
  
 
 
Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți 
Obiectivul specific: 3.12. - Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile 
identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților 
Titlul proiectului:„COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE” 
Contract: POCU/860/3/12/142782 

   
 

Martie 2022 
 
Camera de Comert si Industrie a Judetului Mures in parteneriat cu FGC ACTIV GRUP SRL implementează în 
perioada martie 2022 - septembrie 2023 proiectul „Competențe digitale pentru competitivitate” în cadrul 
apelului POCU/860/3/12/142782 îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente 
sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților. 
Proiectul se derulează pe o perioadă de 18 de luni și are o valoare totală de 4.779.152,00 LEI, din care 
contribuția Uniunii Europene este de 3.973.344,04 lei. 
 
OBIECTIVE: 

1. Creșterea nivelului de conștientizare a angajatorilor privind importanța și necesitatea participării 
angajaților la programe de formare continuă.  
Prin intermediul promovării continue și desfășurării a 12 evenimente organizate la nivelul regiunilor 
de implementare a proiectului, participanții vor fi informanți cu privire la importanța și beneficiile 
participării la programe de formare continuă, de acumulare a unor cunoștințe și competențe digitale 
necesare în desfășurarea activităților profesionale. Astfel, pentru atingerea obiectivului specific 1 
previzionat vor fi dezvoltate parteneriate cu mediul de afaceri, în vederea selecției a 310 angajati din 
sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare 
inteligentă conform SNCDI, ce vor face parte din grupul țintă al proiectului și care vor urma programe 
de formare și dezvoltare a competențelor digitale. 
2. Dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor digitale în plan profesional, pentru un număr de 310 
angajați din Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, 
Centru prin organizarea de programe de formare profesională, în urma cărora un număr de minim 295 
vor absolvi cursurile desfășurate. 
3. Sprijin acordat unui număr de 32 întreprinderi în vederea elaborării și introducerii unor programe 
de învățare la locul de muncă.  
Obiectivul specific 3 va fi atins prin activități derulate pentru 32 întreprinderi care își desfășoară 
activitatea, principală sau secundară, într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv 
identificate conform SNC sau din întreprinderi care intenționează să-și adapteze activitatea, principală 
sau secundară, la cel puțin unul din aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă 
menționate anterior. 

 
REZULTATE PRECONIZATE 

● Angajatorii vor fi informați privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe 
de formare continuă prin organizarea a 12 evenimente de conștientizare, la nivelul regiunilor de 
implementare a proiectului; 
● 310 angajați din Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-
Est, Centru vor beneficia de programe de formare profesională în domeniul competențelor digitale, 
în urma cărora un număr de minim 295 de participanți vor absolvi cursurile desfășurate; 
● 32 de întreprinderi vor fi sprijinite în vederea valorificării potențialului de digitalizare, elaborării și 
introducerii de programe de învățare continuă la locul de muncă. 
 

Informații suplimentare: 
Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș: tel: 0265/269218 
FGC ACTIV GRUP SRL: tel: 0746266195 


