REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

RAPORT DE ACTIVITATE
AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCUREŞTI
SEMESTRUL I 2017

Transportul public local de persoane desfăşurat de Regia Autonomă de Transport București
este un serviciu de utilitate socială, aflat într-un raport permanent cu autorităţile administraţiei publice
locale, furnizând prestaţii de interes colectiv şi general.
În prezent, Regia Autonomă de Transport Bucureşti se află în proces de aliniere la prevederile
legislative europene în domeniu, respectiv Regulamentul (CE) nr.1370/2007 al Parlamentului şi al
Consiliului European.
Regulamentul (C.E) nr.1370/2007 creează cadrul general pentru activitatea de transport public
de persoane la nivel european, iar statele membre ale Uniunii Europene trebuie să facă demersuri
pentru armonizarea legislaţiei naţionale la dispoziţiile incluse, astfel încât, până la data de 03.12.2019,
să se realizeze cadrul necesar aplicării integrale a acestuia.

PRINCIPALELE DIRECŢII DE ACŢIUNE ALE REGIEI AUTONOME
TRANSPORT BUCUREŞTI ÎN SEMESTRUL I 2017 - Realizări semnificative

DE

1. Activitatea economico-financiară
• Pentru anul 2017, prin hotărârea Consiliului General al Municipiului București
nr.129/05.04.2017 privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2017, au fost
aprobate sumele pentru transportul public, astfel:
- subvenție:
550.000 mii lei
- transferuri pentru investiții:
49.307 mii lei.
În aceste condiții, şi ţinând cont de repartizarea trimestrială a subvenţiei stabilită în funcţie de
posibilităţile de finanţare concrete ale municipalităţii, Regia a întocmit Bugetul de Venituri și
Cheltuieli pentru anul 2017, care a fost aprobat în data de 29.05.2017 de Consiliul de Administrație al
R.A.T.B. şi transmis, spre aprobare, municipalităţii.
Astfel, Consiliul General al Municipiului București a aprobat, în ședința din data de
08.06.2017, prin Hotărârea nr.234, Bugetul de Venituri și Cheltuieli al RATB pentru anul 2017.
Tot în data de 08.06.2017, prin Hotărârea nr.217, a fost aprobată modificarea Bugetului propriu
al Municipiului București pe anul 2017 referitoare la Lista obiectivelor de investiții (Anexa 2.43 la
1|Page

