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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 lansarea proiectului Phare “Pregătire în IT, o 
nouă şansă pentru integrarea şomerilor în societatea informaţională” realizat în 
parteneriat cu Asociaţia Centrelor de Formare a specialiştilor şi utilizatorilor în 
domeniul Tehnologiei Informaţiei – FORTI Bucureşti. 
Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană, schema de finanţare nerambursabilă pentru 
“Măsuri Active de Ocupare” din cadrul Programului Phare 2005 – Coeziune Economică şi 
Socială - Dezvoltarea Resurselor Umane. 

Valoarea totală a proiectului este de 57.200 EUR, din care 45.700 EUR reprezintă 
contribuţia Uniunii Europene şi 11.500 EUR contribuţia financiară a SAS-S.A. Sibiu. 
Proiectul acoperă o perioadă de 12 luni, cu finalizare la 31 decembrie 2008.  

Obiectivul general al proiectului îl constituie facilitarea accesului rapid, eficient şi 
nediscriminatoriu pe piaţa muncii prin sprijinirea şi promovarea utilizării noilor tehnologii de 
informaţie şi comunicaţie în rândurile şomerilor şi altor persoane aflate în căutatrea unui loc 
de muncă, în scopul prevenirii şi combaterii marginalizării şi excluderii sociale. 

 Începând cu luna martie 2008 se vor derula 7 serii de cursuri de instruire pentru 
utilizarea tehnologiilor informaţiei şi Internetului în municipiile Sibiu şi Mediaş pentru 
140 persoane (şomeri, cu prioritate şomeri tineri şi şomeri de lungă durată, şi alte 
persoane care doresc să revină sau să intre pe piaţa forţei de muncă, din mediul 
urban şi rural). 
Durata unei serii de cursuri este de 6 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. 

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


