Titlul proiectului: Smart Jobs – Competitivitate prin specializare inteligentă
Cod proiect: POCU/464/3/12/128203
Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3: - Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor
economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților

Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș
vă oferă posibilitatea de a participa la cursurile de formare profesională GRATUITE organizate în cadrul
proiectului POCU/464/3/12/128203 “Smart Jobs – Competitivitate prin specializare inteligentă”

COMPETENȚE DIGITALE
de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere
Tipul cursului: curs de inițiere
Durata cursului: 50 ore
Condiții de participare: minim liceu
COMPETENȚE DOBÂNDITE
-

-

-

-

Procesarea informației (utilizarea critică și sigură a sistemelor informatice și a tehnologiilor
digitale, colectarea, păstrarea și gruparea informației într-o manieră metodică)
Comunicare (utilizarea tehnologiilor digitale în mediile virtuale de comunicare: poșta
electronică, telefonia digitală, rețelele de socializare și de mesagerie instantă, crearea și
gestionarea conturilor personale, utilizarea unor funcții avansate ale instrumentelor de
comunicare, de ex. conferințe video, schimbul de date, schimbul de aplicații, utilizarea
tehnologiilor digitale pentru a interacționa cu diferite tipuri de servicii publice, bănci,
cumpărături online etc.)
Creare de conținut (crearea și editarea documentelor de tip text, tabel, calcul tabelar, baze
de date, prezentări, imagini, fișiere audio-video, conținut pentru pagini web sau de tip blog
etc.)
Securitate (noțiuni de etică și securitate digitală, aplicarea de măsuri pentru a proteja
dispozitivele digitale, protecția datelor private, protecția față de folosirea intensivă a
tehnologiei digitale care poate afecta sănătatea, măsuri de eficiență energetică, înțelegerea
impactului tehnologiilor digitale asupra mediului)
Rezolvarea de probleme (noțiuni privind alegerea și utilizarea instrumentelor, dispozitivelor,
aplicațiilor software sau serviciilor digitale pentru rezolvarea anumitor probleme,
conștientizarea și înțelegerea noilor evoluții tehnologice și a necesitații actualizării
permanente a competențelor digitale).

Cursul este autorizat prin Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), urmând a se finaliza prin
eliberarea unui certificat de absolvire cu recunoaștere națională, emis sub egida Ministerului Muncii
și al Ministerului Educației.
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Perioada exactă de desfășurare a cursului se va comunica ulterior. Vor fi respectate toate
reglementările legale și măsurile de protecție impuse de autoritățile competente, pentru desfășurarea
activităților de formare profesională în condiții de siguranță.
Pentru a verifica daca vă încadrați în condițiile de eligibilitate pentru participarea la activitățile
proiectului, vă rugam să consultați și documentul Condiții de înscriere. Alte detalii despre proiect se
regăsesc pe pagina de internet a Camerei de Comerț și Industrie a Județului Mureș
http://www.cciams.ro/ secțiunea Proiecte http://www.cciams.ro/smart-jobs-competitivitate-prinspecializare-inteligenta/
In măsura în care sunteți interesați să participați la oricare dintre activitățile proiectului, vă rugăm să
completați și să transmiteți Formularul de exprimare a interesului la Camera de Comerț și Industrie
a Județului Mureș, str. Primăriei, nr. 1, 540026 TÎRGU MUREȘ, jud. Mureș, Telefon 0265269218, Fax
0265269219, E-mail office@cciams.ro
În cel mai scurt timp posibil, veți fi contactat de un expert pentru verificarea încadrării în condițiile de
eligibilitate pentru participarea la activitățile proiectului.

