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Titlu: “Pregătirea specialiştilor în domeniile mecanicii, hidraulicii şi pneumaticii în
scopul promovării adaptabilităţii şi creşterii competitivităţii”
Proiectul are ca obiectiv final recalificarea şi specializarea a 466 de lucrători din domeniul
mecanic în domeniul acţionărilor hidraulice şi pneumatice; sistemelor de management al mediului şi
protecţiei muncii.
Consorţiul care se ocupă de proiect, format din patru parteneri naţionali (Camera de Comerţ şi
Industrie Vâlcea - Beneficiar; Asociaţia Profesională de Hidraulică şi Pneumatică din România FLUIDAS; Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca; Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi) şi
un partener din Germania (PIA e.V. – Development and Assessment Institute in Waste Water Technology
at RWTH Aachen University), a structurat activitatea pe următoarele direcţii:
 Cursuri de perfecţionare în domeniul mecanic pentru aducerea la zi a pregătirii profesionale
a lăcătuşilor mecanici;
 Cursuri de perfecţionare în domeniul hidraulicii la un nivel de bază apropiat nivelului 1
CETOP (Comité Européen des Transmissions Oléohydrauliques et Pneumatiques);




Cursuri de perfecţionare pentru manager al sistemelor de management de mediu;
Cursuri de perfecţionare pentru inspector de specialitate protecţia muncii;
Crearea unor centre de perfecţionare în domeniul sistemelor de acţionare mecanice,
hidraulice şi pneumatice, capabile să aducă pregătirea lucrătorilor la nivel european;
 Activităţi de consiliere şi orientare prin care personalul lucrător al firmelor să fie informat
despre scopul, utilitatea, nivelul şi metodologia de perfecţionare profesională;
 Activităţi de prezentare a domeniului, a realizărilor naţionale şi internaţionale, de realizare
a unor schimburi naţionale şi internaţionale pe teme legate de domeniul acţionărilor
hidropneumatice şi al pregătirii profesionale, care să permită participanţilor la proiect să fie
conectaţi la nivelul european.
Proiectul reprezintă un prim pas în stabilirea la nivel naţional a unui sistem de perfecţionare
profesională la nivel european.

