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 Inițiator
AnaMaria Scheau
Domnul director, Dinca Florin Cristian, ne pune la dispozitie toate informatiile
necesare scrierii si implementarii proiectului propus.

 Despre proiect
Proiectul nostru vizeaza dotarea laboratorului de cofetarie-patiserie din cadrul
unitatii noastre de invatamant cu utilaje digitalizate necesare obtinerii produselor
preparate de elevi in timpul stagiilor de pregatire practica. Prin dotarea laboratorului
su utilaje moderne si performante, va fi posibila organizarea de concursuri scolare si
profesionale atat la nivel local cat si regional si national. Propunem dotarea unitatii
de desfasurare a stagiilor de practica din cadrul institutiei noastre cu utilaje
moderne, digitalizate, care sa le permita elevilor o buna pregatire profesionala in
vederea satisfacerii cerintelor societatii contemporane.

 Cauza
Societatea romaneasca se confrunta cu o mare lipsa de specialisti pe piata muncii. Pe
raza judetului Alba am constatat, ca urmare a discutiilor avute cu agentii economici o
tot mai slaba pregatire profesionala a absolventilor, datorata dotarii precare a bazei
de practica. Intr-o perioada in care tinerii sunt tot mai nehotarati in privinta carierei
pe care sa o aleaga, noi, le oferim sansa ca, inca din perioada studiilor liceale sa-si
identifice, prin exercitiu, abilitatile in domeniul Alimentatiei Publice. Mizam pe
creativitatea lor si le oferim mediul propice pentru a-si pune ideile in practica si a
oferi comunitatii din care provin, cele mai "DULCI TENTATII". Nevoia dotarii
laboratorului a fost identificata de catre initiatorii acestui proiect, in urma unui
studiu de piata aplicat agentilor economici cu care institutia noastra a incheiat
conventii de parteneriat.

 Sustenabilitate
Dotarea laboratorului de cofdetarie-patiserie are impact pe termen lung intrucat toti
tinerii din comunitatea noastra care aleg sa urmeze cursurile Colegiului vor beneficia
de stagii de practica in laborator. Astfel, proiectul nostru nu are un "termen de
valabilitate". Vom continua sa organizam concursuri scolare si profesionale si dupa
incheierea finantarii..

 Obiective
Scopul proiectului nostru il reprezinta achizitia utilajelor digitalizate necesare
formarii deprinderilor elevilor practicanti spre a deveni specialisti in specializarea
Cofetarie-Patiserie Obiective urmarite sunt: a. participarea unui numar de 15 elevi
intr-o saptamana in laboratorul propus spre dotare in vederea desfasurarii practicii
saptamanale sau comasate. b. integrarea pe piata muncii in domeniul mentionat mai
sus a unui procent de 60% din cei formati in decurs de un an c. inscrierea unui numar
mai mare de elevi pe domeniul Alimentatie Publica, respectiv formarea a 2 clase pe
nivel d. organizarea a minim 2 concursuri/competitii scolare sau profesionale pe an.

 Beneficiari direcți
Beneficiarii proiectului sunt elevii Colegiului Economic "Dionisie Pop Martian" din
clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, dar si intreaga comunitate.

 Impact
Utilajele tehnologice moderne ofera posibilitatea diversificarii produselor, a cresterii
productivitatii. In urma implementarii proicetului, scoala va putea organiza
concursuri profesiponale, antrenand elevi din diferite judete. Produsele obtinute in
laborator vor putea fi comercializate in punctele bine stabilite din incinta scolii. Se va
facilita reusita la interviuri si la probe practice cerute de angajatori. Absolventii vor fi
mai increzatori in momentul angajarii, avand deja formate deprinderi in privinta
procesului tehnologic. Se vor forma doua clase de elevi pe nivel in domeniul
Alimentatiei Publice, avand un impact direct asupra agentilor economici si a mediului
educational. Elevii scolii noastre vor obtine cel mai bun rezultat la cel putin unul din
cele doua concursuri organizate, fapt ce conduce la cresterea renumelui scolii si la
imbunatatirea CV-ului elevilor participanti.

