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PREZENTAREA PARTENERILOR DIN PROIECT

ASOCIAȚIA ROMÂNA A CĂRNII

Asociatia Romana a Carnii – ARC (www.rma.ro)
este o organizatie patronala de referinta in domeniul industriei alimentare, recunoscuta in statele membre
ale Uniunii Europene. ARC reprezinta si apara interesele membrilor asociatiei in relatia cu organismele
guvernamentale si neguvernamentale ale statului. In acelasi timp, contribuie la promovarea si dezvoltarea
tehnica si economica a firmelor membre, furnizandu-le servicii de:
•

consultanta in vederea implementarii sistemelor de management al calitatii, sigurantei alimentelor si

pentru siguranta si securitate operationala.
•

proiectare pentru constructia de noi unitati de productie, precum si retehnologizarea celor existente

pentru intreaga industrie a procesarii carnii si a fabricarii produselor din carne
•

strategii privind functionarea si modernizarea sectorului
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•

oportunitati de finantare pentru investitii prin programe nationale si europene.

ARC a elaborat un Ghid de bune practici de igiena in conformitate cu cerintele legislatiei europene privind
siguranta alimentelor si avizate de catre autoritatile romanesti.
De asemenea, Asociatia a derulat sau deruleaza urmatoarele proiecte cu finantare europeana sau nationala:
- “Marca de calitate a asociatiei”, avand ca obiectiv imbunatatirea voluntara a calitatii produselor din carne.
Proiectul s-a desfasurat prin implicarea a 10 procesatori si aproape 200 produse in respectarea unor
standarde superioare si a condus la constientizarea de catre intreaga asociatie a importantei calitatii ca
factor cheie al succesului de piata.
- “Dezvoltarea programului de calitate al asociatiei”, avand ca obiectiv elaborarea de norme obligatorii de
calitate a mezelurilor. Activitatile proiectului au constat in organizarea de cursuri privind exploatarea moderna
a fermelor mici si mijlocii, acordarea de asistenta tehnica fermierilor, realizarea de intalniri fermieri procesatori, organizarea de cursuri si instruiri cu procesatorii din si din afara asociatiei, implementarea in
productie a standardelor asociatiei, diseminarea informatiilor
- “Managementul calitatii si al sigurantei alimentare”, ce a avut ca scop dobandirea competentelor
necesare pentru a asigura promovarea, implementarea si mentinerea sistemelor de management a calitatii si
a sigurantei alimentare
- “High Tech Europe” este un consortiu international de 22 institute de cercetare, universitati, asociatii
profesionale si IMM-uri de profil, din 8 state UE plus Australia avand ca scop crearea unei retele europene
de integrare a tehnologiilor noi de procesare a alimentelor
- “IQ- Freshlabel” are ca scop implementarea etichetelor inteligente in sectorul produselor din carne
preambalat si se compune dintr-un consortiu international de 20 institute si firme de cercetare, universitati,
asociatii profesionale si IMM-uri de profil, din 8 state UE plus Israel
Avand in vedere specificul activitatii desfasurate si scopul derularii activitatii, Asociatia este in contact
permanent cu nevoile specifice atat ale intreprinderilor cat si ale angajatilor din domeniul procesarii carnii si
a fabricarii produselor din carne.
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UNIVERSITATEA „DUNAREA DE JOS” DIN GALAȚI

Fiind cea mai mare si cea mai importanta institutie de învatamânt superior din sud estul României (aproximativ 18.000 studenti, 15 facultati), Universitatea «Dunarea de Jos» din Galati
(www.ugal.ro) se constituie un vârf de lance al progreselor tehnice, stiintifice, culturale si sociale cu
aplicabilitate imediata sau pe termen mediu si lung, menit sa contribuie în primul rând la progresul
municipiului Galati. În acest sens, Universitatea colaboreaza strâns cu mediul socio - economic oferindu-i
specialistii de care are nevoie, consultanta, solutii tehnice la problemele curente.
Universitatea «Dunarea de Jos» din Galati îsi asuma misiunea de a pregati specialisti în diverse
domenii economico-sociale, participând activ la sustinerea si transmiterea stiintei si culturii, contribuind la
îmbogatirea patrimoniului local si national de cunoastere prin cercetare stiintifica.
Universitatea îsi asuma rolul de centru cultural si civic de formare si difuzare a valorilor culturale,
stiintifice si sociale atât în zona în care activeaza cât si în întreaga tara.
Prin cercetare si educatie superioara, Universitatea «Dunarea de Jos» din Galati contribuie la
dezvoltarea si utilizarea cunoasterii, la nivel national si international.
Universitatea «Dunarea de Jos» din Galati este profund angajata in ameliorarea calitativa a
proceselor de invatare si predare, printr-o reflectie continua asupra activitatilor didactice, printr-un efort de
cercetare sustinut, prin solidaritatea cadrelor didactice si a studentilor in cautarea solutiilor creative pentru
consolidarea unui invatamant orientat spre student. Pentru atingerea acestor obiective se urmareste
internationalizarea educatiei prin diplome comune cu alte universitati, semestre de studii in strainatate,
facilitarea trecerii de la scoala la viata activa prin dezvoltarea stagiilor de practica oferite studentilor si
incheierea de parteneriate cu potentiali angajatori.
Universitatea «Dunarea de Jos» din Galati desfasoara activitati de educatie si cercetare stiintifica
avansata. Prin intermediul Facultatii de Stiinta si Ingineria Alimentelor, Universitatea Dunarea de Jos din
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Galati este strans legata de sectorul industriei alimentare- are 4 domenii de programe de studii de licenta, 3
programe de studii de master si doctorat.
Prin intermediul Facultatii de Stiinta si Ingineria Alimentelor, Universitatea Dunarea de Jos din Galati
a incheiat in perioada 2007-2013: 18 contracte de cercetare internationale, 45 contracte de cercetare
nationale, 5 contracte de prestari servicii, 2 contracte de cercetare cu mediul privat, 3 contracte de
dezvoltare infrastructura, 10 contracte formare resurse umane.
Are 2 reviste de specialitate proprii, iar in ultimii 3 ani a dezvoltat peste 130 de articole cotate ISI.
Universitatea Dunarea de Jos din Galati a implementat in ultimii ani mai multe proiecte POSDRU,
dintre care amintim:
o Reabilitarea, modernizarea ,retehnologizarea si reechiparea infrastructurii educationale
universitare in vederea crearii la Galati a unui pol de educatie si de cercetare tehnologica in domeniul
stiintei si ingineriei alimentelor, ID-ul proiectului: SMIS: 11377
o “ Perfectionarea angajatilor si managerilor in domeniul noilor tehnologii de fabricatie in
vederea cresterii adaptabilitatii lucratorilor si intreprinderilor din industria de morarit si panificatie” ,
ID-ul proiectului: POSDRU/81/3.2/S/58102
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INSTITUTO DE FORMACIÓN INTEGRAL (IFI) - España

