
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

24 octombrie 2019 
 

       Smart Jobs – Competitivitate prin specializare inteligentă 
 

Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș, în calitate de beneficiar, anunță începe-
rea proiectului POCU/464/3/12/128203 “Smart Jobs – Competitivitate prin specializare 
inteligentă”, cod MySMIS 128203, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 
Operațional Capital Uman 2014-2020, AP 3/ PI 10.iii/ OS 3.12 “Îmbunătățirea nivelului de 
cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați”. 
 

Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității de adaptare la schimbare a în-
treprinderilor și angajaților din județul Mureș, prin participarea la programe de formare 
profesionala continuă, care să le furnizeze competențele necesare pentru practicarea unor 
meserii sau ocupații care și-au schimbat conținutul ca urmare a progresului tehnologic, 
contribuind astfel la adaptarea activității întreprinderilor la dinamica sectoarelor econo-
mice cu potențial competitiv, identificate conform Strategiei Naționale pentru Competiti-
vitate 2015-2020, în corelare cu domeniile de specializare inteligentă, conform Strategiei 
Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020. 
 

Prin activitățile proiectului și rezultatele propuse, 336 de angajați din județul Mureș vor 
participa la 16 programe de formare profesională pentru îmbunătățirea nivelului de califi-
care, dobândirea de cunoștințe, competențe și aptitudini în sectoarele economice cu po-
tențial competitiv, în corelare cu domeniile de specializare inteligentă, precum și pentru 
dobândirea de competențe digitale și în domeniul dezvoltării durabile. De asemenea, 36 de 
IMM-uri din județul Mureș vor fi sprijinite pentru elaborarea și introducerea unor programe 
de învățare la locul de muncă. 
 

Valoarea totală a proiectului este de 1.421.306 lei, finanțată integral prin Programul Ope-
rațional Capital Uman 2014-2020, din care 1.208.110 lei reprezintă contribuția UE prin Fon-
dul Social European (85%) și 213.195 lei reprezintă contribuția națională (15%).  
 

Durata proiectului este de 18 luni, respectiv de la 1 octombrie 2019 până la 31 martie 2021. 
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