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SINTEZĂ 
Studiul de faţă oferă Comisiei pentru dezvoltare regională a Parlamentului European (PE) o 
discuţie critică și cuprinzătoare referitoare la interrelaţia dintre fondurile structurale (FS) și 
prestarea de servicii de interes general și de interes economic general [SI(E)G]. Mai precis, 
acesta oferă o analiză comparativă a conceptelor, a tradiţiilor, a cadrelor legislative și a 
nivelului de furnizare a SI(E)G în cele 27 de state membre. Discuţia se inspiră de la o 
amplă recenzie a literaturii academice, de reglementare și politice și de la o analiză 
calitativă și cantitativă a indicatorilor-cheie ai prestării, furnizării și finanţării serviciilor. 
 
În cele ce urmează, studiul prezintă o analiză critică a principalelor constatări și 
recomandări. 
 
Competenţe 

 Noţiunea de SI(E)G cuprinde mai multe servicii de interes public și dă naștere la 
diferite definiţii și limite în funcţie de diferitele tradiţii naţionale, culturale și 
legislative. Fără a aduce atingere transformărilor la care a fost supusă noţiunea și 
diferenţelor dintre tradiţiile și practicile naţionale care afectează înţelegerea 
acesteia, acest concept se bazează pe un set comun de valori și obiective și 
include toate serviciile care răspund unei logici de interes colectiv. Acest interes 
colectiv face apel la accesul universal pentru toate persoanele (social, spaţial și 
financiar), garanţia unui serviciu continuu și la un anumit standard în calitatea 
oferită, precum și la o capacitate de reacţie faţă de utilizatori și protecţia 
consumatorilor, la care se adaugă accesibilitatea.  

 SI(E)G se referă la multe sectoare și tipologii de servicii diferite care pot fi 
grupate în reţeaua de utilităţi, servicii de administraţie publică care includ protecţia 
socială obligatorie, educaţia, sănătatea și serviciile sociale și socio-culturale. Acestea 
includ serviciile care nu intră de obicei în domeniul de aplicare al pieţelor (de 
exemplu, educaţia, protecţia socială obligatorie), obligaţiile statului (de exemplu, 
securitate și justiţie) și serviciile de interes economic general (de exemplu, 
energie și comunicaţii). Trebuie să se înţeleagă faptul că SI(E)G nu trebuie 
identificate cu serviciile reziduale pentru zonele defavorizate sau pentru membri ai 
populaţiei, acestea fiind în schimb în serviciul tuturor cetăţenilor și al întreprinderilor 
care asigură exercitarea drepturilor fundamentale și accesul la serviciile esenţiale, 
promovând coeziunea socială și bunăstarea. Natura lor economică este în mod 
obișnuit asociată cu disfuncţionalităţile pieţei, cum ar fi natura colectivă a serviciului, 
existenţa unor economii de scală sau de gamă, apariţia unor monopoluri naturale, 
prezenţa externalităţilor sau asimetriilor informaţionale. Din acest motiv, obligaţiile 
specifice ale serviciului public sunt impuse de către autorităţile publice, care asigură, 
de asemenea, că SI(E)G sunt oferite la un preţ accesibil și că aceste servicii sunt de 
înaltă calitate. 
În scopul ţfacilitării unei înţelegeri mai practice a activităţilor acoperite de SI(E)G, a 
fost elaborată o listă provizorie de aproximativ 25 de activităţi în cadrul 
studiului Centrului European al Angajatorilor și Întreprinderilor „Mapping Public 
Services” și pe baza Regulamentelor CE nr. 438/2001 și 1828/2006, fiecare 
referindu-se la un tratat, un act de drept derivat sau o comunicare, sau la hotărârile 
Curţii Europene de Justiţie (CEJ). În mai multe state membre, alte activităţi au fost 
considerate ca aparţinând domeniului public, în special la nivel local. În statele cu o 
autonomie locală puternică, gama de servicii poate fi foarte extinsă.  
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Prin urmare, numeroase activităţi pot fi considerate că oferă SI(E)G, iar aceste 
servicii acoperă o multitudine de sectoare, cum ar fi: 

 Reţeaua de utilităţiţ: telecomunicaţii și TIC; servicii poștale; energie; 
transport; infrastructură; iluminat public; alimentare cu apă și canalizare; 
colectarea și tratarea deșeurilor; curăţarea străzii. 

