21 noiembrie 2020

COMUNICAT DE PRESĂ
SC EURO-TESTING SOFTWARE SOLUTIONS SRL, în calitate de beneficiar anunță începerea proiectului ”SA NE
PROTEJAM MAI BINE VIITORUL! CYBERSECURITY AVANSAT” POCU/626/6/13/133334, derulat în parteneriat cu
ACADEMIA NAVALĂ ”MIRCEA CEL BĂTRÂN” și UNIVERSITATEA ROMÂNO AMERICANĂ.
Obiectivul general al proiectului POCU/626/6/13/133334 vizează crearea de competențe și facilitarea
ocupării de locuri de muncă în unul din domeniile prioritare identificate in SNC - Tehnologia informației si
comunicațiilor (TIC), pentru un grup țintă de 330 de studenți, în vederea accesării unor ocupații/meserii care
necesită competențe de securitate cibernetică, prin implementarea și dezvoltarea unui centru de securitate
cibernetică și valorificarea facilităților ITC în cadrul unor stagii avansate de practică de specialitate.
Proiectul ”SA NE PROTEJAM MAI BINE VIITORUL! CYBERSECURITY AVANSAT” POCU/626/6/13/133334 este
cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 și se desfășoară
pe o perioadă de 22 de luni (5 noiembrie 2020 – 4 septembrie 2022) în regiunea de implementare Sud – Est.
În grupul țintă al proiectului se pot înscrie studenții Academiei Navale Mircea cel Bătrân și cei ai Universității
Româno-Americane, de la toate specializările tehnico-inginerești sau, după caz, studenți din universitățile
partenere, afiliate proiectului, pentru completarea grupului țintă.
Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:













2 studii privind piața ITC și potențialul de angajabilitate;
330 de studenți care vor beneficia de stagii de practică;
330 studenți de studenți orientați și consiliați profesional;
264 studenți certificati printr-un atestat de practica;
132 studenţi angajați ocupați la încetarea calitatii de participant;
facilitarea certificării CompTIA Security+ pentru 50 absolvenți de practică;
1 centru de securitate cibernetica organizat ca laborator operaţional de practica;
2 laboratoare echipate cu 50 desktopuri si 2 servere de testare ofensiva si defensiva si captare loguri
pentru practică la Universitatea Româno Americană/P1;
2 laboratoare echipate cu 50 desktopuri, 1 laptop și 1 imprimantă multifunctională pentru practică
la Academia Navală Mircea cel Bătrân/P2
1 centru utilitar pentru teleconferințe pentru susținerea de cursuri remote cu capabilitati audio și
video cu pana la 100 de cursanți, implementat la partenerii proiectului;
15 parteneriate cu potențiali angajatori din domeniul dezvoltare de software la comanda sau industrii
conexe
5 evenimente organizate pentru a aduce in contact potențialii angajatori de la companii mari de profil
din tara cu absolvenți de practica

Persoanele interesate de înscrierea în proiect, pot contacta partenerii proiectului la:

SC EURO-TESTING SOFTWARE SOLUTIONS SRL
Telefon/Fax 031.436.6773 / 031.436.6773
Municipiul Bucureşti, Str. Calea Floreasca nr. 169, Corp X, parter, cod poştal 014459
E-mail: contact@euro-testing.com
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UNIVERSITATEA ROMÂNO AMERICANĂ
Telefon: 021.318.3577 / 021.318.3566
Municipiul Bucuresti, România, Str. B-DUL EXPOZITIEI nr. 1B, cod postal 012101
Email: departamentfinanciar@rau.ro
ACADEMIA NAVALĂ MIRCEA CEL BĂTRÂN
Telefon: 0241.626.200/interior 0135
Str. Fulgerului nr.1, Constanța, județul Constanța
Email: pocu.cybersecurity@anmb.ro
sau ONLINE:
email: pocu.cyber@anmb.ro
adl: www.adl.anmb.ro/cybersecurity-avansat
website: www.anmb.ro/practica-cybersecurity
facebook: https://www.facebook.com/PracticaCyber/
Valoarea totală a proiectului: 4.660.699,97 lei
Valoarea cofinanțării UE: 3.859.061,56 lei
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
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