoasterea principiilor dispozitiilor legale privind
activitatea prestata si cadrul legal care reglementeaza
rolul

ATASAMENTUL 2B – Puncte ECVET

Puncte ECVET recunoscute in functie de diferitele curricule :
CURRICULUM

PUNCTE ECVET TOTALE

PUNCTE
RECUNOSCUTE

Asistent Familial – Regiunea Sardinia Italia

15

11,4

- 15

10,7

Competente minime pentru
Regiunea Friuli Venazia Italia

asistare

Ingrijitor batrani la domiciliu - Romania

15

ECVET

6,5

Puncte ECVET recunoscute in functie de rezultat de învățare
CAPITOLE

PUNCTE ECVET
RECUNOSCUTE
ASISTENT FAMILIAL

PUNCTE ECVET
RECUNOSCUTE
INGRIJITOR BATRANI
LA DOMICILIU

IGIENA PERSONALA

2,25

0,33

PUNCTE ECVET
RECUNOSCUTE
COMPETENTE
MINIME PENTRU
ASISTARE
2,45

NUTRITIE SI ALIMENTATIE

1,5

1,08

1,22

MOBILITATE

2,1

1,44

1,22

MANAGEMENTUL SI IGIENA
MEDIILOR DE TRAI
PRIMUL AJUTOR

1,8

0,3

1,22

0,6

1,33

0,98

COMUNICARE

3,15

1,38

0,98

ETICA PROFESIONALA

0

0,67

0,82

TOTAL

11,4 / 15

6,5 / 15

8,9 / 15

ANEXA NR. 3 - RECUNOASTEREA COMPETENTELOR – MODEL|2
LOGO-UL FURNIZORULUI DE FORMARE/SPECIALIZARE

RECUNOASTEREA COMPETENTELOR DOBANDITE DE
DL/DNA ……………………………………
TITLUL PROGRAMULUI DE FORMARE IN CARE AU FOST
DOBANDITE CUNOSTINTELE (IN LIMBA MATERNA)
TITLUL PROGRAMULUI DE FORMARE IN CARE AU FOST
DOBANDITE CUNOSTINTELE IN LIMBA ENGLEZA
(ACEASTA TRADUCERE NU ARE VALOARE JURIDICA)
NIVEL EQF
COMPETENTE DOBANDITE PRIN

 SPECIALIZARE FORMALA
 VALIDAREA COMPETENTELOR DOBANDITE IN MOD
INFORMAL

APTITUDINI SI COMPETENTE DOBANDITE

Pentru a fi acordata aceasta recunoastere titularul va
demostra in mod oficial printr-un proces de evaluare,
administrat prin folosirea instrumentelor IQEA de validare
abilitatea de a (NB: SPECIFICATI NUMAI COMPETENTELE
LEGATE DE EVALUARILE IQEA EFECTIV REUSITE)
o A asista beneficiarul ingrijirii in igiena personala
o A asista pacientul in nutritie si alimentatie
o Sprijini pacientul in mobilitate in functie de diferitele
grade de handicap, adoptand masurile cele mai
potrivite in ceea ce priveste repozitionarea pacientului
imobilizat la pat,
o mersul pe jos in interior si in exterior si in ceea ce
priveste transportul
o A avea grija de curatenia si igiena mediului de trai,
respectand normele sanitare si de siguranta
o A sustine pacientul in ingrijirea casei si in gestionarea
problemelor domestice.
o A oferi persoanelor in varsta asistenta medicala de

2

Bazat pe Formatul Suplimentului de Certificat Europass

urgenta/primul ajutor
o A comunica cu beneficiarul ingrijirii si cu familia
acestuia utilizand daca este necesar si metode
alternative de comunicare
o
NUMELE SI STATUTUL INSTITUTIEI CARE EMITE
CERTIFICATUL
CERINTELE DE ACCES LA CURSURILE DE FORMARE –
VALIDAREA COMPETENTELOR
PONDEREA REZULTATELOR INVATARII DE-A LUNGUL
INSTRUIRII COMPLETE
ELIBERAT LA
SEMNATURA PERSOANEI RESPONSABILE

A respecta principiile de etica profesionala

ANEXA 4 – PARTENER/ORGANIZATII ASOCIATE
ORGANIZATIA A
A.1. IDENTIFICAREA ORGANIZATIEI
INSTITUTIA COMPETENTA
DESCRIERE
BIROU/ DEPARTAMENT
PENTRU MEMORANDUM
ADRESA

RESPONSABIL

ORAS
COD POSTAL
TARA
SITE WEB

A.2. IDENTIFICAREA REPREZENTANTULUI LEGAL AUTORIZAT SA SEMNEZE MEMORANDUMUL
NUME/PRENUME
FUNCTIE
STAMPILA

SEMNATURA

A.3. IDENTIFICAREA PERSOANEI RESPONSABILE PENTRU MEMORANDUM
NUME/PRENUME
ROL IN ORGANIZATIE
ADRESA
NUMAR TELEFON
E-MAIL
NUMAR FAX

ORGANIZATIA B
B.1. IDENTIFICAREA ORGANIZATIEI
INSTITUTIA COMPETENTA
DESCRIERE
BIROU/ DEPARTAMENT
PENTRU MEMORANDUM
ADRESA

RESPONSABIL

ORAS
COD POSTAL
TARA
SITE WEB

B.2. IDENTIFICAREA REPREZENTANTULUI LEGAL AUTORIZAT SA SEMNEZE MEMORANDUMUL
NUME/PRENUME
FUNCTIE
STAMPILA

SEMNATURA

B.3. IDENTIFICAREA PERSOANEI RESPONSABILE PENTRU MEMORANDUM
NUME/PRENUME
ROL IN ORGANIZATIE
ADRESA
NUMAR TELEFON
E-MAIL
NUMAR FAX

ORGANIZATIA C
C.1. IDENTIFICAREA ORGANIZATIEI
INSTITUTIA COMPETENTA
DESCRIERE
BIROU/ DEPARTAMENT
PENTRU MEMORANDUM
ADRESA

RESPONSABIL

ORAS
COD POSTAL
TARA
SITE WEB
C.2. IDENTIFICAREA REPREZENTANTULUI LEGAL AUTORIZAT SA SEMNEZE MEMORANDUMUL
NUME/PRENUME
FUNCTIE
STAMPILA

SEMNATURA

C.3. IDENTIFICAREA PERSOANEI RESPONSABILE PENTRU MEMORANDUM
NUME/PRENUME
ROL IN ORGANIZATIE
ADRESA
NUMAR TELEFON
E-MAIL
NUMAR FAX