 Servicii de administraţie publică: protecţie socială obligatorie. 
 Învăţământ: grădiniţă; învăţământ primar, secundar și superior; formare 

profesională. 
 Servicii de sănătate și asistenţă socială: spitale; servicii ambulatorii de 

sănătate și servicii de ambulanţă; protecţie socială suplimentară; servicii de 
îngrijire și asistenţă pentru copii (inclusiv creșele de zi); îngrijirea bătrânilor; 
îngrijirea și protecţia persoanelor cu dizabilităţi; îngrijirea temporară; servicii 
de sprijin pentru șpersoanele aflate în șomaj pe termen lung. 

 Sport și petrecerea timpului liber: bazine de înot; centre de sport; 
tratament cu apă termală. 

 Servicii socio-culturale: teatre; săli de sport și de muzică; ţșsăli de 
expoziţie și de conferinţe; academii de muzică și teatru; muzee, monumente 
și biblioteci. 

 Alte servicii și facilităţi de interes general: locuinţe sociale; locuinţe 
adaptate pentru persoanele cu handicap; brigăzi de combatere a incendiilor; 
servicii financiare, cimitire, crematorii și servicii funerare. 
 

 Relevanţa SI(E)G în cadrul dezbaterii politice a Uniunii Europene (UE) provine din 
faptul că acestea reprezintă un aspect-cheie în modelul european de societate, 
promovând valorile europene, încurajând coeziunea socială și teritorială și 
garantând exercitarea libertăţilor fundamentale. SI(E)G constituie un factor 
de coeziune cu privire la furnizarea de servicii egale, accesibile și universale pentru 
toţi cetăţenii, indiferent de situaţia lor economică, socială sau geografică. Acest 
aspect este recunoscut în mod oficial prin articolul 14 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), ceea ce implică o obligaţie pozitivă a statelor 
membre și a UE, în conformitate cu competenţele lor respective, de a se asigura că 
SI(E)G operează în conformitate cu principiile și condiţiile de îndeplinire a misiunilor 
lor. Mai mult, Protocolul privind SIG anexat la Tratatul de la Lisabona recunoaște 
SIG și rolul acestora în coeziunea socială și teritorială. În concluzie, SI(E)G 
încurajează coeziunea socială (prin garantarea faptului că toţi cetăţenii au acces la 
servicii esenţiale de înaltă calitate și accesibile), coeziunea teritorială (prin furnizarea 
de servicii de interes general pentru toate domeniile, indiferent de distanţa lor 
geografică sau economică sau de izolare) și acordarea de asistenţă în vederea 
garantării exercitării reale a libertăţilor fundamentale care sunt necesare pentru a 
participa pe deplin la viaţa societăţii europene. 

 Având în vedere importanţa SI(E)G în promovarea coeziunii sociale și teritoriale, în 
ultimii 20 de ani a luat amploare o dezbatere vastă la nivelul UE, care a fost în 
continuare impulsionată de Cartea verde și Cartea albă privind serviciile de 
interes general (SIG), ce s-au axat în principal pe industriile bazate pe reţea. În 
2006, a fost adoptată o Comunicare privind serviciile sociale de interes general 
(SSIG). Tratatul de la Lisabona a introdus o Cartă a drepturilor fundamentale și a 
oferit o anexă privind SIG, subliniind astfel și mai mult importanţa SI(E)G în cadrul 
UE. Aceste documente și problemele ridicate de Directiva privind serviciile au 
alimentat discuţiile recente privind definirea, sfera de aplicare, furnizarea, 
organizarea și finanţarea SI(E)G în UE. 
Au fost înregistrate unele întârzieri în punerea în aplicare a Directivei privind 
serviciile și în adaptarea de către statele membre a legislaţiei naţionale și a 
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procedurilor necesare: până în prezent, 20 de state membre au adoptat legislaţia lor 
orizontală, iar în 5 state membre (Austria, Cipru, Irlanda, Luxemburg și Portugalia) 
discuţiile sunt încă în curs de desfășurare, în timp ce Franţa și Germania au optat 
pentru includerea principiilor generale în mai multe acte (activitatea este aproape 
finalizată în Germania și se află încă în curs de desfășurare în Franţa). Cu toate 
acestea, adaptarea legislaţiei existente este mult mai complexă și numai 12 state 
membre au precizat că au finalizat aceste modificări.  
Consecinţele numeroaselor norme ale UE care abordează SI(E)G în mod direct sau 
indirect, prin intermediul organizăriiţ lor și prin modurile de finanţare, necesită în 
continuare evaluare. Prin urmare, dezbaterea este încă deschisă și în 2010 trebuie 
să fie discutate în continuare mai multe probleme juridice și organizatorice, 
elementul central fiind legea-cadru orizontală sau transversală pentru SIG și 
importanţa furnizării transfrontaliere și a cooperării.  
 

