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 şi SNCDI ale angajaților

Condiții de înscriere
Pentru a putea participa la cursurile GRATUITE organizate de Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș
in cadrul proiectului POCU/464/3/12/128203 “Smart Jobs – Competitivitate prin specializare inteligentă”
trebuie sa fiți angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial) în cadrul unui
IMM din județul Mureș care își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv
identificate conform SNC și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI și anume:
- Turism și ecoturism
- Textile și pielărie
- Lemn și mobilă
- Construcții și producția de materiale de construcții
- Industrii creative
- Industria auto și componente
- Tehnologia informației și comunicațiilor
- Procesarea alimentelor și a băuturilor
- Sănătate și produse farmaceutice
- Energie și management de mediu
- Bioeconomie (agricultură, silvicultură, pescuit și acvacultură), biofarmaceutică și biotehnologii
Domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sunt următoarele:
- Bio-economia
- Tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, spațiu și securitate
- Energie, mediu și schimbări climatice
- Eco- nano-tehnologii și materiale avansate
- Sănătate
Acest aspect va fi verificat ulterior, prin solicitarea unui certificat constatator emis de Oficiul Registrului
Comerțului, valabil la data intrării angajatului/angajaților întreprinderii în grupul țintă al proiectului, în care să
se regăsească ca fiind autorizată cel puțin o activitate (indiferent daca este principală sau secundară) din lista
de coduri CAEN aferentă sectoarelor economice cu potențial competitiv conform SNC.
NU vor putea participa la activitățile proiectului persoanele care asigură managementul strategic al
întreprinderilor și care ocupă poziții de management în întreprinderi, persoanele care au calitatea de
antreprenori care-și gestionează propriile afaceri și angajații din departamentele de resurse umane, cu excepția
situației în care aceștia pot dovedi, cu documente relevante, că angajatorul urmează să restructureze postul
ocupat de persoana în cauză iar parcurgerea programului de formare profesională facilitează angajatului
încadrarea pe un alt post ce nu ține de managementul strategic al întreprinderii sau nu face parte din
departamentul de resurse umane.
Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați 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 internet: http://www.cciams.ro/ secțiunea Proiecte http://www.cciams.ro/smart-jobscompetitivitate-prin-specializare-inteligenta/

