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ARITMETICA HR~NIRII
 Bogdan OPROIU
Dac` vre]i s` ne oferi]i mâncare bun`, nu mai l`sa]i
buc`t`resele s` g`teasc`!, am v`zut odat` scris într-un
registru de sugestii [i reclama]ii dintr-o unitate militar`.
Azi am mâncat la prânz, la restaurantul c`minului de
garnizoan` din Vatra Dornei care se autogestioneaz`,
poate cea mai bun` ciorb` moldoveneasc` de pân`
acum. La Academia Tehnic` Militar` (ATM) am ajuns
într-o zi de vineri, tot la prânz, [i p`rerile studen]ilor
referitoare la mâncare au fost dintre cele mai variate, de
la merge pân` la e foarte bun`. A fost mai greu în primele
dou` s`pt`mâni, dar dup` aceea au început s` fac`
mâncare foarte bun` [i suficient`, mi-a spus un student
c`ruia i-am cerut s`-[i spun` punctul de vedere. De ce
am fost la ATM s` v`d cum se m`nânc`?

Program-pilot
Academia Tehnic` Militar` este prima
institu]ie din armat` unde hr`nirea este
asigurat` de nou înfiin]ata societate comercial`
RO-Army Catering S.A., pilotul programului de
hr`nire în sistem propriu care, pân` la sfâr[itul
anului 2014, va include toate unit`]ile militare
din ]ar`, asigurându-se pentru întregul
personal al MApN, cel pu]in o mas` pe zi, la
cantin` sau în sistem catering. Cateringul este
Vasile Mitroi

o no]iune nou` în armata român`, spune
directorul RO-ArmyCatering, Vichi Vasile
Mitroi. Ne-am dus la o unitate militar` unde ne-a
permis logistica [ATM, n. n.], ne-am cump`rat
caserole, termoizolante, tacâmuri de unic`
folosin]`, am pus mâncarea în recipiente [i am
dus-o la destinatari. Am început cu [apte por]ii
acum trei luni [i am ajuns la 100 de por]ii pe zi.
RO-ArmyCatering [i-a început activitatea
în Bucure[ti, la ATM, primul punct de lucru
care a fost deschis. S-a preluat contractul, s-a
angajat personalul [i, ulterior, printr-un contract
de comodat, s-au preluat bunurile [i cl`dirile
aferente procesului de hr`nire, activitatea
propriu-zis` începând odat` cu anul universitar,
la 1 octombrie. Provoc`ri am avut înc` de la
început. Am vrut produse de calitate, cu standarde
[i STAS-uri respectate, spune directorul ROArmyCatering. Suntem mai meticulo[i pentru c`
[i statutul societ`]ii este altul. Faptul c` suntem
speciali[ti în logistic` se vede. Am implementat o
alt` organizare [i am lucrat la concep]iile
angaja]ilor. Am instituit disciplina. Nu am avut
probleme referitoare la calitatea hranei, cel mai
important aspect, pân` la urm`.
Gheorghe Barto[

Un aspect nou pentru cei mai mul]i este
faptul c` se discut` cu beneficiarii [i meniul se
face în func]ie de dorin]ele acestora, dar în limita
posibilit`]ilor.
Exist` patru planuri principale de meniu [i
varia]ia se face pe baza acestora. ROArmyCatering a preluat deja 37 de unit`]i (de
înv`]`mânt [i instruc]ie), a selec]ionat [i angajat
administratori, contabili, [efi de depozite,
buc`tari, osp`tari [i muncitori necalifica]i, peste
450 de oameni în total, 25% din ace[tia fiind
cadre militare în rezerv`, solda]i grada]i
profesioni[ti [i membri ai familiilor acestora.
Specialitatea mea este intenden]a, spune
directorul RO-ArmyCatering, care este colonel
în rezerv`. M-a bucurat când am fost mandatat
cu aceast` misiune [i to]i cei care lucreaz`
împreun` cu mine au acelea[i principii de

be[te despre hr`nire în cifre – reprezentând
gramaje, calorii, num`r de produse – ca [i
cum ar fi o [tiin]` exact`. {i poate chiar este,
mai ales c` în alc`tuirea meniului se iau în
calcul diferite variabile, cum ar fi necesarul
de alimenta]ie al studen]ilor în sesiune.
Încerc`m s` ]inem cont de preferin]ele
studen]ilor, dar în m`sura în care ne permite
norma. Apoi trebuie s`-i [i hr`nim s`n`tos, cu
aportul normal de vitamine, proteine [i a[a
mai departe. S` v` dau un exemplu... nou` nu
ne-ar fi greu s` facem pulpele de pui doar pr`jite,
a[a cum le-ar pl`cea lor, dar nu este s`n`tos s`
g`tim doar a[a [i trebuie s` schimb`m, spune
el. Cât despre o ciocolat` întreag` la fiecare
mas`, dac` sunte]i student militar, renun]a]i
la a o mai a[tepta. Norma zilnic` de ciocolat`
este de 10 grame, a[a c` nici m`car într-o

munc`. Vreau ca num`rul oamenilor care sunt
aloca]i la drepturi de hran` s` creasc` constant
[i s` fie convin[i s` vin` la noi pentru calitatea
serviciilor pe care le oferim. Consisten]a,
diversificarea meniurilor [i calitatea serviciilor
oferite sunt atuurile pe care ne baz`m când
vorbim de atragerea oamenilor în sistemul de
hr`nire centralizat.

