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INVITAȚIE CONFERINȚĂ LANSARE PROIECT 
 

"ProStart-Stagii de practică pentru studenți" 

 

Avem plăcerea de a vă invita la Conferința de lansare a proiectului "ProStart-Stagii de 

practică pentru studenți", Cod proiect POCU/90/6.13/6.14/109008 implementat de Libro Events SRL 

în parteneriat cu Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară-București, Facultatea de 

Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală.  

Conferința de lansare va avea loc în data de 04 Octombrie 2018, ora 12, la Filiala Slatina-

Sala de festivități, cu sediul în Strada Strehareți, nr.150, Slatina, județul Olt și în data de 05 

octombrie 2018, ora 16, la Filiala Călărași-Amfiteatrul Mare, cu sediul în B-dul. Nicolae Titulescu, 

nr.1, Călărași. 

Proiectul se  derulează în perioada iulie 2018– decembrie 2019 și își propune să faciliteze 

procesul de inserție pe piața muncii a studenților Universității de Științe Agronomice si Medicină 

Veterinară- București prin organizarea unor programe de stagii de practică cu partenerii din Regiunea 

Sud-Muntenia și Regiunea Sud-Vest Oltenia.  

Se urmărește consilierea și orientarea profesională a 250 de studenți din cadrul Facultății de 

Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală-Filiala Călărași și Filiala 

Slatina, stagii de practică și angajarea dintre aceștia, a 110 studenți. 

Scopul conferinței de lansare este de a  prezenta modalitatea prin care se poate îmbunătăți 

tranziția de la școală la viața activă a studenților Universității de Știinte Agronomice și Medicină 

Veterinară și implicit a studenților Facultății de Management, Inginerie Economică în Agricultură și 

Dezvoltare Rurală. 

Vă rugăm să confirmați prezența dumneavoastră până în data de 01 octombrie 2018, la 

adresa de e-mail: prostart2018@gmail.com, persoana de contact–Nijloveanu Daniel-  

Responsabil grup țintă –Filiala Slatina, tel. 0726.148.524 și Iova Radu Andrei -Responsabil grup 

țintă –Filiala Călărași, tel. 0720.813.537 


