
Anexa nr. 1 

 

SCRISOARE DE INTENTIE 

 

Pentru participarea ca partener în cadrul unui proiect finanţat din Programul Operaţional 

Capital Uman ce urmează a fi depus de către Institutul Regional de Oncologie Iasi 

 
În urma anunţului dumneavoastră privind încheierea unui Acord de Parteneriat cu entitati 

de drept privat – ONG - pentru depunerea cererii de finanţare în cadrul Programului Operaţional 
Capital Uman 2014 – 2020  (POCU), Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, 
Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă 
calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, Obiectivul specific 4.9: 
Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate 
către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele 
patologii., ...............................................................(denumirea organizatiei), își exprimă intenţia de 
a participa ca partener  in cadrul proiectului având ca obiectiv general: accesul la servicii medicale 
accesibile, durabile și de înaltă calitate in vederea promovarii incluziunii sociale, combaterii 
sărăciei și a oricărei forme de discriminare, prin organizarea de programe de sănătate și servicii 
orientate către prevenirea, depistarea precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al 
cancerului de san. Scopul: abordarea integrată a unor actiuni care să ajute la creșterea gradului de 
participare voluntară și informată a populației largi, dar și a persoanelor din grupurile țintă 
vulnerabile la procesul de screening pentru depistarea cancerului de san, prin implementarea pe 
parcursul a celor 42 de luni a activitatilor de informare, educare, conștientizare, comunicare la 
nivel de individ, grup şi/sau comunitate cu accent pe grupurile vulnerabile, in vederea 
constientizarii de catre acestia, a propriilor nevoi legate de sănătate şi de drepturile la servicii de 
sănătate: 
Activitatea 1: Furnizarea de servicii de sănătate prin programe regionale de prevenție, depistare 
precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor mamare incipiente, respective doar 
subactivitatea: 
Sub-activitatea 1.2. Activități de identificare, informare, mobilizare și de acordare de sprijin 
pentru grupul țintă beneficiar al serviciilor de screening 
Sub-activitatea 1.7. Sprijinirea grupului țintă, în special a pacienților diagnosticați în programul de 
screening pentru cancerul de sân, în vederea determinării eficacității măsurilor întreprinse și 
ajustării acestora, după nevoi 
ACTIVITATEA 2: Desfasurarea de actiuni specifice de informare, educare, conștientizare a 
grupului țintă al serviciilor de screening pentru cancerul de sân, cu privire la beneficiile oferite prin 
intermediul proiectului.  

În cadrul acestor activităţi ne propunem să aducem următoarea contribuţie: 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 



...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................  
 

Precizăm că ............................................................................ (denumirea organizaţiei) se 
încadrează în categoriile de parteneri eligibili pentru apelul menţionat.  

De asemenea organizaţia noastră a acumulat experienţă în domeniul la care se referă tema 
proiectului, dispune de personal specializat şi de resurse materiale pentru implementarea 
activităţilor unui proiect al Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014- 
2020). 

Declaram pe proprie răspundere că:  
1. Nu suntem subiect al unui conflict de interese;  
2. Nu figurăm în evidențele fiscale cu restanțe la plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor 

sociale si nu avem datorii fiscale. 
 

Având în vedere cele prezentate, considerăm că organizaţia noastră poate deveni partener în 
cadrul prezentului proiect. 
 
Data,           Reprezentant legal, 
                                                                            Nume şi prenume, 
                                                                          
                                                                          Semnătura şi ştampila 


