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COMUNICAT DE PRESA

Ministerul Tineretului qi Sportului, prin Direcfia Generald Tineret Ei direcfiile judelene

pentru sport Ei tineret rcalizeazd, proiectul Program Nalional de Formare, sub forma unui curs
acreditat de educalie complementard in domeniul competenfelor antreprenoriale, care se va
desfbgura in perioada octombrie/noiembrie 2017, la nivel nalional (in fiecare regedinf[ de judef

qi in municipiul Bucureqti).

Proiectul vine in int6mpinarea tinerilor care se confruntd cu dificultdli in a-gi gdsi un loc
de muncd, condiliile de participare fiind urmdtoarele: candidatul trebuie sd fie cetdfean romdn cu
domiciliul stabil in Rom6nia; si delini act de identitate in perioada de valabilitate; si aibS vdrsta
cuprinsd intre 18 qi 35 de ani; sd fie absolvent de liceu cu diplom6 de Bacalaureat. Participarca
tinerilor se rcalizeaz6 exclusiv pebazd de selectie.

Documentele necesare in vederea participdrii la seleclie sunt urmdtoarele: scrisoare de
inten{ie (regulile de redactare se gbsesc in anexa ataqatd prezentului comunicat), actul de
identitate, diplomS de bacalaureat, in copie conformd cu originalul.

inscrierea aplicantilor se face prin poqta electronicd la djst.arges@mts.ro, in perioada 11-
18 septembrie 2017, analiza aplicaliilor se va desfbqura in perioada 19-20 septembrie 2017,

urmdnd careztltatele si fie afiqate in data de 21 septembrie 2017, pe site-ul Direcfiei Judefene
pentru Sport gi Tineret Argeq. Depunerea contestaliilor se va face in data de 22 septembie20IT,
pe adresa prosrame.tineret@mts.ro, urmdnd ca in perioada25-26 septembrie 2017, acestea s6 fie
analizate. Rezultatele in urma contestfiilor se vor afiga pe 27 septembie 2017, pe site-ul
Ministerului Tineretului qi Sportului.

Anexdm prezentului comunicat metodologia privind modalitatea de inscriere, selecfie qi

participare a tinerilor in cadrul proiectului Program Nalional de Formare.

Director,

Ionescu Daniel
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