
Pregatirea specialistilor in domeniile 
mecanicii, hidraulicii si pneumaticii in 

scopul promovarii adaptabilitatii si 
cresterii competitivitatii 



Scopul si obiectul proiectului 

Proiectul a  urmarit sa execute o interventie organizata si multidimensionala in toate   
regiunile tarii care:  

• sa functioneze pentru mediul economic (si social) local ca un exemplu de initiativa 
coerenta colectiva pentru imbunatatirea competentei de adaptare a intreprinderilor la 
cerintele actuale, incurajand si actiunea viitoare proprie a intreprinderilor.  

• sa indice in mod eficient si convingator ca in societatea europeana a cunoasterii si 
inovatiei in secolul 21, imbunatatirea competentei de adaptabilitate a 
intreprinderilor va fi sprijinita (in afara celorlalte) prin interventii relevante privind 
intregul capital uman din intreprinderi (insemnand si angajatii si angajatorii) cu 
orientare atat spre cresterea productivitatii, cat si spre imbunatatirea calitatii 
productiei, modului de organizare si conditiilor de munca 



Obiectivele operationale :  

• Organizarea, dotarea si functionarea a patru centre regionale de pregatire 
profesionala in domeniile mecanicii, hidraulicii si pneumaticii 

• Formarea celor 16  cadre de pregatire profesionala (instructori pentru 
pregatire profesionala)   

•  Formarea a 20 experti pentru consiliere si orientare profesionala 
• Furnizare formare pentru 660 angajati in aplicatii mecanice si hidro-

pneumatice care imbunatatesc productivitatea si calitatea muncii.  
• Implementarea unui program de Consiliere profesionala si Orientare 

Profesionala (200 din cele 660 de persoane) personalizata a angajatilor 
(Employees Coaching) .  

• Furnizare activitati de informare pe teme de dezvoltare si inovare, pentru 
200 (din cele 660) de cadre ale intreprinderilor, simultan cu orientarea 
profesionala a acestora.  

• Dezvoltarea campaniilor regionale si interregionale privind publicitatea / 
informarea si constientizarea pentru toate grupurile tinta ale proiectului, 
dar si in general pentru public. 

 



Partenerii  implicati in proiect 
- Camera de Comert si Industrie Ramnicu Valcea 

– regiunile Sud-Vest Oltenia şi Vest                      
– Asociatia nationala profesionala de hidraulica si 

pneumatica din Romania-FLUIDAS 
–Sud-Muntenia 

– Universitatea tehnica Gh.Asachi din Iasi 
– regiunile Nord-Est şi Sud-Est 

– Universitatea tehnica din Cluj – Napoca 
– regiunile Centru şi Nord-Vest 

– PIA e.V - Development and Assessment Institute in 
Waste Water Technology at RWTH Aachen University 



Centrul regional din Bucuresti - FLUIDAS 

Dotarea necesara:  
•sala de curs 
•echipament de instruire 
•mobilier 
•materiale de studiu 
•rechizite 
•materiale pentru activitatea practica 
•echipamente de protectie 
•ateliere 
•instrumente 
•instalatii 
•mijloace audio-vizuale. 
 



Realizarile proiectului 
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