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TITLUL PROIECTULUI: ”FII INDEPENDENT AUTORIZANDU-TE ” 
 

 
Proiectul „Fii independent autorizandu-te” a fost implementat in perioada decembrie 2010 - 
noiembrie 2013. Acest proiect s-a desfasurat pe baza unui parteneriat intre importante institutii si 
companii de specialitate de pe piata de profil din Romania, colaborare ce a adus plus valoare 
acestui proiect si a contribuit semnificativ la atingerea obiectivelor propuse: 

• Beneficiarul acestui proiect este Asociatia Producatorilor, Distribuitorilor si Detinatorilor de 
Cazane de Apa Calda, Fierbinte si de Abur, de Aparate pentru Incalzire Consumatoare de 
Combustibil si Echipamente sub Presiune din Romania; 

• Partenerul 1 este Universitatea Politehnica din Bucuresti – Facultatea de Inginerie Mecanica 
si Mecatronica; 

• Partenerul 2 este Universitatea din Craiova; 
• Partenerul 3 este S.C. Perfect Manager S.R.L. 

 
Obiectivul general  al proiectului l-a constituit dezvoltarea competentelor antreprenoriale a 2100 de 
angajati din domeniul mecano-energetic si a altor 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. 
 
Obiectivele specifice  ale proiectului au fost: 

� 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. 

 
Rezultate proiect 
 
In cadrul proiectului, activitatile prevazute au fost desfasurate conform planificarii, indicatorii au fost 
atinsi cu un procent de peste 98, in timp ce gradul de executie financiara a fost de aproximativ 
60%.  
Au fost depuse 9 cereri de rambursare, urmand ca dupa finalizarea perioadei de implementare sa 
se depuna si cererea de rambursare finala, au fost realizate peste 40 de intalniri intre membrii 



                     

echipei de proiect, peste 400 de dosare de activitati, peste 7000 de participari ale persoanelor 
implicate in grupul tinta la activitatile desfasurate, iar lista rezultatelor continua mai jos: 
 

 In cadrul activitatii de Conceperea si utilizarea de materiale suport, studii de fezabilitate, analize 
si cercetari de piata: 

• au fost realizate 51 de studii de fezabilitate, cercetari si analize; 

 In cadrul activitatilor de Organizare si dezvoltare a activitatilor de formare profesionala: 
• au fost organizate si realizate 239 de cursuri, care au vizat dezvoltarea competentelor in 

domeniul tehnic, management si dezvoltarea afacerilor, pe parcursul a 4020 de ore de 
formare; 

• 3105 cursanti au fost pregatiti pentru initierea unei afaceri, din care 970 au fost femei; 
• gradul de satisfactie al participantilor la cursuri a fost maxim, neinregistrandu-se 

abandonuri; 

 In cadrul activitatilor de Organizare si desfasurare a campaniilor de informare si constientizare: 
• au fost organizate si desfasurate 64 campanii de informare si constientizare, cu 

participarea a 2128 de persoane; 

 In cadrul activitatii de Organizare si desfasurare de seminarii in cadrul institutiilor de educatie si 
in cadrul intreprinderilor: 

• au fost organizate si desfasurate 113 seminarii in cadrul institutiilor de educatie si in 
cadrul intreprinderilor, cu participarea a 2468 de persoane; 

La nivelul tuturor activitatilor desfasurate in proiect au fost implicate 4167 de persoane, dupa cum 
urmeaza: 

 2949 (70,8%) de persoane angajate  
 1218 (29,2%) de persoane care au dorit sa initieze o activitate independenta. 

 

Din totalul persoanelor implicate in proiect, 287 si-au deschis propria afacere in urma participarii la 
una sau mai multe dintre activitatile derulate. 

Consideram ca proiectul a raspuns nevoilor identificate pe piata de profil din Romania la acest 
moment, ca metodologiile abordate au fost cele potrivite, ca formatorii si tematicile alese au fost 
punctele forte ale activitatilor desfasurate, astfel incat, in acelasi format, ne dorim continuarea 
derularii de activitati specifice, cu aceeasi implicare si la fel de mult profesionalism. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proiect cofinan țat din Fondul Social European prin Programul Opera țional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 
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