
Anexa Nr. 1 

SCRISOARE DE INTENTIE 

Pentru participarea ca partener in cadrul unui proiect finantat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020 

ce urmeaza a fi depus de catre Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti (UTCB) 

 

In urma anuntului dumneavoastra privind incheierea unui Acord de Parteneriat pentru depunerea cererii 

de finantare, cu titlul “Atragerea de candidati (viitori studenti) la invatamantul tertiar universitar ingineresc si 

pregatirea lor pentru cerintele pietei muncii actuale ”, cod SMIS 124651, in cadrul Programului Operational Capital 

Uman 2014 – 2020  (POCU), Axa Prioritara 6: Educatie si competente, Prioritatea de investiții – 10.ii. Îmbunătățirea calității 

și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în 

special pentru grupurile defavorizate, OS 6.7. “Creșterea participării la învăţământul terțiar universitar și non-universitare 

organizat în cadrul  instituțiilor de învăţământ superior acreditate în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile.”,  

OS.6.9.  “Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar 

organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate în ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele 

de învăţare moderne şi flexibile“ si OS.6.10 “Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar și non-

universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate corelate cu nevoile pieței muncii din 

sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC şi SNCDI“  , ........................................................ (denumirea 

partenerului), isi exprima intentia de a participa ca partener  alaturi de organizatia dumneavoastra. 

Precizam ca ...................... ........................................(denumirea partenerului), se incadreaza in categoriile 

de solicitanti/parteneri eligibili pentru Cererea de propuneri mentionate mai sus.  

De asemenea organizatia noastra a acumulat experienta in domeniul la care se refera tema proiectului, 

dispune de personal specializat si de resurse materiale pentru implementarea activitatilor unui proiect din POCU.  

Detalii conform Anuntului de Selectie Parteneri: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

Avand in vedere cele prezentate, consideram ca organizatia noastra poate deveni partener in cadrul prezentului 

proiect. 

Data,        Reprezentant legal, 
                                                                                       Nume si prenume,                                                                  
    
 
                                                                                   Semnatura si stampila 


