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Zilele FTMB
Cu ocazia aniversării a 29 de ani de la înﬁinţare, Fundaţia pentru Tineret a Municipiului București sărbătorește printr-un proiect, aﬂat la ce-a de a III-a ediţie ce
se dorește a ﬁ o manifestare cultural artistică adresată iubitorilor de muzica folk și nu numai.
Proiectul ZILELE FTMB - ediţia a III- a se va organiza în perioada 29 - 30 Mai 2019 la Clubul QUANTIC din Șos. Grozăvești nr. 84 (Ecran Club).
În cadrul acestui proiect, în perioada 29 - 30 Mai 2019 la Clubul QUANTIC, vor ﬁ alături de noi artiști precum: Eugen Avram, Cristi Dumitrașcu, Doru Stănculescu,
Andrei Păunescu, Mircea Vintilă și Zoia Alecu.
Astfel, avem deosebita plăcere de a vă invita, să participaţi la Zilele FTMB.
În speranţa că veţi ﬁ alături de noi la acest eveniment, vă stăm la dispoziţie pentru a vă oferi informaţii suplimentare.
Doina Sorina OPREA - Vicepreședinte FTMB;
Roxana Elena IONIŢĂ - Secretar General FTMB
E-mail: oﬃce@ftmb.ro.
Organizator: Fundaţia pentru Tineret a Municipiului București;
Coorganizator: Clubul Quantic;
Parteneri: Ţin Management Grup S.A., Asociaţia Club Kiai și Curierul Naţional.
Fundaţia pentru Tineret a Municipiului București a fost înﬁinţată în data de 30 Mai 1990, în baza Decretului Lege 150/ 1990 privind înﬁinţarea fundaţiilor pentru
tineret și este persoană juridică de drept privat și utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, nepolitică și fără scop lucrativ, unică la nivelul Municipiului
București a cărei Adunare Generală este constituită din reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale de / pentru tineret care își au sediul pe raza
Municipiului București și își exprimă adeziunea la scopul acesteia.
În anul 2018, Fundaţia pentru Tineret a Municipiului București, a organizat și sprijinit activităţi de / pentru tineret în valoare totală de 496.972 lei, din care
350.044 lei constituie sprijinul acordat de FTMB prin societatea ŢIN Management Grup SA pentru ONGT-urile membre și partenere, ocazionate de punerea la



dispoziţia acestora a spaţiilor din incinta Modern Club, Tehnic Club și imobil birouri - Turturelelor 11A, iar suma 146.928 lei reprezintă cheltuieli ﬁnanciare
efectuate pentru realizarea programelor proprii și în parteneriat cu organizaţiile neguvernamentale de/pentru tineret membre și partenere.
Pentru anul 2019, FTMB și-a propus să realizeze proiecte în valoare de 135.000 lei (cheltuieli ﬁnanciare) proiectele proprii și proiectele în parteneriat cu
organizaţiile neguvernamentale de / pentru tineret membre și partenere la care se adaugă sprijinul acordat de FTMB prin societatea ŢIN Management Grup SĂ
pentru ONGT-urile membre și partenere, ocazionate de punerea la dispoziţia acestora a spaţiilor din incinta Modern Club, Tehnic Club și imobil birouri Turturelelor 11A.
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea,
recompilarea, modiﬁcarea, precum și orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Detalii în secţiunea Condiții de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea știrilor AGERPRES, vă rugăm să contactați Departamentul Marketing
– marketing@agerpres.ro.
Utilizarea secţiunii Comentarii reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta termenii și condiţiile AGERPRES în ceea ce privește publicarea comentariilor pe www.agerpres.ro.
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