H.C.G.M.B nr.129/05.05.2017), prin includerea obiectivului “Modernizare autobuze MERCEDES
EURO 3 cu sisteme de climatizare în salonul de călători”, la credite de angajament 13.140 mii lei și
credite bugetare 1.752 mii lei, ca o măsură importantă de îmbunătăţire a condiţiilor de călătorie.
• Totodată, Regia a întreprins demersuri privind suplimentarea surselor bugetare alocate de
municipalitate pentru susținerea activității de transport public de persoane prestată de R.A.T.B., având
la bază necesitatea creșterii programului de transport pentru anul în curs până la un nivel optim, care să
asigure acoperirea cererii de transport în Municipiul București.
În ședința din data de 19.07.2017, Consiliul General al Municipiului București a răspuns
pozitiv solicitărilor Regiei, prin includerea suplimentării subvenției pentru activitatea de exploatare a
R.A.T.B. (cu 23.000 mii lei) în hotărârea privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului
București pentru anul 2017.
• Referitor la indicatorii economico-financiari, la data de 30.06.2017 veniturile totale înregistrate
au depășit nivelul cheltuielilor totale cu aproximativ 0,1%.
În primele 6 luni, veniturile realizate din vânzarea titlurilor de călătorie au crescut cu
2,69% față de perioada similară a anului precedent, creștere datorată orientării călătorilor către
achiziționarea de călătorii ca urmare a creșterii mobilității în mediul urban. Suma încasărilor a fost
influențată și de creșterea bazei de impozitare, ca urmare a modificării T.V.A. (de la 20% în anul 2016
la 19% în anul 2017).
În primul semestru al acestui an se poate observa preocuparea pentru asigurarea condiţiilor
optime de desfăşurare a activităţii de transport, acest lucru fiind reflectat de evoluţia indicatorilor
economico-financiari reprezentând cheltuieli aferente materiilor prime, materialelor și pieselor de
schimb, care au crescut cu 79,49% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent și cheltuieli aferente
lucrărilor, reparațiilor și serviciilor prestate de terți, care au crescut cu 30,32%.
Raportând semestrul I 2017 la semestrul I 2016, productivitatea muncii a crescut cu 18%, de
la 5.056 lei/ angajat/ lună la 5.960 lei/ angajat/ lună.
În ceea ce priveşte plățile restante, la sfârșitul primului semestru din anul 2017 acestea sunt în
sumă de 0 mii lei, neexistând furnizori neachitați la data de 30.06.2017, iar creanţele restante sunt
constituite într-o pondere semnificativă din sume aflate în litigiu cu debitori diverși, pentru
recuperarea cărora Regia întreprinde demersuri susținute.
• Pentru creşterea gradului de flexibilitate a sistemului de transport şi pentru a răspunde
solicitărilor utilizatorilor acestuia, Regia a propus actualizarea H.C.G.M.B. nr.267/2010, modificată şi
completată prin H.C.G.M.B. nr.144/2013, „pentru aprobarea Programului de transport rutier de
persoane prin servicii regulate pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, a modelului licenţei
de traseu şi a contractului de transport public între Regia Autonomă de Transport Bucureşti şi
oraşele/comunele din judeţul Ilfov” propunere aprobată de către Consiliul General al Municipiului
București în data de 29.03.2017, prin H.C.G.M.B. nr.111/29.03.2017. În baza acestei noi hotărâri,
R.A.T.B. a reînnoit contractele de transport public pentru liniile preorăşeneşti cu unităţile
administrativ teritoriale din judeţul Ilfov.
• Paşi importanţi au fost întreprinşi în vederea integrării tarifare la sistemul de transport
public de pe raza teritorială a municipiului Bucureşti, astfel încât, în colaborare cu S.C.T.M.B.
METROREX S.A., prin comisii mixte de specialişti (comercial şi tehnic), se definitivează în prezent
documentația aferentă, iar, după implementarea sistemului de taxare la metrou, se va aplica
implementarea „Tariful Unic”.
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2. Îmbunătăţirea activităţii de transport public de persoane în condiţii de confort şi
siguranţă (indicatori cantitativi şi calitativi specifici activităţii)
• Prestaţia de transport a avut la bază programul stabilit pentru anul 2017, desfăşurat pe 159 linii
gestionate de RATB (24 de tramvaie, 15 de troleibuze şi 120 de autobuze), din care 20 linii
preorăşeneşti).
În condițiile majorării rezervei de parc, ca urmare a derulării contractelor de aprovizionare cu