Probe 
 

 Dotarea și furnizarea SI(E)G în ţările și regiunile UE variază considerabil și 
reprezintă un factor-cheie în dezbaterea privind viitorul furnizării și finanţării 
serviciilor de interes public. Furnizarea SI(E)G se caracterizează prin diferenţe 
semnificative în ceea ce privește cantitatea și calitatea, atât la nivel naţional, cât și 
regional. Analizând situaţia în diferitele sectoare SI(E)G identificate în prealabil, este 
evident că cele mai mari discrepanţe în furnizarea de SI(E)G și în calitatea serviciilor 
pot fi găsite în ţările UE-12ţ, în mediul rural și în regiunile periferice. Atunci când se 
analizează un indicator agregat pentru SI(E)G, cuprinzător pentru toate sectoarele 
relevante, această constatare este confirmată și susţinută. Cel mai înalt nivel de 
calitate și de furnizare de servicii se găsește în ţările scandinave și nordice și, în 
cazul în care este luată în considerare dezagregarea regională, în principalele regiuni 
orășenești din cele 15 ţări ale UE. 

 
 Sectorul telecomunicaţiilor, ca principal motor al economiei bazate pe 

cunoaștere, reprezintă un serviciu-cheie care poate contribui, de asemenea, la 
reducerea decalajelor dintre regiunile dezvoltate și cele mai puţin dezvoltate din UE. 
Cele mai mari dezechilibre privesc ţările UE-12ţ, în care, de exemplu, ratele de 
acces la bandă largă sunt sub media UE care indică un procent de 13 % din 
populaţie ce are acces la bandă largă. De fapt, în Polonia, Slovacia și Bulgaria, mai 
puţin de cinci locuitori din 100 sunt conectaţi la o reţea în bandă largă. În cadrul 
sectorului serviciilor sociale și infrastructurilor, poate fi detectat un model 
diferit între ţările UE-12 și UE-15ţ, de exemplu cu privire la numărul de paturi de 
spital (în timp ce Germania, Austria, Republica Cehă, Ungaria, Lituania, Letonia și 
Finlanda au fost ţările cele mai dotate în 2006, în Marea Britanie și în ţările din sudul 
Europei, cum ar fi Portugalia, Spania, Italia și Grecia a existat un nivel scăzut al 
facilităţilor de sănătate pe cap de locuitor și divergenţe regionale mai mari) sau cu 
privire la îngrijirea copiilor preșcolari, unde există o mare discrepanţă între 
statele membre, dar nu și între membrii vechi și noi. În ceea ce privește 
necesităţile medicale nesatisfăcute, ţările UE-12ţ sunt caracterizate prin costuri 
mai ridicate legate de îngrijire, perioade mai lungi de așteptare și dificultăţi în 
legătură cu accesul la cele mai apropiate facilităţi de îngrijire. În ceea ce privește 
sectorul ecologic și energetic, aprovizionarea cu apă diferă în statele membre, 
ţările UE-12 fiindţ caracterizate prin cote mai scăzute ale populaţiei care este 
racordată la reţeaua publică de apă (în România doar în jur de 50 % din cetăţeni au 
acces la alimentarea publică cu apă). În privinţa tratării deșeurilor, ar trebui să fie 
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îmbunătăţită capacitatea de tratare a deșeurilor din Cipru, Republica Cehă, Letonia 
și Lituania, care în 2006 se situau cu mult sub media UE (0,68 tone pe cap de 
locuitor de deșeuri tratate). În sectorul transporturilor, persistă multe diferenţe, 
cu discrepanţe mai pronunţate pentru ţările UE-12ţ în privinţa lungimii și calităţii 
reţelei de autostrăzi și de cale ferată electrificată. Dezvoltarea autostrăzilor în 
ţările din est se concentrează în general în jurul șcapitalelor și al altor centre 
urbanizate importante, în timp ce regiunile periferice sunt caracterizate printr-o 
accesibilitate precară a drumurilor. Reţelele feroviare sunt prezente în cele 12 ţări 
ale UE, dar constau în principal din linii unice și/sau linii neelectrificate care sporesc 
în mod substanţial timpul de călătorie. 

