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Către toate unităţile de învăţământ din judeţul Dolj 

În atenţia directorului 1 consilierului educativ 

Vă transmitem alăturat adresa cu Nr. 3f//15.01.2013 transmisă de către MINISTERUL 
EDUCAŢIEI NAŢIONALE, DIRECŢIA GENERALĂ, EDUCA ŢIE ŞI ÎNVĂŢ ARE PE TOT 
PARCURSUL VIEŢII şi înregistrată la INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ cu Nr. 33 din 
16.01.2013, prin care transmit oferta de participare a elevilor cu vârsta de peste 16 ani la un Program de 
Educaţie Managerială on-line oferit de Fundaţia Naţională a Tinerilor Manageri . 
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CATRE 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN/INSPECTORATUL ŞCOLAR AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
În atenţia inspectorului şcolar general 

Ca urmare a adresei Fundaţiei Naţionale a Tinerilor Manageri, transmisă la Ministerul 
Educaţiei Naţionale şi înregistrată cu nr. 3f/08.0!.20!3, referitoare la oferta de participare a 

elevilor la un program de educaţie managerială on-line, vă transmitem, în anexă, în vederea 
infom1ării unităţilor de învăţământ Iiceale din subordine, o copie a acestei adrese. 

Menţionăm faptul că această ofertă de participare la programul de educaţie 

managerială se adresează elevilor cu vârsta de peste 16 ani, înscrierea acestora putându-se 
realiza prin trimiterea unei scrisori de intenţie la adresa antreprenor@fntm.ro 

Cu mulţumiri pentru colaborare, 

]){RECTOR, 

Mihaela Tania Sandu 

DIRECTOR GENERAL, 

Liliana Preoteasa 
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INSPECTOR GENERAL, 
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8 :anuarie 2013 

Dumbrava Roşie 2, Sector 2, Bucureşti 
TeL+4021 318 38 74; Fax: +4 0318 145 925 
http:J/wvvw. fntm .ro; e-mail: info@fntm. ro 

c·:tre: Ministerul Educaţiei Naţionale 

In Jtentia: Domnului Ministru Remus Pricopie 

De !a: Fundaţia Naţională a Tinerilor Manageri -FNTM 

S: nate Domnule Ministru, 

Dc·;m să vă propunem un parteneriat prin care să sprijinim activitatea Ministerului Educaţiei 

Nc~ionale în sensul dezvoltării culturii antreprenoriale în rândul elevilor. Încercăm prin acest parteneriat 

să oferim posibilitatea de a creşte şansele de succes în afaceri sau pe piaţa muncii ale studenţilor şi 

eit-vilor. 

În :3ţa crizei economice şi a şomajului în creştere în rândul tinerilor, o posibilă soluţie pentru o parte 

dir:·tre aceştia va fi să-şi deschidă propriile afaceri. Însă studiile arată că una din 5 afaceri nu reuşeste 

s' ·eacă de primul an, în principal datorită lipsei de cunoştinţe antreprenoriale. Ridicarea nivelului de 

c:. :.ură managerială este un bun raspuns în faţa provocărilor actuale pe care le trăieşte societatea 

rc:·.:aneasca. 

De aceea, Fundaţia Naţională a Tinerilor Manageri oferă în cadrul acestui parteneriat, posibilitatea ca 

ele ;ii de peste 16 ani care doresc să poată de studia suplimentar un Program de Educaţie Managerială 

b,.; :1t pe internet . 

. -
Programul se desfăşoară pe durata a 61uni şi presupune parcurgerea a 5-7 module de curs on-line ale · 

caror tematici cuprind notiuni de Management, Mediul Economic, Antreprenoriat, Marketing, 

Finonţe, Comunicare şi IT, concepute de profesori universitari şi consultanţi în management care pot 

acc,:cJa asistenţă prin intermediul unui forum. Platforma a fost dezvoltată împreună cu parteneri 

inkcnaţionali furnizori de educaţie din Germania, Spania, SIVECO România, Asociaţia Euro<26 în 

ca0.-ul proiectelor strategice europene RURAl-Manager si RURAl-Antreprenor. 

În vderea absolvirii Programului de Educaţie Managerială, cursantul va promova testele online şi va 

red:rza un proiect aplicativ, util în fructificarea unei oportunităţi sau în iniţierea ori dezvoltarea 

ur afaceri. 
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;,1isiunea noastră, a Fundaţiei Naţionale a Tinerilor Manageri, este de a promova cultura managerială 

cnodernă în societatea românească, în spiritul economiei de piaţă, iar în cei peste 15 ani de activitate 

0rn derulat programe care au implicat peste 7.000 de manager\ şi întreprinzător\. 

Oierimyos_i_~ilitatea fiecărui director de liceu şi colegiu să ofere 10 burse finanţate 100% elevilor 

eminenţi care doresc sa urmeze un astfel de program. ---

i

l Înscrierea se realizează prin trimiterea unei scurte scrisori de intentie la antreprenor@fntm.ro, elevii 

. ii§~i~:;i~~~~:::~;::::~~~=:~::::::::.::::~:~j:::i::,:: 
Vă rugăm să sprijiniţi iniţiativa noastră prin distribuirea ofertei către Inspectoratele Şcolare 

Judeţene şi directorii de licee şi colegii, oferind astfel o şansă în plus absolvenţilor pe praţa muncu. 

Cu deosebită consideraţie, 

Marius Bostan- Preşedinte FNTM 

Fundaţia Naţională a Tinerilor Manageri- FNTM 

Str. Dumbrava Roşie nr. 2, Sector 2, Bucureşti 

Mobil: 0722 607 849 

Tel: (004) 021 318 38 73, Fax: (004) 0318 145 925 

E-mail: marius.bostan@fntm.ro 

Web: www.fntm.ro 
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