s`pt`mân` nu se strânge de o tablet`
întreag`, mai ales dac` mai primi]i o pr`jitur`
sau vreun alt desert care con]ine ciocolat`;
[i acestea provin tot din norma de 10 grame.
Oricum, pentru varietate, sunt contractate 146 de produse, din care se ruleaz`
s`pt`mânal peste 50. Unele produse, spune
Barto[, nu sunt prev`zute deloc, sucurile, spre
exemplu. A[a c` mai substituim apa mineral`
cu sucurile, pentru a le face [i lor [n.b.
studen]ilor] o pl`cere. Tot aici, la ATM, se
prepar` [i cele aproximativ 100 de por]ii
livrate în sistem catering. Primim comenzile
telefonic, zilnic, pentru ziua urm`toare.
Asigur`m o gustare mai consistent`, felul doi
[i desert.

Între norm` [i...
mâncare s`n`toas`
Unul din cei ce lucreaz` din nou pentru
MApN este Gheorghe Barto[, administratorul punctului de lucru ATM. Cu o experien]` îndelungat` în logistic`, Barto[ vor-

Bani [i calitate
Încadrarea în plafoanele valorice este
provocarea pe care o are RO-ArmyCatering,
în condi]iile în care se încearc` asigurarea
unei calit`]i superioare a hranei, care trebuie
s` corespund` normelor na]ionale [i
specifica]iilor militare. Avem plafoane valorice
ale normelor de hran` în care trebuie s` ne
încadr`m, [i colaborarea la achizi]ii este numai
cu mari furnizori de produse alimentare; în
prezent, avem rela]ii contractuale cu patru mari
societ`]i. Ne este foarte greu, deocamdat`, s` ne
încadr`m în banii prev`zu]i pentru normele
de hran`, pentru c` sunt foarte pu]ini, dar
reu[im [i asta f`r` a face rabat de la calitate,
spune Vasile Mitroi.
În ultima lun`, RO-ArmyCatering a trecut,
cu punctele de lucru de la Boboc, prin proba
organiz`rii, pentru c` zona Buz`ului a fost
blocat` o perioad` bun` de timp datorit`
c`derilor mari de z`pad`. Cu toate c` ar fi
putut face apel la MApN pentru ajutor, a[a
cum au f`cut-o mul]i al]ii, societatea [i-a
asigurat singur` resursele pentru hr`nirea
personalului de la {coala de mai[tri [i
subofi]eri de avia]ie [i de la {coala de Aplica]ie
a For]elor Aeriene.
În unit`]ile din zona Buz`u, Boboc, ne-am
descurcat greu în condi]iile de iarn`, dar
oamenii de acolo au dat dovad` de d`ruire [i
activitatea de hr`nire n-a avut de suferit. Am
urm`rit prognozele meteo [i ne-am f`cut un
stoc de siguran]` pentru 15 zile, a[a c`, de[i
baza de la Boboc a fost blocat` dou` s`pt`mâni,
ne-am descurcat, f`r` s` apel`m la transporturi
militare aeriene sau de alt` natur`. Pân` la
urm`, am reu[it s` intr`m în unitate cu for]e
proprii [i activitatea de hr`nire nu a avut de
suferit.
Urm`toarea etap`, a III-a, din existen]a
societ`]ii RO-ArmyCatering, se va desf`[ura
pân` la sfâr[itul anului 2014, când va prelua
toate unit`]ile militare din ]ar`. Dar este
interesant, spune directorul societ`]ii, ce se va
întâmpla în etapa a IV-a. Vrem s` reactiv`m –
mergând pe ideea c` aceast` societate va lua
amploare – capacit`]ile de produc]ie; vom prelua
terenuri [i vom reînfiin]a sere de legume [i
fructe, gr`dini agrozootehnice [i sper`m ca, în
cele din urm`, s` reu[im s` ne asigur`m singuri
produsele. Fermele vor fi deservite de personal
de specialitate, civili cu to]ii. Sper s` ajungem
[i în ziua în care vom reu[i s` oferim produse
bio [i atunci, sunt sigur, nu voi mai avea locuri
la mas` pentru to]i doritorii. Pân` atunci, dac`
sunte]i elevi, studen]i sau militari în perioada
de instruc]ie, în fiecare sal` de mese ve]i g`si
un registru de sugestii prin care pute]i
transmite propunerile pe care le ave]i celor
de la RO-ArmyCatering.

