1.

INVITATIE PARTENERI
PROIECTE CALENDAR ACTIVITATI CCSS TEI 2020

In conformitate cu prevederile:
-

Ordinului MTS nr 610/09.06.2020 pentru aprobarea Metodologiei pentru
organizarea aztiunilor Caselor de Cultura ale Studentilor si ale Complexului
Cultural Sportiv Studentesc Tei;

-

Calendarului de actiuni aprobat prin nota MTS 9406/16.09.2020;

CCSS Tei anunta organizarea actiunilor de mai jos si invita structurile interesate (asociatii
studentesti si de tineret, autoritati, institutii, agentii nationale, organisme nationale si
internationale) sa ne transmita o scrisoare de intentie in formatul atasat:
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1.

Partenerul de proiect împarte cu CCSS Tei proiectului un scop comun, ce urmează să fie
realizat prin implementarea proiectului si poate suporta co-finanțarea proprie. Partenerul va
trebui să nominalizeze o echipă de proiect care să poată gestiona implementarea acestui proiect
si sa asigure resursele materiale, financiare si umane necesare.

Director CCSS Tei,
Ana – Monica Pușcău

Întocmit,
Carmen Tufagiu – consilier
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SCRISOARE DE INTENȚIE
Pentru participarea ca partener în cadrul proiectului ………………………aprobat in
Calendarul de Actiuni al CCSS Tei pe anul 2020
În urma anunțului dumneavoastră privind încheierea unui Acord de Parteneriat cu
entități din sectorul public si privat

pentru proiectul…………………………………..

………………………………………………….………………. din cadrul Calendarul de
Actiuni al CCSS Tei pe anul 2020
………………………………………………………

(denumirea

organizației)

își

exprimă intenția de a participa ca partener la activitățile:
………………………………….(se completează corespunzător).
În cadrul acestor activități ne propunem să aducem următoarea contribuție:
…………………………………(se completează corespunzător)
De asemenea, organizația noastră a acumulat experiență în domeniul la care se referă
tema proiectului, dispune de personal specializat si voluntari, dar și de resurse materiale pentru
implementarea activităților proiectului.
Declar pe propria răspundere că nu suntem subiect al unui conflict de interese;
Având în vedere cele prezentate, aplicăm pentru ca organizația noastră să devină
partener în cadrul proiectului cu tema și activitățile menționate.
Numele și prenumele reprezentantului legal
Data …………………………………………………………………….
Semnătura ………………………………………………….
Datele unei persoane de contact: Nume și prenume, Functia, Telefon și email
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