Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa Prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”,
Domeniul major de intervenţie 3.1: „Promovarea culturii antreprenoriale”
Numărul de identificare a contractului POSDRU/92/3.1/S/62083
TITLUL PROIECTULUI:”Fii independent autorizându-te”
Proiectul „Fii independent Autorizându-te” este implementat de Asociația producătorilor, distribuitorilor
şi deţinătorilor de cazane de apă caldă, fierbinte şi de abur, de aparate pentru încălzire consumatoare de
combustibil şi echipamente sub presiune din România, în parteneriat cu Universitatea Politehnica
Bucureşti - Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică, Universitatea din Craiova – Facultatea de
Mecanică şi SC Perfect Manager SRL. Proiectul are o durată de 3 ani, desfăşurându-se în perioada
decembrie 2010-noiembrie 2013.
Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea competenţelor antreprenoriale a 2100 de
angajaţi din domeniul mecano-energetic şi alte 1000 de persoane care doresc să iniţieze o activitate
independentă prin furnizarea de programe de formare profesională, prin organizarea de seminarii cu
accent pe oportunităţile de dezvoltare şi prin desfășurarea de campanii de informare şi conștientizare
pentru încurajarea antreprenoriatului, până la sfârșitul proiectului.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
 Formarea profesională a angajaților în vederea obținerii autorizării în utilizarea echipamentelor sub
presiune şi a echipamentelor de ridicat în domeniul mecano-energetic;
 Formarea profesională a angajaților şi a persoanelor care doresc să inițieze o activitate independentă cu
privire la dezvoltarea culturii antreprenoriale;
 Acordarea de asistenţă şi consiliere angajaților şi persoanelor care doresc să iniţieze o activitate
independentă cu privire la crearea şi consolidarea de noi întreprinderi;
 Crearea şi utilizarea de materiale suport (inclusiv a manualelor de tip „Ce trebuie făcut…”), studii de
fezabilitate, analize şi cercetări de piață cu privire la inițierea unei afaceri şi asupra mediului de afaceri;
 Realizarea de campanii de informare şi conștientizare cu privire oportunităţile existente în vederea
încurajării antreprenoriatului;
 Organizarea de seminarii în cadrul instituțiilor de educație şi în întreprinderi cu accent pe oportunitățile
de dezvoltare în noile domenii de ocupare;
 Organizarea de seminarii cu scopul de a aduce la cunoştinţă realizările de succes şi bunele practici
în domeniul managementului şi a antreprenoriatului în domeniul energiei.
Grupul ţintă:
Grupul țintă al proiectului este reprezentat de 2100 de angajați din sectorul de activitate mecano-energetic
şi alte 1000 de persoane interesate de oportunitățile de creare, dezvoltare şi de consolidare a unei afaceri.
Activitățile proiectului sunt:
 Conceperea şi utilizarea de materiale suport, studii de fezabilitate, analize şi cercetări de piață;
 Organizarea şi dezvoltarea activităților de formare profesională;
 Organizarea şi desfășurarea campaniilor de informare şi conștientizare;
 Organizarea şi desfășurarea de seminarii în cadrul instituțiilor de educație şi în cadrul întreprinderilor.
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