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SCRISOARE DE INTENȚIE 
în vederea participării la constituirea  

CONSORȚIULUI REGIONAL INTEGRAT PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL BRAȘOV 
 
În urma anunțului dumneavoastră privind selectarea de parteneri pentru încheierea unui 

Contract de Parteneriat pentru constituirea CONSORȚIULUI REGIONAL INTEGRAT 
PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL BRAȘOV, ......................................................(denumirea 
organizației)........................................... își exprimă intenția de a participa ca partener – 
operator economic privat în domeniul ...................,  (se va selecta unul din domeniile de 
acțiune ale Consorțiului menționate în anunțul de selecție), tematica/tematicile de interes 
fiind ....................... 

Precizăm că ......................................................(denumirea 
organizației)......................................... se încadrează în categoriile de parteneri- operatori  
economici privați, îndeplinește criteriile prezentate în Anunț și poate face dovada activității 
desfașurate efectiv de minimum 3 ani în domeniul de pregatire a elevilor/studenților. 

Organizația noastră a acumulat experiență în domeniul în care se constituie 
CONSORȚIUL REGIONAL INTEGRAT PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL BRAȘOV, dispune 
de personal specializat și de resurse materiale și financiare necesare pentru 
implementarea ce îi vor reveni conform prevederilor Contractului de Parteneriat 

 
Declar pe proprie răspundere că: 
A. Nu suntem subiect al unui conflict de interese; 
B. Nu ne aflăm în nici una din situațiile de excludere menționate în anunțul de selecție; 
C. Nu figurăm în evidențele fiscale cu restanțe la plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor 

sociale și nu avem datorii fiscale. 
D. Nu suntem în procedura de reorganizare judiciara, de lichidare judiciara sau 

administrativa, de faliment, iar activitatea comerciala nu este suspendata la data semnarii 
Acordului de parteneriat. 

E. Ne angajăm să depunem toate diligenţele de a asigura resursele materiale, 
financiare şi umane necesare pentru îndeplinirea rolului organizației în cadrul consorțiului 

F. Bunurile care vor fi afectate activităților derulate la nivelul consorțiului nu sunt grevate 
de sarcini, nu fac obiectul unui litigiu, nu sunt în procedură de executare silită și corespund 
scopului consorțiului. 

Având în vedere cele prezentate, vă rugam să acceptați ca organizația noastră să 
devină partener – operator economic privat în cadrul Consorțiului. 

Numele și prenumele reprezentantului legal ................................................                                                                
Data ……………………….....…………………. 
Semnătura …………………………………. 
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