Investeşte în oameni!

Proiect: IT PRO – Training expert pentru PROfesioniştii din
domeniul IT&C
ID proiect: 38279

Perioada: 01.07.2010 – 30.06.2012
Proiect implementat de: ETA2U Timişoara în parteneriat cu Asociaţia Credis, Bucureşti

1.

OBIECTIV


2.

GRUP ŢINTĂ


3.

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.

200 angajaţi şi manageri din departamentele IT şi Comunicaţii ale întreprinderilor din regiunea de
Vest

ACTIVITĂŢI
A1. Activităţi pregătitoare


Asigurarea suportului logistic



Elaborarea procedurilor de selectare a cursanţilor

A2. Achiziţii – dotarea unei săli de curs


14 staţii de lucru performante



1 laborator reţelistică CISCO



1 sistem de prezentare interactiv format din tablă inteligentă şi videoproiector



mobilier pentru 14 posturi de lucru



1 copiator

A3. Implementare serii de curs


Adaptarea materialelor de instruire la noutăţile apărute



Desfăşurarea sesiunilor de instruire: 18 serii de curs a 10-12 participanţi



Intreţinerea suportului logistic

A4. Baza de date a participanţilor la proiect


Crearea unei aplicaţii de baze de date cu participanţii la proiect şi cursurile susţinute

A5. Promovare şi publicitate


publicitate în mass-media locală



crearea unui sit Web cu informaţii legate de proiect



organizarea unui workshop în fiecare locaţie în vederea promovării activităţilor proiectului
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elaborarea şi distribuirea de pliante şi brosuri cu informaţii legate de proiect



organizarea un workshop final de diseminare a rezultatelor obţinute

A6. Managementul proiectului

4.

5.

6.

7.



elaborarea graficului de activităţă,



alocarea de resurse umane, materiale şi financiare



monitorizarea derulării activităţilor şi raportarea rezultatelor

BUGET
Valoarea totală a proiectului

Asistenţă financiară nerambursabilă
(85% FSE + 15% Buget Naţional)

Contribuţia ETA 2U

1.497.274 lei

1.420.474 lei

76.800 lei

100%

94,87%

5,13%

PROGRAME DE INSTRUIRE


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

LOCAŢII DE DESFĂŞURARE


Arad



Deva



Reşiţa



Timişoara

GRUPE
Serii de cursuri

Arad

Deva

Program ADM1

1

1

Program ADM2

3

2

Reşita

Timisoara

Total

2

4

4

10

Program PRO

2

2

Program ADM-OR

1

1

Program PRO-PRO

1

1

10

18

Total

4

3

1

1
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8.

CALENDARUL CURSURILOR

9.

REZULTATE AŞTEPTATE

10.



40 absolvenţi ai programului ADM1



120 absolvenţi ai programului ADM2



20 absolvenţi ai programului PRO



10 absolvenţi ai programului ADM-OR



10 absolvenţi ai programului PRO-OR

ECHIPA PROIECTULUI


Manager de proiect – Mariana RADU



Coordonator programe de instruire – Teodora FRUNZĂ



Consilier juridic – Adriana Juberianu



Expert contabil – Vasilica Fonoş



Administrator de reţea – Dan Iagăr



8 experţi certificaţi Cisco, Microsoft, Oracle
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