
                                                                                                                            

                                                           

                                                                                                            
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                              

 
 

 
POCU    -    Romania   -     Start- Up  Plus   
Axa Prioritara 3 : Locuri de munca pentru toti  
Obiectiv Specific 3.7: Cresterea  ocuparii  prin  
sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana 
Proiect :   Start   Smart   cod   SMIS  107165  
Beneficiar : Libro Events srl Contract POCU/3/7/ Nr. 0206/11.01.2018  
 

                                                                                                                                 Data – 12- feb 2018  
 

COMUNICAT DE PRESA 
 

LANSAREA PROIECTULUI   START SMART- SMIS 107165 

 
 Libro Events srl, Beneficiarul contractului  POCU3/7/ Nr. 0206/11.01.2018, in cadrul 
programului de finantare prin ajutor de minimis ROMANIA START UP PLUS,    invita pe toti 
cei care doresc deschiderea unei afaceri proprii sa participe la sesiunile de informare 
si inregistrare in Grupul Tinta, programul acestora se va publica pe site Libro Events 

SRL , sectiunea proiecte – proiect START SMART. 

 
Obiectivul general al proiectul  START SMART 107165 este incurajarea antreprenoriatului 
si a ocuparii pe cont propriu prin sustinerea infiintarii  a 33 de intreprinderi noi cu profil nonagricol 
in zona urbana din regiunea de dezvoltare Sud Est.  Se vor finanta cel putin 2 idei de afaceri in 
fiecare judet din aria de implementare a proiectului. Grupul tinta va fi sprijinit prin programe de  
formare profesionala, stagii de practica si consiliere  pentru afaceri, alte activitati integrate  
dedicate dezvoltarii si implementarii planurilor de afaceri declarate castigatoare si care vor primi 
finantarea de 40.000 Euro ( 178.000 lei- rata E/leu cf. Ghid). 
 
Rezultate asteptate   

- 12 sesiuni de informare si  6 sesiuni de inregistrare a grupului tinta , sustinute  

in toate cele 6 judete aferente regiunii de dezvoltare Sud-Est – Vrancea, Buzau, Galati, 

Braila,Tulcea, Constanta 

- 330 persoane informate si inregistrate in grupul tinta 

- 330 de persoane participante la  cursurile gratuite -  abilitati antreprenoriale  

- concursul si selectia planurilor de afaceri care vor primi finantare  

- stagii de practica 

- consultanta si orientare antreprenoriala   



                                                                                                                            

                                                           

                                                                                                            
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                              

 
 

- finantarea  cu 40.000 de Euro si deschiderea a 33 de noi intreprinderi, care 

asigura cel putin 66 de locuri de munca 

 

Valoarea totala a proiectului 8.589.902,12 lei din care valoarea finantarii nerambursabile 

Uniunii Europene este 7.185.990 lei  

Perioada de implementare a proiectului  -   12 ianuarie 2018 - 11 noiembrie 2020 

Codul  MySMIS al proiectului  - 107165 

Profilul Candidatului 
- persoane care intentioneaza sa infiinteze o afacere non-agricola in mediul urban; 

- persoane care au resedinta sau domiciliul in mediul rural sau in cel urban, in Regiunea 

Sud-Est, intr-unul din  cele 6  judete  Braila, Constanta, Buzau, Galati, Tulcea, Vrancea 

- angajati, inclusiv persoane care desfasoara o activitate economica , someri si persoane 

inactive cu varsta intre 20-64 de ani  

- cetatenie romana  

  

 Proiect cofinantat de Uniunea Europeana din Fondul Social European prin  
Programul Operational Capital Uman 2014-2020  

 

 

Contact - Echipa de proiect   

- e-mail : startsmart.libro@gmail.com 

- telefon :  0740 056 556 

Site -   www.libroevents.ro, sectiunea PROIECTE , proiect   START SMART 
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