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Inițiativă „CENTRUL U.P.B.”

 

 
 

 

SCRISOARE DE INTENȚIE
 
 
Către: Universitatea Politehnica din București   
            
În atenția: Domnului rector Prof. Univ. Dr. Ing. Mihnea Cosmin Costoiu
 
Spre știință: Departamentul de Educatie Fizica si Sport – Kinetoterapie al U.P.B.
 

 
 
 

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule
 

Subsemnatul Ioniță Oliver-Petre, masterand in cadrul facultatii E.T.T.I. si coordonator
al grupului informal ,,Multisport", va inaintez aceasta scrisoare in vederea colaborarii cu
Universitatea Politehnica din Bucuresti in ceea ce priveste implementarea proiectului ,,Z –
Generatia in miscare”, castigator in cadrul procesului de ,,Bugetare participativa”, initiat de
catre PMB in colaborare cu PROEDUS.
 
          In vederea implementarii proiectului, am dori sa primim acordul dumneavoastra
pentru a participa la activitatile didactice si a promova proiectul in randul studentilor.
 

De asemenea, am avea nevoie de acordul dumneavoastra pentru a folosi sala de
sport, terenul de fotbal din campusul Leu si o sala de curs, in vederea desfasurarii sesiunilor
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de initiere, a celor competitionale si a sesiunii de comunicari, din cadrul calendarului de
activitati.

 
Nu in ultimul rand, am dori sprijinul Departamentul de Educatie Fizica si Sport –

Kinetoterapie in cadrul activitatilor mentionate mai sus. Mentionez ca perioada de
desfasurare a proiectului este 25 octombrie – 25 noiembrie 2022.
 

Vă mulțumesc, în vederea unei colaborări de bun augur și împlinirii celor propuse.
 

 
                              Cu deosebită stimă,
 
              Coordonator multisport în relația cu U.P.B.

 
                Ing. Ioniță Oliver-Petre

         
 
Pentru mai multe informații despre inițiativa ”Z – GENERAȚIA ÎN MIȘCARE”, vă invit să

accesați link-ul:
                https://www.academiademiscare.ro/proiecte/z-generatia-in-miscare/

Pentru referințe vă mulțumesc pentru posibilitatea de a mă cunoaște accesând link-ul:
 https://www.academiademiscare.ro/echipa/generatia-z/oliver-ionita/

 
                        E-mail: ionitapetrut2@gmail.com
 

Telefon: 0734951795
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