
 
 
Investeşte în oameni! 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Cursuri specializate Microsoft, Cisco şi Oracle pentru 
profesioniştii din domeniul IT&C finanţate de Uniunea 

Europeană prin Fondul Social European 
 

 

S.C. ETA2U S.R.L. Timişoara a demarat începând cu 01.07.2010 proiectul “IT PRO – 
Training expert pentru PROfesioniştii din domeniul IT&C” cofinanţat de Uniunea Europeană 
din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!, Axa prioritară 3 “Creşterea adaptabilităţii 
lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 “Formare şi sprijin pentru 
întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”. 

Proiectul este implementat de ETA2U Timişoara în parteneriat cu Asociaţia CREDIS 
Bucureşti şi se va derula pe o perioadă de 24 de luni, până în 30.06.2010, în Regiunea V Vest, 
în oraşele Timişoara, Arad, Deva şi Reşiţa. 

Obiectivul proiectului îl reprezintă actualizarea şi dezvoltarea competenţelor specialiştilor 
din domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, în vederea îmbunătăţirii performanţelor 
proprii la locul de muncă, a creşterii competitivităţii firmelor în care îşi desfăşoară activitatea şi a 
dezvoltării lor profesionale. 

În cadrul proiectului vor beneficia de cursuri gratuite un număr de 200 de angajaţi şi 
manageri din Regiunea Vest. Programe de instruire specializate derulate prin proiect sunt:  

 Program ADM1 – Reţele de comunicaţii, în cadrul căruia vor fi parcurse cele 4 
semestre oficiale pentru obţinerea certificării internaţionale CISCO CCNA 

 Program ADM2 – Administrarea reţelelor de calculatoare, în cadrul căruia vor 
fi susţinute cursurile oficiale Microsoft pentru sistemele de operare Windows 7 şi 
Windows Server 2008 

 Program PRO – Programarea aplicaţiilor în Visual Studio,  în care sunt 
prezentate cursuri oficiale Microsoft necesare construirii aplicaţiilor pe platforma 
.Net 

 Program ADM-OR – Administrare baze de date Oracle, în cadrul căruia vor fi 
prezentate cursurile oficiale Oracle necesare administrării serverelor de baze de 
date 

 Program PRO-OR – Programarea aplicaţiilor ce folosesc baze de date 
Oracle, în care sunt susţinute cursurile oficiale Oracle şi Sun de PL/SQL, JAVA şi 
Java EE 

Cursurile se vor derula în 18 serii în cele patru locaţii de desfăşurare ale proiectului: 
Timişoara, Arad, Reşiţa şi Deva. 

Pentru detalii suplimentare, vă puteţi adresa doamnei Mariana Radu, Manager de 
proiect, S.C. ETA2U S.R.L., str. C. Brediceanu, nr. 8, telefon: 0256-277644, fax: 0256- 499508 
sau pe adresa de e-mail: mradu@eta2u.ro, pagina web: www.eta2u.ro/grup/infotim .  
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