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1. OBIECTIV 

 

 Obiectivul proiectului îl reprezintă creşterea gradului de adaptabilitate şi mobilitate al angajatilor din 
Regiunea Vest prin furnizarea de programe de formare profesională acreditate în domeniul noilor 
tehnologii de comunicaţie şi prelucrare a informaţiei. 

 

2. GRUP ŢINTĂ 
 

 375 angajaţi şi manageri din întreprinderi, cu domiciliul în Regiunea de Vest 

 

3. ACTIVITĂŢI 
 

A1. Activităţi pregătitoare 

 Asigurarea suportului logistic 

 Elaborarea procedurilor de selectare a cursanţilor  
 

A2. Achiziţii  

 laborator mobil: 20 de laptop-uri cu mouse, 2 harddisk-uri externe, 1 sistem proiectare mobil 
(laptop + videoproiector + ecran de proiecţie), 1 cameră foto, 1 kit reţea mobilă (ruter-e, 
prelugitoare, cabluri reţea),  

 mobilier pentru sala de curs (9 mese) şi traineri (6 mese + 2 capete rotunjite) 

 echipamente de comunicaţie (2 switch-uri) pentru accesul la internet 
 

A3. Promovarea proiectului şi a condiţiilor de înscriere 

 publicitate în mass-media locală  

 elaborarea şi distribuirea de materiale promoţionale cu informaţii legate de proiect 

 organizarea unui workshop în fiecare locaţie în vederea promovării activităţilor proiectului 

 crearea unui sit Web cu informaţii legate de proiect  

 

A4. Implementarea programelor de instruire 

 Adaptarea materialelor de instruire la noutăţile apărute 

 Desfăşurarea sesiunilor de instruire: 25 serii de curs a 12-20 participanţi  

 Intreţinerea suportului logistic 
 

A5. Baza de date a participanţilor la proiect 
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 Crearea unei aplicaţii de baze de date cu participanţii la proiect şi cursurile susţinute 
 

A6. Raportări şi statistici 

 Elaborarea rapoartelor trimestriale, a raportului final şi a altor formulare şi statistici interne. 
 

A7. Diseminarea rezultatelor proiectului 

 organizarea unui workshop de diseminare a rezultatelor 
 

A8. Managementul proiectului  

 elaborarea graficului de activităţi  

 alocarea de resurse umane, materiale şi financiare 

 monitorizarea derulării activităţilor şi raportarea rezultatelor 

 

4. BUGET 
 

Valoarea totală a proiectului 
Asistenţă financiară nerambursabilă 

(85% FSE + 15% Buget Naţional) 
Contribuţia ETA 2U 

1.062.579 lei 1.007.320 lei 55.259 lei 

100% 94,80% 5,20% 
 

5. PROGRAME DE INSTRUIRE 
 

 Curs MS – Noutăţi în Windows 7 şi Office 2010, în cadrul căruia vor fi prezentate noutăţile 
apărute faţă de versiunile anterioare Windows XP şi Office 2003, utilizate încă în multe companii 
ce îşi propun în perioada următoare trecerea la noile versiuni ale acestor programe. 

 Curs ACC – Baze de date Access, în cadrul căruia va fi prezentat unul dintre cele mai puternice 
programe de baze de date relaţionale – Microsoft Access 2010, ce include instrumente deosebit de 
interesante ce pot fi folosite uşor pentru a urmări, partaja şi raporta informaţii, chiar şi pentru un 
începător în domeniul bazelor de date. 

 Curs CAD – Tehnici CAD de realizare a documentaţiei grafice inginereşti, în care este 
prezentat cel mai puternic şi flexibil software din domeniu instrumentelor de proiectare 2D şi 3D - 
programul AutoCAD. 

 

6. LOCAŢII DE DESFĂŞURARE 
 

 Arad 

 Deva 

 Reşiţa 

 Timişoara 
 

7. GRUPE 
 

Serii de cursuri Arad Deva Reşita Timisoara Total 

Curs MS  3 3 1 4 11 

Curs ACC 3 2 1 4 10 

Curs CAD 1 1  2 4 

Total 7 6 2 10 25 
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8. CALENDARUL CURSURILOR 

 

 
 

9. REZULTATE AŞTEPTATE 
 

 165 participanţi la cursul MS: Noutăţi în Windows Windows 7 şi Office 2010 

 150 participanţi la cursul ACC: Baze de date Access 2010 

 60 participanţi la cursul CAD: Tehnici CAD de realizare a documentatiei grafice ingineresti 

 

10. ECHIPA PROIECTULUI 
 

 Manager de proiect – Mariana RADU 

 Coordonator programe de instruire – Teodora FRUNZĂ 

 Consilier juridic – Adriana Juberianu 

 Expert contabil – Vasilica Fonoş 

 Administrator de reţea – Vlad Gogoci 

 6 experţi certificaţi CNFPA 

 

 


