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TITLUL PROIECTULUI: ”FII INDEPENDENT AUTORIZANDU-TE” 
 

 
Proiectul „Fii independent Autorizandu-te” este implementat de Asociatia producatorilor, 

distribuitorilor si detinatorilor de cazane de apa calda, fierbinte si de abur, de aparate pentru 

încalzire consumatoare de combustibil si echipamente sub presiune din România, in 

parteneriat cu Universitatea Politehnica Bucuresti - Facultatea de Inginerie Mecanica si 

Mecatronica, Universitatea din Craiova – Facultatea de Mecanica si SC Perfect Manager SRL. 

Proiectul are o durata de 3 ani, desfasurandu-se in perioada decembrie 2010 - noiembrie 2013. 

Obiectivul general al proiectului il constituie dezvoltarea competentelor antreprenoriale a 2100 de 

angajati din domeniul mecano-energetic si alte 1000 de persoane care doresc sa initieze o 

activitate independenta prin furnizarea de programe de formare profesionala, prin organizarea de 

seminarii cu accent pe oportunitatile de dezvoltare si prin desfasurarea de campanii de informare si 

constientizare pentru incurajarea antreprenoriatului, pana la sfarsitul proiectului. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

� Formarea profesionala a angajatilor in vederea obtinerii autorizarii in utilizarea 

echipamentelor sub presiune si a echipamentelor de ridicat in domeniul mecano-energetic; 

� Formarea profesionala a angajatilor si a persoanelor care doresc sa initieze o activitate 

independenta cu privire la dezvoltarea culturii antreprenoriale; 

� Acordarea de asistenta si consiliere angajatilor si persoanelor care doresc sa initieze o 

activitate independenta cu privire la crearea si consolidarea de noi intreprinderi; 

� Realizarea de campanii de informare si constientizare cu privire oportunitatile existente in 

vederea incurajarii antreprenoriatului; 

� Organizarea de seminarii in cadrul institutiilor de educatie si in intreprinderi cu accent pe 

oportunitatile de dezvoltare in noile domenii de ocupare; 

� Organizarea de seminarii cu scopul de a transfera povestile de succes si bune practici in 

domeniul energiei. 

Grupul ţintă: 

 

Grupul tinta al proiectului este reprezentat de 2100 de angajati din sectorul de activitate mecano-

energetic si alte 1000 de persoane interesate de oportunitatile de creare, dezvoltare si de 

consolidare a unei afaceri. 

 

Rezultate intermediare ale proiectului 

 

Pana la momentul depunerii cererii de rambursare nr.3 (ianuarie 2012) in cadrul proiectului au fost 

demarate toate activitatile, stadiul de desfasurare al acestora fiind in concordanta cu perioada in 

care ne aflam (luna 14 din totalul de 36).  

Pana la acest moment nu au fost centralizate informatiile tuturor partenerilor pentru perioada 

februarie – aprilie / lunile 15 – 17, astfel incat o situatie exacta pentru perioada intermediara a 

proiectului (luna 18) o vom putea furniza la momentul depunerii urmatoarei cereri de rambursare. 



                     

 In cadrul activitatii de “Conceperea si utilizarea de materiale suport, studii de fezabilitate, 

analize si cercetari de piata”: 

• au fost realizate 7 studii de fezabilitate, cercetari si analize; 

 In cadrul activitatii de “Organizarea si dezvoltarea activitatilor de formare profesionala”: 

• au fost organizate si realizate 42 de cursuri, care au vizat dezvoltarea competentelor in 

domeniul tehnic, management si dezvoltarea afacerilor, pe parcursul a 1757 de ore de 

formare; 

• 1002 cursanti au fost pregatiti pentru initierea unei afaceri, din care 252 de femei; 

• gradul de satisfactie al participantilor la cursuri este maxim, neinregistrandu-se pana in 

prezent abandonuri; 

 In cadrul activitatii de “Organizare si desfasurare a campaniilor de informare si constientizare”: 

• au fost organizate si desfasurate 10 campanii de informare si constientizare, cu 

participarea a 165 de persoane; 

 In cadrul activitatii de “Organizarea si desfasurarea de seminarii in cadrul institutiilor de educatie 

si in cadrul intreprinderilor”: 

• au fost organizate si desfasurate 10 seminarii in cadrul institutiilor de educatie si in 

cadrul intreprinderilor, cu participarea a 370 de persoane; 

La nivelul tuturor activitatilor desfasurate in proiect au fost implicate pana in prezent 1054 de 

persoane, dupa cum urmeaza: 

 932 (44,4%) de persoane angajate  

 122 (12,2%) de persoane care doresc sa initieze o activitate independenta. 

 

Pentru perioada urmatoare ne propunem continuarea activitatilor conform planificarilor realizate, 

astfel incat la finalul proiectului sa ne atingem obiectivele stabilite si contributia noastra sa fie 

resimtita la nivelul tuturor grupurilor implicate / vizate. 

 

Activitati care urmeaza sa se desfasoare: 

 Conceperea si utilizarea de materiale suport, studii de fezabilitate, analize si cercetari de 

piata; 

 Organizarea si dezvoltarea de activitati de formare profesionala; 

 Organizarea si desfasurarea de campanii de informare si constientizare; 

 Organizarea si desfasurarea de seminarii in cadrul institutiilor de educatie si in cadrul 

intreprinderilor; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 
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