
 
Prin acest proiect se asigură: 
 
 creșterea nivelului de informare, conștientizare și 

interes privind nevoia de participare a angajaților 
la programe de formare continuă, la nivelul 
angajatorilor din Regiunile de Dezvoltare Sud 
Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, 
Nord-Est, Centru; 
 

 dobândirea de către angajații sectoarelor 
economice cu potențial competitiv identificate 
conform SNC și în corelare cu domeniile de 
specializare inteligentă conform SNCDI a unor 
cunoștințe și competențe practice în domeniul 
tehnologiei informației prin participarea acestora 
în cadrul unui program integrat de sprijin în 
formarea acestor competențe necesare la locul de 
muncă; 
 

 facilitarea tranziției întreprinderilor din sectoarele 
economice cu potențial competitiv identificate 
conform SNC și în corelare cu domeniile de 
specializare inteligentă conform SNCDI către o 
economie bazată pe tehnologizare și optimizare a 
proceselor desfășurate; 
 

 crearea de personal pregătit pentru a face față 
schimbărilor viitorului; 
 

 creșterea competențelor digitale în rândul 
persoanelor vârstnice (34 persoane); 
 

 creșterea competențelor digitale în rândul femeilor 
(127 femei); 

 
 încurajarea rezolvării de probleme și valorificarea 

de oportunități ale piețelor din domeniile SNC și 
SNCDI; 

 
 creșterea competitivității în cadrul sectoarele 

economice cu potențial competitiv identificate 
conform SNC și domeniile de specializare 
inteligentă conform SNCDI. 
 

  
 
 
 

Persoanele interesate se pot adresa la 
următoarele date de contact: 

 
 

FGC ACTIV GRUP SRL 
 

Coordonator activitate partener: FLORIN VOICU 
 Tel.: 0746266195 
email: office@fgcactiv.ro 
 
Responsabil activități campanii și relație GT 3 – 
CONȚIȘ VALENTINA 
 Tel.: 0786699999 

  
Responsabil activități campanii și relație GT 4 – 
MĂGUREAN DORIN  
 Tel.: 0755328814 

  
Responsabil dezvoltare parteneriate 2 – TOTH 
ILDIKO 

 Tel.: 0786688888 

 

 
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 
Contract: POCU/860/3/12/142782 
 
 
 

 
 

„COMPETENȚE DIGITALE 
PENTRU COMPETITIVITATE” 

 
 

 
 
 
 

 
 

Proiect  implementat de către  
CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE MUREȘ  

în parteneriat cu  
SC FGC ACTIV GRUP SRL  
pe o durată de 18 luni: 

18 martie 2022 – 18 septembrie 2023 
 
 
 

 
 
 

Titlul proiectului: „COMPETENȚE DIGITALE 
PENTRU COMPETITIVITATE” 

 
Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 
2014-2020 

 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod 
obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau 

a Guvernului României 



 
INFORMAȚII GENERALE PRIVIND 

PROIECTULUI 
  
 Obiectivul general al proiectului constă 
în creșterea și îmbunătățirea nivelului de 
cunoștințe și competențe digitale în rândul 
angajaților din Regiunile de Dezvoltare Sud 
Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, 
Nord-Est, Centru, prin derularea unui program 
de susținere a competențelor digitale pentru 
angajații din IMM-uri, în cadrul căruia 310 
angajați vor beneficia de formare de 
competențe digitale în vederea profesionalizării 
și adaptării la cerințele pieței muncii, cu accent 
pe sectoarele economice cu potențial competitiv 
identificate conform SNC și domeniile de 
specializare inteligentă conform SNCDI.  
 

Obiectivele specifice ale proiectului 
 
OS1. Creșterea nivelului de conștientizare a 

angajatorilor privind importanța și 
necesitatea participării angajaților la 
programe de formare continuă.  

OS2. 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. 

OS3. Sprijin acordat unui număr de 32 
întreprinderi în vederea elaborării și 
introducerii unor programe de învățare la 
locul de muncă. 

 
 

  
CRITERII DE ELIGIBILITATE 

 
Pentru întreprinderi 
 să se încadreze în categoria IMM-urilor; 
 să-și desfășoare activitatea în unul din județele 

de implementare ale Regiunilor de Dezvoltare 
Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-
Vest, Nord-Est, Centru, în sectoarele economice 
cu potențial competitiv identificate conform SNC 
din domeniile de specializare inteligentă conform 
SNCDI, sau intenționează să-și adapteze 
activitatea la aceste sectoare/domenii; 

 să aibă deschiderea de a primi sprijinul oferit. 
 
Pentru angajați 
 să prezinte o adeverință eliberată de 

întreprinderea angajatoare, din care să reiasă că 
persoana este încadrată cu contract individual de 
muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial); 

 să provină din întreprinderi care își desfășoară 
activitatea principală sau secundară într-unul din 
sectoarele economice cu potențial competitiv 
identificate conform SNC și în corelare cu unul din 
domeniile de specializare inteligentă conform 
SNCDI, dovedit print-o copie certificată 
„CONFORM CU ORIGINALUL” sau originalul unui 
certificat constatator emis de Registrul 
Comerțului, valabil, în care să se regăsească ca 
fiind autorizată cel puțin activitatea aferentă 
unui cod CAEN (principal sau secundar) dintr-un 
sector economic cu potențial competitiv și în 
corelare cu unul din domeniile de specializare 
inteligentă conform SNCDI; 

 locul de muncă ocupat să fie în Regiunile de 
Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, 
Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru în care se 
implementează activitățile proiectului. 

 să dorească să participe la serviciile de formare 
de competențe digitale furnizate prin proiect; 

 să nu beneficieze de sprijin prin alte proiecte 
finanțate pentru același tip de activitate. 

  
GRUPUL ȚINTĂ 

  
 Este alcătuit din 310 persoane (dintre care 
minim 34 de vârstnici și 127 de femei) care au 
calitatea de angajați cu contract individual de muncă 
(cu normă întreaga sau cu timp parțial) care provin 
din întreprinderi care-și desfășoară activitatea 
principală sau secundară într-unul din sectoarele 
economice cu potențial competitiv identificate 
conform SNC și în domeniile de specializare 
inteligentă conform SNCDI sau din întreprinderi care 
intenționează să-și adapteze activitatea principală 
sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare 
economice cu potențial competitiv/domeniile de 
specializare inteligentă menționate anterior, din 
Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-
Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru.  
 
DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA 

ANGAJAȚILOR ÎN GRUPUL ȚINTĂ 
1. Formular de înregistrare grup țintă (completat 

corect și semnat); 
2. Acord cu privire la utilizarea datelor cu caracter 

personal (semnat și datat); 
3. Declarație pe propria răspundere privind evitarea 

dublei finanțări; 
4. Adeverință de angajat (din care sa reiasă 

calitatea de angajat în cadrul unei întreprinderi 
ce își desfășoară activitatea principală sau 
secundară într-unul din sectoarele economice cu 
potențial competitiv identificate conform SNC și 
în domeniile de specializare inteligentă conform 
SNCDI); 

5. Copie a actului de identitate; 
6. Diplomă de studii (în copie, ultima diplomă 

obținută în sistemul de învățământ); 
7. CV; 
8. Certificatul de căsătorie - după caz, hotărâre 

judecătorească de divorț (în copie); 
9. Alte documente, dacă este cazul. 
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