 
 Având în vedere discrepanţele în furnizarea de SI(E)G la un nivel teritorial și specific 

sectorului, este, prin urmare, normal să se analizeze rolul FS în reducerea 
decalajului dintre naţiunile bine deservite și regiunile și zonele care necesită 
investiţii suplimentare. În perioada de programare 2007-2013, vor fi investite 170 
miliarde EUR din partea FEDER și 70 miliarde EUR din partea Fondului de coeziune în 
infrastructurile de bază, din care 40 % sunt destinate sectoarelor de transport și de 
mediu, restul fiind împărţite între telecomunicaţii, energie și infrastructuri sociale. 
Ţările UE-12 sunt principalele beneficiare ale acestei investiţii masive.  
Analiza statistică calitativă și cantitativă furnizează dovezi în favoarea unei relaţii 
negative între indicatorii de furnizare și cheltuielile FS, ceea ce înseamnă că 
fondurile sunt într-adevăr direcţionate către domenii și sectoare care se află în 
nevoie.  Astfel, FS sunt esenţiale pentru realizarea coeziunii sociale și teritoriale cu 
privire la SI(E)G. Atunci când se analizează cheltuielile FS globale în sectoarele 
SI(E)G, coeficientul de corelaţie cu un indicator agregat de furnizare a SI(E)G este 
negativ (și egal cu -0,57), indicând faptul că ţările UE au tendinţa de a aloca FS 
atunci când dotarea serviciilor este scăzută. Prin urmare, FS contribuie la sporirea 
furnizării și a calităţii SI(E)G în sectoarele care au rămas în urmă, iar acest lucru 
pare a fi valabil mai ales pentru sectorul telecomunicaţiilor (coeficientul de 
corelare cu cheltuielile FS în această categorie este de -0,59), infrastructura 
socială (-0,24) și transportul (-0,23). În sectorul ecologic și energetic, 
coeficientul de corelaţie este pozitiv, indicând faptul că cheltuielile ridicate din 
sectorul energetic și de mediu pot fi legate direct de măsurile de economisire a 
energiei și de protecţie a mediului și pot fi ridicate chiar și atunci când furnizarea 
este bună. 

 
În această perspectivă, există o relaţie puternică între furnizarea de SI(E)G și 
realizarea obiectivelor politicii de coeziune: 
 
 FS, Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) și Fondul de coeziune, în 

special, datorită domeniilor lor largi de intervenţie, finanţează infrastructurile 
esenţiale pentru a garanta furnizarea SI(E)G. FEDER finanţează construcţia și 
modernizarea de drumuri noi, poduri, canalizări, fabrici, parcuri de afaceri, parcuri 
știinţifice și facilităţi de turism. De asemenea, FEDER poate sprijini investiţiile în 
educaţie și sănătate, măsurile de cercetare și dezvoltare (C&D), precum și 
investiţiile legate de mediu. Fondul de coeziune finanţează până la 85 % din 
cheltuielile eligibile ale proiectelor majore care implică mediul și infrastructura de 
transport. Rezultatele scontate ale unor astfel de intervenţii sunt reprezentate de 
extinderea în vederea acoperirii unei pături mai largi a populaţiei, a 
creșterii calităţii și a asigurării unei eficienţe sporite.  
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 În același timp, furnizarea de SI(E)G reduce disparităţile dintre regiuni și 
consolidează coeziunea economică, socială și teritorială. În special, 
contribuţia SI(E)G la promovarea coeziunii sociale și teritoriale poate fi observată la 
mai multe niveluri: 

 Coeziunea teritorială este consolidată în cazul în care accesul la SI(E)G de 
calitate și eficiente este asigurat în toate teritoriile UE, inclusiv teritoriile 
urbane, îndepărtate, periferice și slab populate.  SI(E)G reprezintă elemente 
structurante în materie de urbanism și amenajare a teritoriului, mai presus de 
toate, pentru furnizarea de servicii periodice și continue în zonele rurale, 
izolate, periferice și insulare;  

 Coeziunea socială este asigurată în cazul în care oamenii nu sunt 
discriminaţi în exercitarea drepturilor lor fundamentale și a libertăţilor pe baza 
condiţiilor lor sociale. Accesul egal la SI(E)G constituie o condiţie prealabilă 
pentru coeziunea socială.  

