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DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET TIMIȘ 

 

 

ANUNȚ SELECȚIE CURS ACREDITAT DE ANTREPRENORIAT 

 

 PERIOADA DE ÎNSCRIERE LA CURS SE PRELUNGEȘTE PÂNĂ ÎN 07.10.2017 

 

 Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Timiș organizează un curs acreditat de educație 

antreprenorială în cadrul proiectului inițiat de Ministerul Tineretului și Sportului “Program Național de 

Formare“. Cursul este gratuit, se adresează tinerilor cu vârsta între 18 și 35 de ani, absolvenți de liceu, cu 

domiciliul în județul Timiș sau studenți în județul Timiș, și se va desfășura pe o durată de 5 zile în luna 

octombrie, perioada exactă urmând să fie comunicată ulterior.  

 Cursul cuprinde următoarele teme: analiza pieței, a oportunităților și a riscurilor, stabilirea scopului 

și obiectivelor, fundamentul juridic pentru inițierea unei afaceri, strategia de marketing, finanțarea unei 

afaceri și surse de finanțare, managementul echipei, management financiar, managementul riscului, 

managementul afacerii, politici de promovare și de vânzare a produselor și a serviciilor, strategia de 

dezvoltare, aspecte legate de logistică și resursele necesare derulării unei afaceri, întocmirea unui plan de 

afaceri. Cursul va însuma 40 de ore (8 ore pe zi timp de 5 zile) și se va finaliza cu un examen, în urma 

căruia participanții vor primi o diplomă acreditată.  

 Persoanele interesate, care îndeplinesc condițiile de participare (cetățean român cu domiciliul în 

județul Timiș sau student în județul Timiș, cu vârsta 18-35 de ani, absolvent de liceu cu diplomă de 

bacalaureat), își pot trimite candidaturile și documentele necesare înscrierii la adresa de e-mail 

djst.timis@mts.ro până la data de 7 octombrie 2017 (inclusiv).  

 

 Calendarul de selecție este următorul:  

- Perioada de înscriere: 03.10.2017-07.10.2017 (la adresa de e-mail djst.timis@mts.ro)  

- Selecția participanților: 08-09.10.2017 

- Afișare rezultate selecție: 10.10.2017 

- Depunere contestații: 11.10.2017 (contestațiile se depun la adresa programe.tineret@mts.ro)  

- Afișare rezultate contestații și rezultate finale: 12.10.2017 

 

Documente necesare înscrierii: 

1. O scrisoare de intenție (600-1000 cuvinte) 

2. Actul de identitate (și viza de flotant, după caz) 

3. Diploma de bacalaureat 

4. Adeverință de la facultate sau carnet de student vizat pe anul universitar în curs pentru 

studenții care nu au domiciliul în județ 
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