
   
 

  

 

 

   

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prinProgramul Operational Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 6: Educatie și competente  

Titlul proiectului: "ProStart-Stagii de practică pentru studenți" 

Contract: POCU/90/6.13/6.14/109008 

Beneficiar: Libro Events S.R.L.- Contract de finantare nr. 51077/12.07.2018 

 

 

 

COMUNICAT   

 Proiect-  "ProStart-Stagii de practica pentru studenti"- ID 109008   

 

LIBRO EVENTS   SRL in parteneriat cu UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI 

MEDICINA VETERINARA a organizat Conferinta de lansare a Proiectului "ProStart-Stagii de 

practica pentru studenti"- ID 109008  , proiect care se deruleaza in perioada 13 iulie 2018- 12 

ianuarie 2020, pe o perioada de 18 luni. 

Partenerii proiectului -  SC LIBRO EVENTS SRL si  UNIVERSITATEA DE STIINTE 

AGRONOMICE SI MRDICINA VETERINATRA  ,vin cu noi provocari pe piata muncii  prin 

implementarea acestui proiect care contribuie la creşterea gradului de ocupare a absolvenţilor din 

sistemul de invatamant de masa. 

Valoarea totala a Proiectul "ProStart-Stagii de practica pentru studenti"- ID 109008 

este de 2.178.091,73 lei din care , valoarea nerambursabila este 2.092.946,25 lei , diferenta fiind 

co-finantarea partenerilor. 

Stagiile de practica se vor organiza la parteneri de practica cu care se vor incheia 

conventii  in fiecare oras de resedinta a filialelor UNIVERSITATII  DE STIINTE AGRONOMICE 

SI MRDICINA VETERINARA  din  Calarasi-Facultatea de Management, Inginerie Economica in 

Agricultura si Dezvoltare si la Facultatea de Management, Inginerie Economica in Agricultura si 

Dezvoltare Rurala- din  Slatina 

 

De ce acest proiect? 

Proiectul îndeplineşte:  

1.Integrarea pe piata muncii a absolventilor universitatii 

2. nevoia reală a studenţilor şi absolvenţilor de a cunoaşte modalitatea în care se lucrează 

în cadrul unei organizaţii; 

2. necesitatea de a aplica în mod practic şi concret cunoştinţele dobândite prin studiile 

universitare;  

3. cerinţele angajatorilor de a selecta absolvenţi foarte bine pregătiţi în domeniul lor de 

activitate.  

Care sunt beneficiile proiectului? 

Studenţii care se înscriu în proiect au următoarele beneficii: 



   
 

  

 

 

   

•  75 premii I de 800 lei, 75 premii II de 700 lei, 100 premii III de 600 lei 

• 110 absolventi vor avea loc de munca la sfarsitul perioadei de practica 

• stagii de practică la societati din regiunile Sud vest  Oltenia si Sud-Muntenia din 

România, unde vor avea activitati educative, distractive si care le vor putea deschide 

orizonturi noi catre meserii pe are sa le aadopte dupa terminarea studiilor 

• orientare şi consiliere profesională interactivă şi individuală plus recomandări pentru 

carieră din partea experţilor; 

• evaluarea competenţelor pentru carieră prin soft specializat, în urma căruia se vor 

cunoaşte talentele, abilităţile şi competenţele fiecărui participant; 

• cunoaşterea reală a mediului de lucru, discuţii cu profesionişti, schimb de experienţă. 

Cine se poate înscrie în proiect? 

În cadrul proiectului se pot înscrie în proiect doar studenţi din cadrul Universităţii de 

Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinara din Sud Vest Oltenia si Sud –Muntenia. 

Înscrierea în proiect se face prn depunerea unui dosar initial de candidatura. 

Dosarul va cuprinde:  

 

• 1. Formularul de inscriere care sa va cuprinde informatii cheie despre acestia 

• 2. CI, in termen de valabilitate, pentru verificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate 

privind domiciliul/resedinta beneficiarilor 

• 3.  Adeverinta student 

 

 Selectia participantilor se va realiza pe baza urmatoarelor criterii: 

 

• 1. Depunerea dosarului de candidatura complet in termenul stabilit 

• 2. Apartenenta la grupul tinta al proiectului,asa cum este defint de Cererea de Finantare si 

• Ghidul Solicitantului – Conditii specifice: studenti (ISCED 5-7) 

• 3. Domiciliu/rezidenta in regiunea in regiunea Sud Vest Oltenia sau Sud Muntenia 

• 4. Regula „primul venit, primul servit” 

 

Câte locuri sunt disponibile în proiect? 

• Proiectul se adresează unui număr de 250 de studenţi ai Universităţii de Ştiinţe Agricole 

şi Medicină Veterinară din Sud Vest Oltenia si Sud –Muntenia Lista de participanţi 

admişi se afisează pe site în momentul completării numărului de locuri.  

 

Cum se desfăşoară proiectul? 

Etapele proiectului sunt următoarele: 

• Etapa 1. Organizare dezbatere cu 20 participanti  



   
 

  

 

 

   

• Etapa 2. Organizarea celor 8 sesiuni de informare  

• Etapa 3.Completarea formularului de  înscriere în proiect si depunerea dosarului. Grupul-

ţintă al proiectului este format din studenţi ai Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi 

Medicină Veterinară din Sud Vest Oltenia si Sud –Muntenia . 

• Etapa 4. Formarea grupelor şi comunicarea programului  

• Etapa 5. Orientare şi consiliere interactivă, în grupuri de 10 studenţi 

• Etapa 6. Stagii de practică 

• Etapa 7. Evaluarea competenţelor pentru carieră prin soft specializat 

• Etapa 8. Consiliere şi orientare profesională individuală + recomandări specializate 

pentru carieră 

• Etapa 9. Concurs final: 75 premii I de 800 lei, 75 premii II de 700 lei, 100 premii III de 

600 lei 

 

Detalii puteti obtine ala numerele de telefon de mai jos si  adresele de e-mail: 

prostart2018@gmail.com,  
prostart2018.slatina@gmail.com 
prostartcl2018@gmail.com 

Persoane de contact: 

– Nijloveanu Daniel-  Responsabil grup țintă –Filiala Slatina, tel. 0726.148.524  

- Iova Radu Andrei -Responsabil grup țintă –Filiala Călărași, tel.0720.813.537 
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