 
Recomandări și concluzii 

 SI(E)G reprezintă un ingredient esenţial pentru îndeplinirea obiectivelor de coeziune 
socială și teritorială/regională în UE și pot contribui la promovarea atractivităţii la 
nivelul UE și a competitivităţii în economia globalizată, garantând în același timp 
exercitarea drepturilor și libertăţilor fundamentale pentru cetăţenii UE. Nivelurile de 
furnizare sunt eterogene la nivelul sectoarelor SI(E)G, al statelor și regiunilor UE din 
punctul de vedere al distribuţiei, accesibilităţii, calităţii și eficienţei.  Pentru a 
garanta accesul universal pentru toţi cetăţenii, indiferent de caracteristicile 
teritoriale sau personale, este crucială investiţia în infrastructura SI(E)G în 
diferite sectoare. 

 
În acest scop, FS reprezintă un element-cheie pentru a asigura servicii de interes 
general mai multe și mai bune în sectoarele și domeniile rămase în urmă.  
Programele de cooperare transfrontalieră ar trebui să fie, de asemenea, 
încurajate, în special cu privire la crearea de reţele de transport transnaţional, de 
comunicaţii și energetice.  În prezent, dovezi din perioada de programare 2000-
2006 arată că din fondurile FEDER alocate pentru iniţiativele de cooperare 
transfrontalieră, doar un procent de 30 % este direcţionat către sectoarele SI(E)G. 
Printre acestea, sectoarele de transport și telecomunicaţii sunt predominante și 
primesc cele mai mari cote. Aceste cifre se pot datora arhitecturii complexe a livrării 
de servicii transfrontaliere în comparaţie cu programele de livrare standard a 
SI(E)G.  Cu toate acestea, cooperarea transfrontalieră poate fi o cale importantă 
pentru furnizarea de servicii între regiuni și ţări, încurajând mobilitatea, reducând 
costurile congestiilor, oferind servicii de telecomunicaţii și servicii energetice mai 
bune și generând efecte colaterale pozitive prin intermediul serviciului de 
interoperabilitate între regiuni. Ar trebui să fie încurajate investiţiile FS specifice în 
infrastructură pentru livrarea și furnizarea de servicii, deoarece aceasta pot ajuta la 
depășirea barierelor juridice, financiare, tehnice, economice și instituţionale din 
calea punerii în aplicare a iniţiativelor de cooperare transfrontalieră.  

 
 Nivelul de furnizare și de livrare a SI(E)G nu ar trebui, totuși, să fie singurul scop. În 

timp ce accesul universal este de o importanţă crucială, problemele legate de 
accesibilitate și de calitate sunt, de asemenea, esenţiale. Odată ce a fost furnizat 
un serviciu de infrastructură de bază, finanţat eventual prin investiţii FS, trebuie să 
se găsească un echilibru între durabilitatea financiară a furnizorului de servicii și 
tarifele accesibile pentru utilizatori. Ar trebui să fie puse în aplicare măsuri specifice, 
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cum ar fi sistemele de diferenţiere a preţurilor, instrumentele fiscale sub formă de 
subvenţii încrucișate și taxe. Calitatea serviciului trebuie să fie de asemenea luată în 
considerare, iar furnizorii de servicii trebuie să respecte orientările și directivele care 
stabilesc standardele și cerinţele minime de calitate.  În ceea ce privește acest ultim 
aspect, politicile europene și naţionale pot juca un rol-cheie, prin asigurarea unui 
cadru legal și instituţional comun și bine definit pentru furnizarea de SI(E)G.  

