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Bună ziua stimați studenți, 

 

Ne face plăcere să vă oferim gratuit o saptămână la Predeal, să petreceți, într-

un cadru natural clipe superbe, iar prin îmbinarea plăcutului cu utilul, să urmați și cursul 

de competențelor antreprenoriale FutureBiz. Cursul durează 5 zile, suportul de curs se 

regasește pe platforma de elearning a proiectului  iar la absolvirea cursului veti primi 

Diploma ANC, diplomă recunoscută pe piața forței de muncă din România de Ministerul 

Educației și Ministerul Muncii și Protecției Sociale.  

Cursurile se desfășoară la Predeal, Hotel Carmen (hotel de 4 stele) localizat in 

Bulevardul Mihai Saulescu, nr 121 (vis-à-vis de gara CFR din Predeal – 20 m).  

 

Va invitam  o saptamana la munte, intr-un cadru mirific  

Cursurile, transportul, cazarea si masa sunt gratuite! 

Nu ezitați !!! 

Înscrie-te online si completeaza automat formularul de Grup Țintă la 

 https://futurebiz.ro/application-add.php 

 După înscriere veți primi pe email-ul Dvs. formularul de GT generat automat, îl veți 

descarca, îl veți semna, veți adauga la fisierul pdf semnat documentele personale 

solicitate în email(copii dupa documentul de identitate, cerificatul de naștere, 

adeverinta de student eliberata de secretariatul facultății datat 2022 și eventual 

certificatul de căsătorie, dacă este cazul), veti atașa fișierul pdf obținut și veti da reply. 

După validarea documentelor (maximum o zi) studenții își pot alege singuri săptămâna 

de participare la cursuri, în funcție de propriul program. 

https://ama.ase.ro/futurebiz/
https://futurebiz.ro/application-add.php
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Pentru programare, va rugam accesati link-ul de mai jos. 

Programare perioada cazare si cursuri  

 Proiectul vizează dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru 350 de studenți 

și crearea a 21 de afaceri. 

Proiectul se adresează studenților înmatriculați minim în Anul II studii de licență, 

masteranzilor și doctoranzilor, care intenționează, după absolvirea cursului, eventual 

să își deschidă o afacere în mediul urban / rural într-una dintre cele 7 regiuni mai puțin 

dezvoltate (Nord-Est, Centru, Nord-Vest, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Sud-Est).  

Notă: Participantul interesat (student / masterand / doctorand) nu trebuie să mai fi 

beneficiat de sprijin similar în niciun alt proiect cofinanțat din Fondul Social European.  

Proiectul „ Dezvoltarea  spiritului  antreprenorial  al  studenților  si  al  competitivității  

noilor  întreprinderii  din  Romania,  in  condițiile  unui  acces  la  piața  forței  de  

munca  sustenabil  si  flexibil  (FutureBiz)” ID 141244, este cofinanțat din Fondul Social 

European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6. 

„Educație și competențe”, Obiectiv specific 6.13, Apel Innotech Student.  

Înscrie-te la https://futurebiz.ro/application-add.php 

Informații suplimentare se găsesc: 

 pe site-ul proiectului futurebiz.ro 

 pe site-ul Asociației AMA – https://ama.ase.ro 

 

Cu stima, 

Echipa AMA-FutureBiz 

https://futurebiz.ro/curs.php
https://futurebiz.ro/application-add.php
https://futurebiz.ro/
https://ama.ase.ro/

