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Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web – 
Soft Aplicativ şi Servicii  (SAS – S.A.). 

 
 

 
Soft Aplicativ şi Servicii S.A. Sibiu anunţă finalizarea  proiectului Phare “Competenţe informatice 
la standard europene pentru angajaţi” realizat şi implementat în perioada 02.12.2008 – 30.11.2009 

Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană, schema de finanţare nerambursabilă pentru 
“Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă” din 
cadrul Programului Phare 2006 - Coeziune Economică şi Socială - Dezvoltarea Resurselor Umane. 

Obiectivul general al proiectului a fost asigurarea unui nivel ridicat de competenţă în utilizarea 
calculatoarelor în conformitate cu standardele recomandate la nivelul UE în vederea creşterii calităţii, 
productivităţii şi siguranţei la locul de muncă precum şi promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi 
pentru creşterea competitivităţii  şi adaptabilităţii forţei de muncă la nevoile în continuă evoluţie pe 
piaţa muncii.  

Valoarea totală a proiectului este de 69.620 euro, din care 55.000 euro reprezintă contribuţia Uniunii 
Europene şi 14.620 euro contribuţia financiară a SAS-S.A. Sibiu. 
Proiectul s-a implementat pe parcursul a 12 luni, în perioada decembrie  2008 – noiembrie 2009, prin 
derularea a 6 serii de cursuri de instruire pentru utilizarea tehnologiilor informaţiei şi Internetului, cu 
durata de 7 săptămâni fiecare, în municipiile Sibiu şi Mediaş. 

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 videoproiector, a 2 table magnetice, a 21 de monitoare de ultimă generaţie precum şi 
completarea bibliotecii software cu 21 licenţe Microsoft Office 2007. 

Echipa care s-a preocupat de implementarea proiectului a fost alcătuită din 8 persoane, specialişti cu 
experienţă în training IT, în dezvoltare şi aplicare de soluţii software şi personal administrativ.  

Finalizarea proiectului s-a concretizat cu instruirea unui număr de 110 persoane care, în urma 
susţinerii examenului de absolvire, au obţinut certificate de absolvire recunoscute la nivel naţional, 
având avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului, certificate care atestă dobândirea de competenţe comune pentru ocupaţia de operator 
introducere validare şi prelucrare date. 43 dintre cei mai buni cursanţi au fost susţinuţi prin suportarea 
cheltuielilor aferente, pentru a participa la testul pentru obţinerea certificatului ECDL Start. 

Implementarea proiectului a reuşit asigurarea unui nivel ridicat de competenţă în utilizarea 
calculatoarelor personale prin instruire în folosirea computerelor în conformitate cu standardele 
recomandate la nivelul Uniunii Europene în vederea creşterii calităţii şi productivităţii la locul de 
muncă, precum şi promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru creşterea competitivităţii şi 
adaptabilităţii personalului existent la toate nivelele ierarhice din întreprinderi, indiferent de etnie, sex, 
vârstă, condiţie socială, economică sau nivel de educaţie, pentru a raspunde cât mai bine la nevoile în 
continuă evoluţie pe piaţa muncii 

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

Informaţii suplimentare la telefon 0269 210161 
 

 
Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi 
economică compusă din 27 ţări. Statele Membre au decis împreună, 
pe parcursul unui proces de extindere care a durat 50 de ani, să 
construiască o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, 
menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale.       
Uniunea europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi 

                                      valorile sale cu ţările şi popoarele de dincolo de graniţele ei.   
Proiect      finanţat       de  
UNIUNEA EUROPEANĂ  Guvernul României 

 


