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29 Octombrie 2020, Timișoara 
 

Lansarea cursurilor Women4IT în România 

 
Proiectul Women4IT finanțat prin Programul de angajare pentru tineri din SEE și Norvegia, 
 (2018-2021) își propune să crească gradul de ocupare a femeilor tinere (15 -29 ani) în tehnologiile 
digitale și să stimuleze oportunitățile pe care talentul feminin le aduce creșterii economice. Proiectul 
va evalua abilitățile digitale ale 1000 de femei din 7 țări, va oferi instruire în domeniul competențelor 
digitale și îndrumare personalizată în carieră la minimum 700 dintre ele și va atinge 10 000 de tineri 
prin activități de sensibilizare în carieră digitală. 

 
 
Din august 2020, de la lansare înscrierilor și până în present, echipa EOS în colaborare cu IT School, a 
fost ocupată să țină interivuri online cu toate fetele care s-au înscris pe platforma 
digitaljobs.women4it.eu.  
Ore întregi cumulate de discuții și selecție a tinerelor NEETs care sunt eligible pentru proiectul 
Women4IT, în România, acum dau roade.  
Până în present s-au înscris 223 de tinere doamne și domnișoare de pe tot teritoriul României, ceea 
ce ne bucură, pentru că am reușit să acoperim orașe mari ca și: Timișoara, Constanța, Vaslui, 
București,Cluj-Napoca, Iași, Brașov, Oradea, dar și orașe mai mici sau commune, cum ar fi: Tulcea, 
Adjud, Bârlad, Brăila, Călan, Drăgășani, Gugești și multe altele. 
 
Majoritatea au aflat despre proiect din promovarea de pe social media sau de la recomandări de la 
prieteni și / sau cunoștințe. 
 
Astfel că anunțăm official primele 2 grupe formate pentru cursul Jr. Web Developer, care a fost lansat 
în 27 Octombrie 2020 și cel de Tester care se lansează azi, în 29 Octombrie 2020. 
Fiecare grupă este formată din 20 de cursante NEET cu vârste între 19-29 de ani, provenind din orașe 
ca și Vaslui, Suceava, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Târgu Mureș, Constanța, București, Brebu și 
Sângeorz Băi. 
 
La prima sesiune, fetele vor participa la o ora introductivă, unde li se vor prezenta detaliile tehnice și 
adaptarea cursurilor la mediul online, față de cum ar fi trebuit să fie, și anume în sala de clasă. De 
asemenea, vor face cunoștință între ele, cu mentorii și cu trainerii, urmând ca în 2 și 3 Noiembrie 
2020, să înceapă cursurile practice. 
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În prezent recrutările continuă. Căutăm  candidate pentru cursul de Administrator de Proiect pentru 
care s-a arătat interes pe platforma de profilare, și suntem încrezători că vom da peste tinere NEET 
eligible pentru Women4IT, și vom crea încă 3 grupe a câte 20 de cursante dornice să își înceapă cariera 
lor nouă în domeniul digital și TIC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru mai multe informații despre proiect, vizitați: 
Site-ul Women4IT | Site-ul Fondului pentru ocuparea forței de muncă pentru tineri | Twitter | 
Facebook | LinkedIn 
 
 
The project Nr.2017-1-094 "YOUNG-ICT WOMEN: Innovative Solutions to increase the numbers of EU vulnerable 
girls and young women into the digital agenda” benefits from a 2.714.304 € grant from Iceland, Liechtenstein 
and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The aim of the project is to 
increase the numbers of EU vulnerable girls and young women into the digital agenda.  
 
Project implemented by: 

https://women4it.eu/about-us/
https://youthemploymentmag.net/
https://twitter.com/WomenForIT?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/WomenForIT/?ref=br_rs&fb_dtsg_ag=AQwsFpLYsDWRfKnzGrA1FBU-AkVGaS8vfuCvUvzmQSRCmQ%3AAQxUjn-TmBw5L8vjXvkjMyIDPExC7MWfhLX4AiMX-Ek9Iw&jazoest=28074
https://www.linkedin.com/company/women4ict/
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