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
Stimate Doamne, Stimați Domni,
Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș face înscrieri la următoarele cursuri de formare profesională
GRATUITE organizate în cadrul proiectului POCU/464/3/12/128203 “Smart Jobs – Competitivitate prin
specializare inteligentă” cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 20142020.
Cursurile se vor desfășura cu începere din luna aprilie 2020, după amiaza, între orele 16-20. Perioada exactă de
desfășurare se va comunica ulterior, iar programul poate suferi modificări în funcție de solicitările cursanților.
Curs de perfecționare “Responsabil de mediu” (50 de ore)
Cursul se adresează angajaților care doresc sa își aprofundeze cunoștințele, aptitudinile sau să dezvolte noi
competențe în domeniul protecției mediului, gestionării deșeurilor, dezvoltării durabile, gestionării eficiente a
resurselor și al promovării unei creșteri economice sustenabile, bazată pe emisii de carbon scăzute și pe
consolidarea capacității de a rezista la efectele schimbărilor climatice.
În legătură cu participarea la acest curs atragem atenția tuturor operatorilor economici asupra faptului că, în
conformitate cu prevederile Legii nr.211/25.11.2011, art. 22, alin. 3, “deținătorii / producătorii de deșeuri,
persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției
mediului pentru efectuarea operațiunilor de colectare și transport deșeuri au obligația sa desemneze o persoană
din rândul angajaților proprii care sa urmărească și sa asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege
sau să delege această obligație unei terțe persoane”. Conform alin.4 “Persoanele desemnate, prevăzute la alin. 3,
trebuie sa fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.
Nedesemnarea unei persoane cf. art. 22, alin.3, constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 15.000
lei la 30.000 lei!
Curs de perfecționare “Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației
ca instrument de învățare și cunoaștere” (50 ore)
Competențe dobândite:
- Procesarea informației (utilizarea critică și sigură a sistemelor informatice și a tehnologiilor digitale,
colectarea, păstrarea și gruparea informației într-o maniera 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 pozitiv și negativ al tehnologiei
asupra mediului)
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- 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).
Cursurile sunt autorizate prin Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), urmând a se finaliza prin eliberarea
de certificate de calificare/absolvire cu recunoaștere națională, emise sub egida Ministerului Muncii și a
Ministerului Educației.
Pentru a putea participa la aceste cursuri 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
Alte detalii despre proiect se regasesc 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-prin-specializareinteligenta/
În măsura în care sunteți interesat să participați la oricare dintre activitățile proiectului, va rugam sa completați și
sa 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 , internet: http://www.cciams.ro/, persoana de contact: Mihaela HAIDUC, Expert logistică,
comunicare și organizare de evenimente.
În cel mai scurt timp posibil, veți fi contactat de un expert pentru verificarea încadrării în condițiile de eligibilitate
pentru participarea la activitățile proiectului.
Vă mulțumim pentru colaborare și așteptăm cu interes solicitările dumneavoastră!

