
 
 
 
 
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 
 

 

 
 

INVITAȚIE 
 
 
Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș vă invită să participați la întâlnirea de 
informare organizată în cadrul proiectului “Smart Jobs – Competitivitate prin specializare 
inteligentă” 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”. 
 
Evenimentul se va desfășura în data de 14.09.2020, la sediul Camerei de Comerț și Industrie 
a Județului Mureș din Târgu Mureș, str. Primăriei nr 1, et I, sala 109, în două serii (fiecare 
serie va avea un număr maxim de 15 participanți). 
Intre orele 10:00 – 12:00 – desfasurarea primei serii. 
Intre orele 13:00 – 15:00 – desfasurarea celei de-a doua serii. 
 
Ambele prezentări vor avea același conținut și se vor referi la oportunitățile oferite prin 
proiect operatorilor economici din județul  Mureș și la criteriile de eligibilitate ce trebuie 
îndeplinite pentru a participa la activitățile proiectului. Pentru detalii, vă rugăm să 
parcurgeți prezentarea din atașament, sau să accesați pagina de internet www.cciams.ro 
secțiunea Proiecte. 
 
Participarea este gratuită în limita locurilor disponibile. Astfel, va rugăm să confirmați 
participarea până in data de 09 septembrie, ora 14.00, la telefon: 0265 269218, fax: 0265 
269219, adresa de e-mail office@cciams.ro (cu precizarea intervalului orar pentru care ați 
optat). Persoana de contact: Anca POP, Expert logistică, comunicare și organizare de 
evenimente. 
 
Întâlnirile se vor desfășura cu respectarea tuturor  măsurilor dispuse prin deciziile 
autorităților publice și a instituțiilor abilitate să gestioneze riscul de răspândire a infecției cu 
COVID-19! 
 

Vă mulțumim și vă așteptăm! 