 
 În cele din urmă, din punct de vedere juridic și organizatoric, modurile de furnizare 

a serviciilor și principalii actori implicaţi ar obţine beneficii dacă s-ar stabili un set 
clar de iniţiative legislative și instituţionale. Noile moduri de furnizare, care se 
îndepărtează de stat, în calitatea sa de unic furnizor de servicii de interes general, 
impun o nouă guvernanţă și setări de reglementare, comune pentru UE în ansamblu, 
cu scopul de a încuraja integrarea în furnizarea și livrarea de servicii. Având în 
vedere noile moduri de livrare, cum ar fi concesiunile, contractele de leasing și 
parteneriatele public-privat, cerinţa de cofinanţare din partea FS pare a fi un factor 
de succes esenţial.  

 
În vederea satisfacerii nevoilor specifice ale fiecărei naţiuni și regiuni din 
UE, autorităţile locale ar trebui să acorde o atenţie sporită transpunerii 
cadrului comun al UE într-un set de acorduri specifice naţionale și regionale 
care pot contribui la atingerea acestui obiectiv. Rolul regiunilor și al 
administraţiei publice locale este central în ceea ce privește furnizarea de servicii de 
bază de interes general, iar condiţiile locale și nevoile ar trebui să se afle în centrul 
unei politici eficiente de proiectare.  
 
Conform principiului subsidiarităţii, statele membre au atribuţia de a defini, organiza 
și finanţa servicii de interes general, în funcţie de propriile tradiţii și cerinţe, în timp 
ce UE delimitează principiile comune în ceea ce privește accesibilitatea, 
disponibilitatea, siguranţa, calitatea și protecţia. Statele membre ar trebui să 
sprijine proiectele de la nivel naţional și condiţiile-cadru și ar trebui să fie, de 
asemenea, responsabile pentru a dezvolta o abordare strategică a furnizării de 
servicii și pentru a asigura accesibilitatea acestora. 
 
Spre deosebire de serviciile pur comerciale, finanţarea furnizării de SI(E)G nu poate 
fi acoperită, de obicei, doar prin mecanismele de piaţă și sunt necesare scheme 
suplimentare.  Astfel de scheme, caracterizate prin coordonarea între diferitele 
autorităţi și mai multe obiective de politică publică și intrinsec legate de furnizarea 
de SI(E)G sunt abordate, în esenţă, la nivelul unui stat membru sau chiar la nivel 
regional/ local.  Acest lucru rezultă din aplicarea principiului subsidiarităţii. 
 
În acest sens, ar trebui să fie respectate diferenţele dintre diversele servicii de 
interes general și diferitele nevoi și preferinţe ale cetăţenilor, utilizatorilor și 
consumatorilor, rezultate din diferite situaţii economice, sociale, geografice, 
culturale și fizice.  Ar trebui să se ţină cont în mod corespunzător de diversitatea 
care caracterizează astfel de servicii, de situaţiile în care acestea sunt furnizate, de 
caracteristicile furnizorilor și de nevoia de flexibilitate pentru a adapta serviciile la 
diferitele nevoi. 

 
 Implicaţia politică-cheie se referă la faptul că, într-un context de guvernare la 

mai multe niveluri, în vederea asigurării subsidiarităţii și coordonării eficiente între 
parteneri, este esenţială o conducere unică (care ar putea fi asumată de guvernele 
centrale, regionale sau locale), capabilă să canalizeze și să adapteze diferitele 
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interese implicate în vederea unui scop comun. Acest aspect reprezintă o condiţie 
importantă pentru funcţionarea eficientă a politicii de coeziune și a furnizării SI(E)G, 
în special atunci când se analizează programele de cooperare transfrontalieră.  
Indiferent de sector, particularităţile teritoriale, modul de finanţare, o conducere 
politică clară și o orientare fermă permit proiectelor să se dezvolte în mod coerent și 
să urmeze un program strict.  În caz contrar, ar putea exista un efect negativ, caz în 
care guvernarea la mai multe niveluri poate să ajungă să împiedice realizarea 
obiectivelor proiectului prin paralizarea procesului decizional. În acest scop, ceea ce 
poate face diferenţa reală într-un astfel de domeniu strategic este faptul că 
autoritatea locală joacă rolul unui „antreprenor public”, care poate să realizeze o 
analiză aprofundată a nevoilor locale, să dezvolte o viziune strategică în vederea 
depășirii blocajelor, să impulsioneze și să catalizeze resursele relevante și să 
gestioneze riscurile, ceea ce atrage după sine adoptarea de soluţii creative care să 
se adapteze la nevoile de schimbare rapidă.  

 


