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Final pentru proiectul “Competen ţe TIC, drumul 
spre succes în societatea informa ţional ă”  

 

Soft Aplicativ şi Servicii S.A. Sibiu anunţă finalizarea  proiectului  “Competen ţe TIC, drumul 
spre succes în societatea informa ţional ă” realizat şi implementat în parteneriat cu Asocia ţia 
Centrelor de Formare a speciali ştilor şi utilizatorilor în domeniul Tehnologiei Informa ţiei – 
FORTI Bucure şti. 

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 - Investe şte în oameni!,  Axa prioritară 3 
“Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 
“Formare profesională şi sprijin prntru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, 
contract nr. POSDRU/39/3.2/G/5286.  

Obiectivul general al proiectului a fost sprijinirea şi promovarea utilizării tehnologiilor informaţiei 
şi comunicaţiilor (TIC) în toate sferele de activitate economică în scopul dezvoltării durabile 
locale şi regionale pentru alinierea din acest punct de vedere la standardele internaţionale. 

Valoarea totală a proiectului este de 487.060 lei, din care 462.560 lei reprezintă asistenţa 
financiară nerambursabilă şi 24.500 lei contribuţia financiară a SAS-S.A. Sibiu.  

Activităţile proiectului s-au implementat pe parcursul a 20 luni, în perioada aprilie 2009 - 
noiembie 2010, în regiunea de dezvoltare Centru, judeţul Sibiu, localităţile Sibiu şi Mediaş; s-au  
derulat 12 serii de cursuri de instruire pentru utilizarea tehnologiilor informaţiei şi Internetului, cu 
durata de 140 de ore fiecare. 

Finalizarea proiectului s-a concretizat cu instruirea unui număr de 222 persoane care în urma 
susţinerii examenului de absolvire au obţinut certificate de absolvire recunoscute la nivel naţional 
care atestă competenţe profesionale pentru ocupaţia de operator introducere, validare şi 
prelucrare date. 50 de persoane au beneficiat de cardul de aptitudini ECDL şi de testare ECDL 
Start, din care 42 persoane au obţinut Permisul european de conducere a computerului. 

Pentru realizarea acestui proces de învăţare au fost puse la dispoziţia proiectului 2 laboratoare 
de instruire dotate fiecare cu câte 20 calculatoare, unul la Sibiu şi unul la Mediaş, conectate în 
reţea la câte un server şi la Internet. Finanţarea oferită de Uniunea Europeană şi Guvernul 
României a permis achiziţia unui copiator work station, a unui videoproiector, a 21 de monitoare 
de ultimă generaţie precum şi completarea bibliotecii software cu 21 licenţe suita office. 

Echipa care s-a preocupat de implementarea proiectului a fost alcătuită din 10 persoane, 
specialişti cu experienţă în training IT, în dezvoltare şi aplicare de soluţii software şi 
management de proiecte. 

Implementarea proiectului a contribuit la creşterea adaptabilităţii forţei de muncă la  noutăţile 
aduse de tehnologiile informaţiei în procesul muncii, la crearea abilităţilor de învăţare pe tot 
parcursul vieţii, oferind oportunităţi de a conecta toate tipurile de cunoaştere, creând o viziune 
interdisciplinară care facilitează dezvoltarea unei lumi durabile. 

Proiectul completează acţiunile guvernamentale referitoare la acţiunile educaţionale în vederea 
implementării Societăţii Informaţionale. 

 
Persoana de contact: Viorica Filip, manager de proiect, Soft Aplicativ şi Servicii S.A. 
tel: 0269 210161, fax: 0269 211377 

 
 
 

 


