EVENIMENT

Conferința de închidere a proiectului
„Promovarea accesului angajaţilor din industria de morărit, panificaţie, patiserie,
cofetărie la Programe de FPC inovatoare, moderne, de calitate europeană”

ÎN PERIOADA 26-28 IUNIE 2013, LA COMPLEXUL PUFLENE RESORT DIN MURIGHIOL, A
AVUT LOC CONFERINŢA FINALĂ ORGANIZATĂ DE ANAMOB ÎN CADRUL PROIECTULUI
POSDRU „PROMOVAREA ACCESULUI ANGAJAŢILOR DIN INDUSTRIA DE MORĂRIT, PANIFICAŢIE, PATISERIE, COFETĂRIE LA PROGRAME DE FPC INOVATOARE, MODERNE, DE
CALITATE EUROPEANĂ” LA CARE AU PARTICIPAT PESTE 150 DE REPREZENTANŢI AI
COMPANIILOR DIN INDUSTRIA DE MORĂRIT ŞI PANIFICAŢIE DIN ROMÂNIA.

Î

n cadrul conferinţei au fost prezentate
rezultatele obţinute de ANAMOB prin
derularea proiectului precum şi strategia
viitoare de fructificare a experienţei şi infrastructurii dobândite pentru continuarea
activităţii de pregătire a personalului din
domeniu.
Cu eforturi deosebite, impuse de complexitatea proiectului derulat, ANAMOB a reuşit să-şi îndeplinească obiectivele asumate:
- 24 de programe de calificare, însumând
peste 14.000 de ore de pregătire, absolvite
de 343 de angajaţi din industria de profil;
- 20 de conferinţe de prezentare şi diseminare a beneficiilor formării profesionale
continue, la care au participat peste 2.000
de angajaţi şi angajatori din industria de
profil;
- 20 de seminarii judeţene de prezentare
a impactului proiectului, la care au participat peste 800 de reprezentanţi ai autorităţilor locale interesate de dezvoltarea de programe de formare profesionale;
- 252 de angajaţi din industrie care au beneficiat de consiliere şi orientare profesională în carieră pentru fructificarea rezultatelor dobândite prin programele de formare
profesională la care au participat.
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Programele desfăşurate de ANAMOB s-au bucurat de o apreciere
deosebită atât din partea participanţilor, cât şi a angajatorilor.
ANAMOB a reuşit să realizeze o infrastructură modernă, unică în
România, formată din staţii pilot de practică, metode şi programe
multimedia de pregătire a specialiştilor pentru industria cerealelor
din România. În continuare, ANAMOB va dezvolta conceptul „Calificări pentru Profit” prin programe diversificate de formare profesională realizate împreună şi pentru beneficiul şi profitul membrilor săi.
Evaluarea impactului produs de programele desfăşurate în centrele de formare profesională înfiinţate de ANAMOB a relevat necesitatea reală de calificare şi perfecţionare a angajaţilor, ca o condiţie necesară de menţinere a viabilităţii şi competitivităţii
operatorilor economici din industria de morărit-panificaţie, în contextul unui mediu politic şi economic în criză prelungită şi a prefigurării unor provocări viitoare deosebite. A fost prezentat rolul
extrem de important al necesităţii perfecţionării continue a forţei
de muncă, în strânsă corelare cu scopul final, de a menţine industria de morărit-panificaţie din România la un nivel viabil faţă de
axa de competitivitate impusă de perspectivele interne şi internaţionale atât din punct de vedere al economiei reale, cât şi, în special, al celei subterane (care face ravagii la nivel European şi internaţional).
În acest sens, dl Viorel Marin, preşedintele ANAMOB a realizat prezentarea în paralel a situaţiei actuale a industriei de morărit din Uniunea Europeană şi a celei din România, a caracteristicilor economice
specifice, pe zone de dezvoltare (Nord, Centrală şi Sud-Est), pe tipuri
şi structuri de companii (locale, regionale, multinaţionale), profitabilitate/rentabilitate, a riscurilor şi provocărilor multiple în perspective
pe termen scurt, mediu şi lung. A fost relevată diferenţa majoră de
organizare economică, mult mai favorabilă industriei de profil din
nordul Europei faţă de Europa de Sud şi Sud-Est.
Au fost prezentate în detaliu nivelurile de risc extrem reprezentate
de volatilitatea preţurilor pe filiera cerealelor, precum şi a fragilităţii
din ce în ce mai mari a capacităţii financiare a operatorilor de pe
filieră de a-şi onora obligaţiile de furnizare şi/sau de a plăti produsele şi serviciile realizate de industria de morărit-panificaţie.
De asemenea, dl Viorel Marin a prezentat soluţii care să răspundă
acestor multiple şi dure provocări, soluţii bazate pe modele existente sau care pot fi construite pe termen scurt şi mediu. ANAMOB
va asista membrii săi în vederea dezvoltării de proiecte care să le
asigure profitabilitatea şi viabilitatea în viitor.
În continuare dl Viorel Marin a prezentat cele mai recente date
care reflectă amploarea fenomenului de evaziune fiscală la nivel
european şi, în particular, la nivelul României. S-a relevat faptul
că este prima oară când se realizează o evaluare oficială a economiei subterane (evaziunii fiscale), globală şi detaliată pe ţări şi
sectoare economice, la scară europeană.
Valoarea estimată a evaziunii fiscale, de peste 1,4 trilioane de
euro anual la nivelul UE, a declanşat alerta maximă la Bruxelles şi
sperăm că cea de peste 40 miliarde euro anual la nivelul României
va avea un efect similar şi la Bucureşti, astfel încât semnalele de
alarmă pe care ANAMOB le transmite de mulţi ani îşi vor găsi
reflectarea în adoptarea de urgenţă a măsurilor de relaxare fiscală,
în primul rând urgenţa fiind reprezentată de reducerea TVA pe filiera grâu-făină-pâine.
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