Partenerul transnational INSTITUTO DE FORMACIÓN INTEGRAL - IFI (www.ifionline.com ) este un
furnizor de formare autorizat, atat pe teritoriul spaniol, cat si pe teritoriul romanesc, fiind o companie dedicata
prestarii de servicii in domeniul resurselor umane si gestiunii de proiecte, specializata in formarea
profesionala in vederea angajarii in munca (creeaza, gestioneaza si preda cursuri adaptate nevoilor clientilor
si sectorului de activitate), consultantei si proiectelor (in ariile de proiecte europene, noile tehnologii,
prevenirea de riscuri de munca, calitatii, egalitatii de sanse, angajarii in munca a colectivelor celor mai
defavorizate, etc.).
Partenerul este de la inceputul anului 2012 furnizor de servicii de consiliere, orientare profesionala si
plasare, desfasurand proiecte ce se concretizeaza in noi locuri de munca si practica in cadrul firmelor.
IFI a format in ultimii 4 ani peste 400.000 de persoane, cele mai multe din domeniul agroalimentar, sanatate
si securitate in munca, avand acorduri de parteneriat incheiate cu federatia patronala si cea sindicala
agroalimentare reprezentantive la nivelul national in Spania, fiind furnizorul de formare recomandat de
acestea.
Institutul dispune de o echipa de resurse umane calificata si multidisciplinara, cu o vasta experienta
in domeniul formarii si in furnizarea de servicii de consultanta in formare profesionala, prevenire, calitate, noi
tehnologii si dezvoltarea de proiecte nationale si europene.
Una din ariile cele mai dezvoltate este cea de Proiecte Europene, prin intermediul careia asigura o
ampla experienta in executarea proiectelor la nivel transnational.
Partenerul este certificat in conformitate cu standardul UNE-EN ISO 9001:2000 in urmatoarele
activitati: "Consultanta si asistenta tehnica pentru punerea in aplicare a proiectelor legate de societatea
informationala”, ”Dezvoltarea si managementul proiectelor europene ", precum si in" Formare profesionala
axata pe ocuparea fortei de munca".
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In industria alimentara, industrie vizata de acest proiect, printre proiectele Partenerului din ultimii 3 ani
se numara:
-

predarea de Cursuri pentru perfectionarea profesionala a cadrelor didactice de formare profesional din
aria industriei alimentare si a activitatilor agricole,

-

colaborarea in proiectarea si dezvoltarea a doua simulatoare educative pentru Formarea Profesionala in
sectorul industriei alimentare,

-

proiectarea si dezvoltarea continutului portalului de Formare Profesionala pentru industria alimentara,

-

formarea specializata in teme de securitatea si sanatatea muncii pentru industria alimentara.
In prezent, Partenerul deruleaza mai multe proiecte in Romania, fiind autorizat ca furnizor de formare de

catre Autoritatea Nationala a Calificarilor, si are in structura sa si personal vorbitor de limba romana, ceea
ce va simplifica foarte mult colaborarea cu Asociatia Romana a Carnii..
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Sesiuni gratuite de instruire si tutorat pentru beneficiarii si partenerii
POSDRU!
In aceasta luna, echipa noastra a beneficiat de o sesiune de tutorat organizata in colaborare cu
AMPOSDRU si echipa Consortiului format din Lattanzio e Associati SpA, SC Magnum SRL si Ernst &
Young SRL.
Sesiunea de tutorat a avut in vedere imbunatatirea competentelor si capacitatii beneficiarului si partenerilor
de a implementa proiectul si a vizat urmatoarele aspecte:
-

management financiar si raportare

-

suport juridic, inclusiv in domeniul achizitiilor publice

-

managementul parteneriatului, evaluarea rezultatelor, sustenabilitatea proiectului
Toti beneficiarii de proiecte cofinantate din POSDRU, inclusiv partenerii acestora in cadrul respectivelor

proiecte, pot beneficia de aceste servicii in mod gratuit.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013
Proiect: Pregătește-te pentru viitor!- Stagii de pregătire pentru studenți
in domeniul agroalimentar
POSDRU/161/2.1/G/138177
Beneficiar: ASOCIATIA ROMANA A CARNII
Data publicării: August 2014

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a
Guvernului României

