S.C. Centrul de Studii úi Cercetări S.R.L. din Bra܈ov, cu sediul în Bra܈ov, Str.
Traian Grozăvescu, nr. 7, 500091, jud. Bra܈ov, derulează, începând cu data de
19.12.2013, proiectul „Crearea unui mediu de învăĠare eficient prin
implementarea unei platforme e-learning ca o metodă complementară la
instruirea tradiĠională, în cadrul Centrului de Studii úi Cercetări”, co-finanĠat prin
Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanĠare nr.
1392/332 din 19.12.2013, încheiat cu Ministerul pentru Societatea InformaĠională, în
calitate de Organism Intermediar, în numele úi pentru Ministerul Economiei în
calitate de Autoritate de Management pentru Programul OperaĠional Sectorial
„Creúterea CompetitivităĠii Economice” (POS CCE).
Valoarea totală a proiectului este de 1.000.689,92 lei, din care asistenĠa
financiară nerambursabilă este de 524.489 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din
FEDR este de 433.752,40 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naĠional
este de 90.736,60 lei, iar valoarea neeligibilă a proiectului este de 251.419,92 lei.
Proiectul se va implementa în localitatea Braúov, pe o durată de 12 luni.
Obiectivul general al proiectului este creúterea accesibilităĠii úi flexibilităĠii
activităĠilor de susĠinere a unor cursuri utilizând proceduri de lucru on-line prin
intermediul implementării unei platforme e-learning în cadrul societă܊ii Centrul de
Studii ܈i Cercetări S.R.L.
Obiectivele specific ale proiectului:
o Implementarea unei aplicaĠii software prin intermediul căreia va fi posibil un
program de învăĠare complet, conĠinând o varietate de componente (instruire
online în ritm propriu, testare online, clase virtuale, teme pentru acasă, rapoarte
automate úi centralizate pentru instructori úi manageri referitoare la participarea
úi rezultatele cursanĠilor).
o ÎmbunătăĠirea infrastructurii TIC prin achiziĠionarea unor echipamente si licenĠe
performante, certificate conform standardelor de calitate, care vor ajuta la:
- cresterea accesibilitatii la programele de formare profesionala dezvoltate
in cadrul companiei solicitantului
- cresterea vizibilitatii companiei si a activitatii si programelor de formare
organizate si implementate la nivelul companiei solicitantului.
Această Ġintă deci corespunde atât obiectivului general POSCCE, respectiv
“creúterea productivităĠii întreprinderilor româneúti, cu asigurarea principiilor
dezvoltării durabile úi reducerea decalajelor faĠă de productivitatea la nivelul Uniunii
Europene” cât úi obiectivelor Axei prioritare 3, care sprijină competitivitatea
economică, valorificarea potenĠialului TIC úi extinderea utilizării aplicaĠiilor de
instruire on-line.
o Achizitia si implementarea unui sistem informatic e-payment.
o Reducerea costurilor administrative pentru pregătirea cursurilor.
o Creúterea calităĠii serviciilor de instruire oferite de Centrul de Studii úi Cercetări
prin facilitarea accesului la instruire.
Detalii suplimentare puteĠi obĠine de la:
Corina Ghenu – Manager de proiect
Tel. 0268549701, Fax: 0268549821, e-mail: corinaghenu@csc-bv.ro

