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               Stimate domn Ilea Eugen,  

 

          Subscrisa, Asociația “C.S.A.M.Olimpic”, cu sediul în București, Str. Râmnicu Vâlcea, nr.3, 

bl.4, et.6, sector 3, București, cod fiscal 18579445, reprezentată legal prin Popa Victor Haralambie 

Alexandru, în calitate de președinte, 
 

          Având în vedere aprobarea recentă a procedurii de finanțare, Ghidul solicitantului de 

finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București, 

pentru activități non profit de interes general, precum și demersul actual, privind inițierea unei 

cooperări între instituții (organizații neguvernamentale, asociații de părinți, unități de învățământ, 

etc.), ce funcționează și/sau își au sediul, în sectorul 3, vă trimitem, spre atenție prezenta,  
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în următoarele domenii prioritare : educație, tineret și sport. 
 

          O dată cu stabilirea clară a liniei de finanțare (bugetul local al sectorului 3), cu amabilitate, vă 

propunem, să venim în întâmpinarea identificării nevoilor comunității (copii, tineri, părinți, 

profesori). Prin acestă inițiativă, ne dorim, printr-o acțiune comună, să prioritizăm și să selectăm 

nevoile comunității care corespund criteriilor și condițiilor de finanțare enunțate în documentul mai 

sus menționat. 

          De asemenea, prin acest demers, intenționăm să descoperim obiective asemănătoare dar și 

diferite, ale părților implicate în procesul de cooperare și de comun acord să găsim soluții concrete 

de realizare a acestora, prin acțiuni reale, generate de propuneri de proiecte, care să fie înscrise, în 

cadrul procedurii de finanțare mai sus precizate, dar și cu posibilitatea finanțării din alte surse. 

          Este necesar a fi menționat, faptul că, în anul 2015, pentru prima dată, Asociația 

“C.S.A.M.Olimpic”, a fost una dintre beneficiarii pocedurii de finanțare nerambursabilă, demarată 

de  Primăria Sectorului 3. 
 

          Cu încrederea că, inițierea unei cooperări interinstituționale, cu scopul de a derula activități, 

proiecte și programe, în vederea realizării obiectivelor instituțiilor implicate, va conduce la 

dezvoltarea tuturor părților angrenate, vă asigurăm de toată deschiderea noastră.  
        

          Având în vedere cele mai sus prezentate, în urma aprecierilor dumneavoastră, considerăm să 

demarăm viitoarea colaborare, prin stabilirea unei întrevederi și prin punerea de comun acord asupra 

acțiunilor, prezente și viitoare din cadrul proiectului ACADEMIA DE MIȘCARE . 

           
 

              Cu considerație, 

     Asociația “C.S.A.M.OLIMPIC” 

                    Președinte 

    Popa Victor Haralambie Alexandru 
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                                                                                                                Telefon 0723.493.916    
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