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12 Septembrie 2021, Timișoara 
 

Finalizarea 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. 

 
Cursurile Women4IT au început în România, în august 2020 și s-au finalizat în Iulie 2021. 
 
A fost un an în care recrutările pentru candidate au fost la foc automat, și înscrierile la cursuri pe 
măsură. Ne bucurăm că am avut un impact atât de mare asupra aspirantelor la cariere digitale , și ne 
bucurăm și mai mult că am reușit să ajutăm 110 de tinere să își dezvolte abilitățile tehnice și digitale 
și să urmeze cariere în domeniul digital. 
 
În total s-au înscris pe platforma de profilare dezvoltată în cadrul proiectului pentru publicul din 
România, accesibilă aici:  https://digitaljobs.women4it.eu/ro, 444 de tinere cu vârste până la 30 de 
ani, de pe întreg teritoriul României. 
 
Au susținut testul de Competențe digitale, incă valabil pe platformă, un total de 217 tinere și au 
susținut testele personalizate pe cele 4 profiluri de joburi disponibile pe platformă, 216 tinere. 
 
Din cele 4 profiluri de joburi digitale pilotate, și anume: Administrator de Proiect, Dezvoltator Web 
Junior, Tester și Reprezentant Suport Clienti, tragem concluzia ca profilul de Tester a fost cel mai de 
success, avand două grupe a câte 20 și 19 de absolvente, în urma înscrierii a 114 de persoane. 
Pe loul doi ca și popularite, a fost profilul de Reprezentant Suport Clienti care a avut 31 de absolvente, 
urmat de Dezvoltator Web Junior care a absolvit 20 de tinere, iar pe ultimul loc profilul de 
Administrator de Proiect cu 20 de absolvente. 
 
Cursurile s-au desfășurat pe rând, și au avut loc in format online, datorită pandemiei Covid 19. Cele 
care au dat startul pilotarii proiectului Women4IT în România au fost cursantele din prima grupă de la 
cursul de Software Tester. Ele au început în luna Noiembrie 2020 și au absolvit ăn Februarie 2021.  
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Iar a doua grupă înscrisă la același curs a început cu o lună ma târziu, în Decembrie 2020 și a absolvit 
în Martie 2021. 
 
Imediat după ele, tot la începutul lunii Noiembrie 2020, au început și cursantele de la cursul de 
Dezovltare Web, care au absolvit cursul în Aprilie 2021. 
 
La sfârșitul lunii Noiembrie,începând și cele înscrise la cursul de Administrator de Proiect, care au 
finalizat în Februarie 2021.  
 
După pauza de iarnă, în luna Mai 2021, am lansat și cursul de Reprezentant Suport Clienți unde s-au 
înscris și au absolvit 34 de tinere în data de 21 iunie 2021. 
 
În timpul cursurilor, fetele au avut parte de susținer din partea trainerilor IT School dar și de mentorat 
asigurat de către Fundația EOS.  
În urma cursurilor, le-am rugat pe cursante să parcurgă și să completeze două sondaje de opinie cu 
privire la susținerea cursurilor și ulterior cu privire la situația angajabilității lor. 
 
Ca și feedback colectiv, a rezultat că sesiunile de mentorat au fost foarte bine venite, au primit 
încurajare și susținere când au avut nevoie pe diverse teme legate de aplicare CV-urilor la joburi, 
prezentarea la interviuri și diverse alte nelămuriri și întrebări pe care le-au avut pe parcurs. 
 
Trainerii IT School au fost laudați pentru eficacitatea lor și degajarea atmosferei din timpul orelor de 
curs, care deși s-au petreuct online, nu s-a simțit, iar fetele au închegat legături atât cu colegele lor, 
cât și cu trainerii. 
 
Felicităm pe aceasă cale, cursantele, în primul rând, pentru curajul și deschiderea către o lume mai 
digitală decât până acum, pentru ca pandemia Covid 19, ne-a forțat pe toți să devenim măcar un gram 
mai digitali, pe traineri și mentori și nu în ultimul rând, întreaga echipa care a muncit în spatele cortinei 
și a făcut posibil acest proiect tinerelor care doresc să îți dezvolte cariere într-o direcție de viitor, în 
domeniul tech 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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