06 iunie 2014
COMUNICAT DE PRESĂ
PRIVIND
CONFERINȚA DE LANSARE A PROIECTULUI POSDRU/161/2.1/G/138552
“Practică pentru tehnologia de mâine “
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!
S.C. Synotech Global Services România S.R.L. anunță lansarea proiectului “Practică pentru
tehnologia de mâine“, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în cadrul Axei Prioritare 2 “Corelarea învățării pe tot parcursul
vieții cu piața muncii“, Domeniul Major de Intervenție 2.1. “Tranziția de la școală la viața activă“.
Parteneriatul în care se va implementa proiectul este unul puternic, format din trei entități: S.C.
Synotech Global Services România S.R.L., Academia de Studii Economice din București și Liga
Studenţilor Electronişti. S.C. Synotech Global Services România S.R.L.se clasează printre cele mai
experimentate companii de pe piața IT din România, remarcându-se prin implementarea şi administrarea
cu succes a unor numeroase proiecte complexe în zona instituțiilor guvernamentale și a companiilor
multinaționale, Academia de Studii Economice din București este una din cele mai prestigioase și
competitive instituțtii de învățământ superior economic din România iar Liga Studenţilor Electronişti este o
organizație ce reprezintă și apară interesele studenților atât pe probleme social-administrative, cât și pe
probleme academice și se dorește a fi un liant între forurile de conducere ale Facultății și Universității și
studenți.
Proiectul are ca valoare eligibilă totală 2.065.851,36 lei, din care 1.724.304,15 valoare eligibilă a
finanțării nerambursabile acordată din Fondul Social European (FSE), 238.254,64 valoarea eligibilă a
finanțării nerambursabile acordată din bugetul național și 103.292,57 lei contribuția eligibilă a
beneficiarului.
Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea abilităților de muncă ale studenților
înmatriculați în sistemul național de învățământ (licență și master) în special a celor din domeniul
economic și tehnic (IT) în vederea creșterii șanselor de integrare pe piața muncii, prin organizarea
stagiilor de pregătirea practică, organizarea sesiunilor de consiliere și orientare profesională și
organizarea și funcționarea de întreprinderi simulate.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională
- creșterea gradului de pregătire practică în domeniul de specializare studiat
- facilitarea tranzitiei de la școală la viața activă prin organizarea și funcționarea de întreprinderi simulate.
Prin obiectivele asumate în contractul de finanțare, proiectul contribuie la atingerea obiectivelor
POSDRU, a Axei Prioritare 2 și implicit Domeniului Major de Intervenție 2.1.
Pentru mai multe detalii legate de proiect și organizarea stagiilor de practică puteți vizita pagina
de internet www.synotech.com .
Persoana de contact: Roxana Turcu, Coordonator Proiect, S.C. Synotech Global Services România
S.R.L., email: roxana.turcu@synotech.com, tel. 0736 336 361

