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PROIECTUL „PROMOVAREA ACCESULUI ANGAJAŢILOR
DIN INDUSTRIA DE MORĂRIT, PANIFICAŢIE, PATISERIE,
COFETĂRIE LA PROGRAME DE FPC INOVATOARE,
MODERNE, DE CALITATE EUROPEANĂ” A AJUNS LA FINAL
z Text: www.anamob-cmfp.ro

CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ – ANAMOB
PROIECTUL „PROMOVAREA ACCESULUI ANGAJAŢILOR DIN INDUSTRIA DE MORĂRIT,
PANIFICAŢIE, PATISERIE, COFETĂRIE LA PROGRAME DE FPC INOVATOARE,
MODERNE, DE CALITATE EUROPEANĂ” COFINANŢAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR
UMANE 2007-2013, SUB DEVIZA „INVESTEŞTE ÎN OAMENI!”, DERULAT ÎN
PERIOADA IULIE 2010 – IUNIE 2013 DE ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A INDUSTRIILOR
DE MORĂRIT ŞI PANIFICAŢIE DIN ROMÂNIA – ANAMOB A AJUNS LA BILANŢ.

Î

n cadrul acestui proiect a fost creat
Centrul de Formare Profesională ANAMOB care oferă programe de formare
profesională, de calificare, autorizate de
către Autoritatea Naţională pentru Calificări, pentru şapte ocupaţii specifice
din domeniul agroalimentar,
grupate pe trei domenii
de interes: Morărit,
Panificaţie-

patiserie-cofetărie şi Analiza calităţii. Programele de formare cuprind o parte teoretică unde sunt prezentate noţiunile necesare desfăşurării activităţii în ocupaţiile
respective şi o parte practică, extrem de
importantă pentru dezvoltarea abilităţilor
participanţilor. De asemenea, fiecare program de formare are prevăzut un modul de
iniţiere şi utilizare a tehnologiilor IT pe domeniile specifice şi un altul de instruire în
domeniul siguranţei alimentelor.
Centrul de formare profesională
ANAMOB este structurat
în două

secretariate tehnice locale la Bucureşti şi
Galaţi, astfel încât să ofere servicii de formare profesionale pentru şase regiuni de
dezvoltare. Cele două secretariate tehnice
locale au fost create în jurul unor instituţii
prestigioase din învăţământul românesc,
respectiv Colegiul de Industrie Alimentară
„Elena Doamna” şi Universitatea de Ştiinţe
Agronomice şi Medicină Veterinară, Facultatea de Zootehnie din Bucureşti. Formatori
în cadrul programelor sunt cadre didactice
cu experienţă profesională deosebită din
cadrul celor două instituţii de învăţământ şi
nu numai, alţi specialişti cu experienţă în
domeniile de interes.

ADVERTORIAL
Pentru realizarea programelor am folosit
baza materială existentă în cele două instituţii de învăţământ (săli de clasă, staţii pilot). Pe lângă acestea, în cadrul proiectului
s-au achiziţionat staţii pilot pentru fiecare
din domeniile de interes din proiect: o linie
completă pentru panificaţie-patiserie-cofetărie, utilaje de morărit şi un laborator pentru analize reologice. Utilajele achiziţionate
sunt noi, moderne şi fiabile, dovedindu-şi
din plin utilitatea în cadrul stagiilor de
practică în staţiile pilot.
În perioada iunie 2011 – iunie 2013 s-au
desfăşurat 24 de programe de formare profesională autorizate, gratuite şi complete la
care au participat 342 de persoane. Astfel,
am calificat 88 de brutari, 59 de patiseri,
77 de cofetari-patiseri, 12 brutari-patiseri,
23 de morari, 25 de morari-silozari şi 58 de
tehnicieni analize produse alimentare. Participanţii la programele de formare organizate de ANAMOB au beneficiat de cazare,

masă şi transport pe toată durata derulării
cursurilor în cadrul centrului de formare,
materiale de curs şi echipamente de protecţie, gratuite.
Succesul proiectului nu derivă neapărat din
îndeplinirea indicatorilor ci din faptul că prin
serviciile oferite, Centrul de formare profesională ANAMOB vine în întâmpinarea nevoilor dinamice ale operatorilor economici în
ceea ce priveşte pregătirea profesională a
personalului din industrie, prin îmbunătăţirea permanentă şi actualizarea informaţiilor
furnizate în cadrul programelor.
Activitatea de pregătire a personalului din
domeniul agroalimentar este o activitate
viabilă, care se încadrează în mod natural
în activitatea generală a ANAMOB. Ca centru de formare dispunem de o bază materială modernă şi performantă, precum şi de
formatori deosebit de valoroşi.
Dorim să fructificăm experienţa acumulată în cadrul proiectului şi în acest sens, pe

lângă programele de calificare autorizate,
ne propunem să realizăm şi programe de
instruire de scurtă durată, de perfecţionare
şi specializare, pe domeniile de interes ale
participanţilor şi angajatorilor lor.
Finalul unui proiect este un prilej de analiză a rezultatelor obţinute şi de diseminare
a acestora, ceea ce se va realiza în cadrul
unei serii de evenimente de promovare,
realizate la nivel regional şi local, care vor
culmina cu conferinţa de închidere a proiectului, programată a avea loc în perioada
26-28 iunie la Puflene Resort din Murighiol, judeţul Tulcea.
Pentru mai multe informaţii legate de
proiectul „Promovarea accesului angajaţilor
din industria de morărit, panificaţie, patiserie, cofetărie la Programe de FPC inovatoare, moderne, de calitate europeană” vă
rugăm să vizitaţi website-ul nostru
www.anamob-cmfp.ro şi pagina noastră de
facebook. (x)

