
 

Vă mulțumim pentru interesul acordat proiectului nostru „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)”.  
 
În cadrul proiectului veți beneficia de următoarele servicii gratuite: 
 
- participarea la cursul de Competente antreprenoriale. La finalul cursului se va 
organiza examenul de absolvire in urma căruia veți obține un certificat de absolvire 
recunoscut de către Autoritatea Națională pentru Calificări. 
- informare privind oportunitățile antreprenoriale în cadrul proiectului; 
- suport din partea experților proiectului pentru elaborarea Planului de afaceri în 
vederea participării la Concursul de planuri de afaceri din cadrul proiectului; 
- finanțarea planului de afaceri prin Schema de  ajutor de minimis Innotech Student 
în cazul selectării acestuia în urma derulării concursului de planuri de afaceri; 
- suport pentru câștigători în efectuarea unui stagiu de practică într-o 
intreprindere existentă, funcționale, a cărei activitate economică face parte din 
aceeași grupă CAEN cu cea aferentă planului de afaceri 
selectat.  
- participarea câștigătorilor într-o întreprindere simulată pentru consolidarea 
cunoștințelor antreprenoriale; 
- consultanță și mentorat pentru implementarea planului de afaceri selectat pentru 
finanțare; 
- monitorizarea implementării planului de afaceri în primele 12 luni de funcționare a 
noii întreprinderi; 
- monitorizarea întreprinderii nou înființate pe durata perioadei de sustenabilitate; 
 
Pentru a valida înscrierea in grupul țintă, vă rugăm să completați dosarul de 
inscriere si sa ni-l transmiteți pe email scanat, pentru verificare.  
După validare, acesta va fi trimis prin poștă sau fizic conform informațiilor publicate 
pe site-ul proiectului futurebiz.ipa.ro..  
Dosarul de înscriere va conține următoarele documente completate: 
- Anexa 1 - Formular de informare în cadrul proiectului 
- Anexa 2 - Formular de înregistrare în grupul țintă 
- Anexa 3 - Cerere participare în proiect 
- Anexa 4 - Acord GDPR 
- Copie CI 
- Copie certificat de nastere 
- Copie certificat de căsătorie / sentință de divorț – dacă este cazul (dacă s-a 
modificat numele de familie) 
- Copie diploma de absolvire a ultimei unități de învățământ absolvite 
-  Adeverința student/masterand/doctorand emisa de facultate ( cu nr. de 
înregistrare și semnătură secretariat). 
 
 



 
Pe documentele in copie veti completa „Conform cu originalul” si semnatura 
titularului 
 
Cursul de formare antreprenorială se va desfășura la sală, într-o locație la munte 
(zona Brașov) în perioada martie-mai 2022, de aceea va trebui să vă asigurați că veți 
putea participa. 
Pentru  cursanți  cazarea, masa și transportul organizat sunt gratuite.  
Durata cursului, inclusiv examenul de absolvire este de 6 zile. (acestea pot fi 
consecutive sau împarțite în două week-end-uri). 
 
In cazul in care se mențin restricțiile privind epidemia COVID-19, va fi necesar să 
dețineți un certificat verde valabil la data participării la curs. Vă vom ține la curent în 
cazul în care restricțiile impuse de autorități se vor modifica. 
 
Foarte important: Doar participarea la cursul de Competențe 
antreprenoriale și promovarea examenului de absovire a cursului vă 
permite participarea la concursul de planuri de afacerii! 
 
Mai multe informații găsiți pe websitul proiectului http://futurebiz.ipa.ro. 
 
Pentru orice alte informații suplimentare nu ezitați să ne contactați. 
 
 


