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AsoCiAţiA NAţioNAlă A iNdustriilor de Morărit şi PANifiCAţie diN roMâNiA – ANAMoB îşi ProPuNe CA, îN urMătorii ANi, să fie PriNCiPAlA sursă de forMAre şi
dezvoltAre A resurselor uMANe PeNtru seCtorul de
ProCesAre A CereAlelor.

î

ncepând cu data de 1 iulie 2010, ANAMoB a demarat proiectul “Promovarea
accesului angajaţilor din industria de morărit, panificaţie, patiserie, cofetărie la Programe de fPC inovatoare, moderne, de calitate europeană”, din cadrul Programului
operaţional sectorial dezvoltarea resurselor
umane 2007-2013, cofinanţat din fondul
social european. Proiectul are ca obiectiv
furnizarea de programe de formare profesională autorizate şi gratuite pentru angajaţii
din industriile de morărit, panificaţie, patiserie şi cofetărie, pentru ocupaţiile de: brutar,
morar, patiser, cofetar-patiser, brutar-patiser-preparator produse făinoase, morar-silozar şi technician analize produse
alimentare. la acest moment 184 de persoane au absolvit (cu diploma de calificare
autorizată de Consiliul Naţional de Calificare
Profesională a Adulţilor) cursurile din cadrul
Centrului, iar alţi 70 de cursanţi sunt înscrişi la programele în derulare.
Caracterul aplicat, interactiv al programelor
de formare profesională bazat pe sisteme informatice şi pe dotările de vârf din staţiile pilot, o echipă dedicată de organizatori şi formatori profesionişti cu o vastă experienţă în
învăţământ şi în industrie sunt doar o parte
din elementele ce au asigurat succesul de
până acum. Participanţii la toate programele
de formare vor aplica noţiunile teoretice în
practica efectivă, desfăşurată în staţiile pilot
ale Centrului de formare Profesională ANAMoB. Acestea sunt dotate cu echipamente
performante, identice cu cele utilizate la ni-

vel industrial, şi au fost achiziţionate în cadrul proiectului. Pregătirea practică este susţinută de cadre didactice şi specialişti din domeniile vizate. în cadrul staţiilor pilot de la
Bucuresti şi de la Galaţi fiecare participant
are ocazia de a realiza efectiv produsele care
fac obiectul programului pe care îl frecventează. Materiile prime sunt de cea mai bună
calitate, la fel echipamentele si utilajele folosite. Participanţii vor fi familiarizaţi cu modalităţi diferite de realizare a unui produs pentru a aduce plus valoare unităţii economice
din care fac parte. Aceştia vor înţelege de ce
aluatul creşte, cum se separă impurităţile de
bobul de grâu într-o moară, vor învăţa practic că nerespectarea etapelor obligatorii în
realizarea unui foitaj vor duce la un rabat în
calitate, vor şti să realizeze o împletitură în 4
sau 5 fitile, să facă un decor de ciocolată sau
fondant, să nu taie o cremă, etc.
în cadrul proiectului au fost înfiinţate două
centre regionale după cum urmează:
Centrul regional de formare profesională
din BuCureşti a fost înfiinţat în cadrul universităţii de ştiinţe Agronomice şi Medicină
veterinară din Bucureşti (usAMvB) şi găzduieşte staţiile pilot de panificaţie - patiserie cofetărie şi de analize pentru produsele alimentare. staţia pilot pentru panificaţie patiserie - cofetărie este prevăzută cu utilaje
pentru frământarea şi prelucrarea aluatului,
cuptoare, maşină de gătit, dulapuri de refrigerare, masă rece pentru patiserie şi utilaje
auxiliare. tot în cadrul centrului de formare
profesională din Bucureşti se regăseşte staţia

pilot pentru analize de laborator. Pe lângă
dotarea din cadrul laboratoarelor facultăţii,
ANAMoB a mai achiziţionat următoarele
echipamente: Moara Cd1 şi Alveo-consistograf Chopin, Mixolab Chopin, infraneo (folosit pentru determinări rapide pe bob întreg).
Centrul regional de formare profesională
din GAlAţi funcţionează în cadrul Colegiului
de industrie Alimentară „elena doamna”,
centru de învăţământ cu tradiţie în formarea
specialiştilor pentru industria alimentară. Pe
lângă dotările deja existente (ateliere de panificaţie şi cofetărie – patiserie, cabinete de
informatică), ANAMoB a achiziţionat, în cadrul proiectului, o staţie pilot de morărit,
echipată cu utilaje moderne.
toate elementele materiale precum cazarea, masa, transportul, materialele de studiu,
materii prime şi materiale necesare pregătirii
practice, echipamente de protecţia muncii
sunt furnizate gratuit de ANAMoB – Centrul
de formare Profesională. z
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