
                                                                                   
  

 

 

   

POCU/90/6.13/6.14/109008 

Axa prioritara : Educatie și competente 

Obiectiv specific 6.13 –Cresterea numarului absolventilor de invatamant tertiar universitar  

si non universitar care isi gasesc un loc de munca urmare a accesului la activitati de invatare 

 la un potential loc de munca/cercetare/inovare 

Beneficiar : Libro Events Srl  -Contract POCU NR. 51077/12.07.2018 

 

Data: 10.10.2018 

  

COMUNICAT DE PRESĂ  

Lansarea   Proiectului  "ProStart-Stagii de practică pentru studenți"- cod SMIS 109008   

 

 

LIBRO EVENTS   SRL în parteneriat cu UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE și 

MEDICINA VETERINARA DIN BUCUREȘTI a organizat doua Conferințe de lansare a 

Proiectului "ProStart-Stagii de practică pentru studenți"- ID 109008, proiect care se derulează 

în perioada 13 iulie 2018- 12 ianuarie 2020, pe o perioada de 18 luni. 

Pentru o bună promovare și informare a grupului țintă, lansarea proiectului a avut loc în data de 

05 octombrie 2018, ora 16.00 în cadrul UNIVERSITĂȚII DE ȘTIINȚE AGRONOMICE și 

MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI –-Facultatea de Management, Inginerie 

Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală- Filiala Călărași din Călărași (B-dul. Nicolae 

Titulescu, nr.1) și în data de 04 octombrie 2018, ora 12.00, proiectul se va lansa și la Filiala 

Slatina (cu sediul în Slatina, strada Strehareți, nr. 150), ce aparține aceleiași facultăți.  

Participanții au avut acces la informații cheie despre acest proiect, prezentate de către echipa 

de implementare și au primit răspunsuri la toate întrebările pe care vor dori să le adreseze. 

La evenimente au participat și reprezentanți ai agenților economici cu ajutorul cărora se vor 

desfășura stagiile de practică. 

Partenerii proiectului – S. C. LIBRO EVENTS SRL și UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE 

AGRONOMICE și MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI, vin cu noi provocări pe 



                                                                                   
  

 

 

   

piața muncii prin implementarea acestui proiect care contribuie la creşterea gradului de inserție a 

absolvenţilor pe piața muncii. 

Valoarea totală a Proiectul "ProStart-Stagii de practică pentru studenți"- ID 109008 este de 

2.178.091,73 lei din care, valoarea nerambursabilă este 2.092.946,25 lei, diferența fiind co-

finanțarea partenerilor. 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-

2020. 

 

Persoane de contact – Cristea Ștefania – Expert implementare 

                                    Tindeche Cristiana- Coordonator Proiect 

                                    Iova Radu Andrei – Responsabil GT 

                                    Njloveanu Danil – Responsabil GT 

E-mail- prostart2018@gmail.com 

Tel 0732 063 636  
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