Avertisment: această pagină de web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene.
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 lansarea proiectului Phare
“Competenţe informatice la standarde europene pentru angajaţi” în parteneriat
cu Asociaţia Centrelor de Formare a specialiştilor şi utilizatorilor în domeniul
Tehnologiei Informaţiei – FORTI Bucureşti.
Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României, prin programul
Phare 2006 - CES - DRU - Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru
calificarea şi recalificarea forţei de muncă.
Valoarea totală a proiectului este de 66.620 EUR, din care 55.000 EUR reprezintă
contribuţia Uniunii Europene şi 11.620 EUR contribuţia financiară a SAS-S.A. Sibiu.
Proiectul acoperă o perioadă de 12 luni, cu finalizare la 31 decembrie 2009.
Obiectivul general îl constituie sprijinirea şi promovarea utilizării TIC în toate
sferele de activitate economică în scopul dezvoltării durabile locale şi regionale
pentru alinierea din acest punct de vedere la standardele europene.
Începând cu luna martie 2009 se vor derula 7 serii de cursuri de instruire pentru
utilizarea tehnologiilor informaţiei şi Internetului în municipiile Sibiu şi Mediaş pentru
100 persoane implicate în activităţi operative şi toate nivelurile manageriale (de
vârf, mediu şi de linie) din întreprinderi de stat sau private (inclusiv din IMM-uri), din
mediul urban şi rural
Durata unei serii de cursuri este de 7 săptămâni. Accesul este gratuit, egal şi
nediscriminatoriu.Toţi participanţii vor dobândi abilităţi şi competenţe de bază în
domeniul tehnologiilor informaţiei pe care le pot dovedi după finalizarea cursurilor,
prin capabilitatea de a lucra imediat cu calculatorul. La terminarea cursurilor, în urma
susţinerii examenului de absolvire participanţii vor primi certificate de absolvire
recunoscute la nivel naţional care atestă competenţe profesionale pentru ocupaţia
de operator introducere, prelucrare şi validare date.
40 de persoane vor beneficia de cardul de aptitudini ECDL şi de testare ECDL
Start.
Proiectul completează acţiunile guvernamentale referitoare
educaţionale în vederea implementării Societăţii Informaţionale.
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