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PARTENERI PRIVAȚI 
Formular Scrisoare de Intenție privind 

Parteneriatul cu Asociația Donăm Plasmă 
 
 

 
DATE PRIVIND SOLICITANTUL 
 
Date de contact 
(toate câmpurile trebuie obligatoriu completate) 
 
 Numele Companiei _________________________________________________________ 

 Adresă: _____________________________________________________________________ 

Conducătorul Companiei: Nume și Prenume _________________________________ 

Persoană împuternicită: Nume și Prenume ___________________________________ 

Telefon fix :  ______________________________  

 Mobil : ___________________________________ 

Adresă de email : _________________________ 

 
Experiență relevantă 
Număr de Centre de Transfuzie operate: _________ 

Cantitate de plasmă colectată anual (media pe ultimii 5 ani): _________ 
Total cantitate de plasmă fracționată (media pe ultimii 5 ani): _________ 
Portofoliu de produse finite oferite la schimb cu plasma colectată pentru 
asigurarea necesităților pacienților români: 
 
 denumire comercială: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 denumire comercială internațională: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Interesul pentru investiție 

(se pot bifa mai multe variante) 

 Cofinanțarea investițiilor în echipamente de colectare. Procent de 

cofinanțare ________  

 Echipamente de testare. Procent de cofinanțare ________ . 
 Echipamente de depozitare și transport. Procent de cofinanțare ________ . 
 Echipamente de procesare.  Procent de cofinanțare ________ . 
 Software pentru managementul donatorilor, managementul stocurilor și 
trasabilitate. Procent de cofinanțare ________ . 
 Alte echipamente. Procent de cofinanțare ________ . 
 Amenajare spațiu funcțional pentru colectare, testare, depozitare și 
procesare. Procent de cofinanțare ________ . 
 Finanțare cheltuieli operaționale. Procent de cofinanțare ________ . 
 Finanțare alte cheltuieli (capital de lucru). Procent de cofinanțare ________ . 
 Finanțare campanii de promovare a donării. Procent de cofinanțare 
________ . 
 

Vă rugăm să descrieți în maxim 2 pagini, liniile generale pe baza cărora 

se va derula parteneriatul cu Asociația ”Donăm Plasmă”.  

❖ A se tehnoredacta separat şi a se atașa prezentului formular  

 

Data: ____________________ 

 

SEMNĂTURĂ SOLICITANT: 

Denumire Companie 

_____________________________________________________ 

 

Prin conducător Companie, 

Nume si Prenume ____________________________________ 

 

Semnătura _____________________ 