reperele necesare repunerii în circulație în condiții de siguranță a vehiculelor imobilizate temporar,
parcul scos zilnic pe trasee a înregistrat o creștere cu aproximativ 6%, ajungând la sfârșitul lunii
aprilie la 1.229 vehicule (257 tramvaie, 165 troleibuze, 807 autobuze), față de cel programat la
începutul acestui an, de 1.160 vehicule (249 tramvaie, 161 troleibuze, 750 autobuze).
Pentru asigurarea condiţiilor optime de transport pentru călători, pentru trimestrul IV 2017
este planificată o nouă creştere a parcului programat zilnic în circulaţie cu aproximativ 6% faţă
de valoarea înregistrată la sfârşitul lunii aprilie, până la un total de 1.298 mijloace de transport
public.
În cazul autobuzelor este de remarcat faptul că, pe măsura intrării în vigoare a contractelor de
achiziţii de piese mecanice şi de caroserie și continuarea ritmică a aprovizionărilor în prima jumătate a
acestui an, s-a reuşit scoaterea din imobilizare a 218 vehicule din cele 340 autobuze imobilizate, care
erau înregistrate pe 22.06.2015, când a fost atins un maxim istoric al numărului de autobuze
nefuncționale.
• În primele luni ale acestui an au fost derulate în continuare activităţi specifice sezonului de
iarnă, pentru asigurarea circulaţiei mijloacelor de transport public, care în plus faţă de iarna 2015 –
2016, au constat şi în deszăpezirea celor 413 refugii pietonale amplasate în staţiile de tramvai, în
conformitate cu Dispoziţia Primarului General nr.1652/10.11.2016.
Având în vedere căderile abundente de zăpadă de la începutul anului, s-au luat măsuri în
vederea scoaterii în traseu a întregului parc disponibil de 1.186 vehicule (768 autobuze, 166
troleibuze, 252 tramvaie) și în continuare, pentru o mai bună servire a utilizatorilor transportului public
pe tot parcursul zilei, a fost prelungit programul a 348 ture mici şi de ranforsare.
De asemenea, pentru combaterea efectelor temperaturilor extreme caniculare înregistrate,
începând cu luna iunie a fost suplimentată oferta de transport cu 24 vehicule în zi de lucru, respectiv 9
vehicule în zi de sambată şi duminică şi s-a menţinut în circulaţie parcul programat pe durata întregii
zile.
S-a reuşit astfel o creştere cu cca.41% a numărului de autobuze cu instalaţii de aer
condiţionat funcţionale prezente în traseu, ajungându-se la un maxim de cca 82% înregistrat în data
de 06.06.2017, nivel menținut în perioada sezonului călduros.
Totodată, pentru o mai bună preluare a fluxurilor de călători, au fost dispuse măsuri de
suplimentare a capacităţii de transport, care au constat în menţinerea în circulaţie a vehiculelor atât
în perioada de maximă solicitare a vârfului de după-amiază, cât şi între vârfuri pe întreaga perioadă
a zilei. Punerea în aplicare a acestor măsuri a condus la o creştere a ofertei de transport cu cca. 4,5
%, care s-a concretizat prin reducerea timpilor de aşteptare în staţii a utilizatorilor şi a gradului de
aglomerare în vehicule.
Pentru asigurarea microclimatului în vehiculele de transport public, subliniem sprijinul acordat
de municipalitate, care a promovat şi aprobat completarea listei obiectivelor de investiţii cu finanţare
integrală sau partială de la buget, pe anul 2017, cu modernizarea a 150 autobuze Mercedes Euro 3,
din care 20 pentru anul 2017, pentru echiparea tramvaielor, troleibuzelor şi autobuzelor care nu au
fost dotate din construcţie cu sistemul de climatizare.
3|Page

• Pentru reînnoirea parcului prin achiziţionarea unor vehicule moderne care trebuie să
îndeplinească întocmai prescripțiile europene referitoare la emisiile de noxe, accesul neîngradit al
persoanelor cu dizabilităţi locomotorii, dotate cu sisteme de informare audio – vizuală, instalaţii de
climatizare, etc., R.A.T.B. a transmis Autorităţilor Locale propuneri care au fost analizate şi
considerate sustenabile, având în vedere interesul general al serviciului de transport public pentru
cetăţenii capitalei.
Astfel, prin H.C.G.M.B. nr.395/21.12.2016, s-a aprobat achiziţia unui număr de 100 de
tramvaie (90 cu lungime 36 m si 10 bidirecţionale, cu lungime 27 m), respectiv prin H.C.G.M.B.
nr.394/21.12.2016 achiziţia unui număr de 400 de autobuze urbane (320 din gama 12 m, 50 din gama
10 m si 30 din gama 18 m), precum şi a 100 troleibuze.
Noile vehicule vor fi achiziţionate în cadrul unui program multianual, pe o durată de 4
ani, începând cu anul 2017, iar finanţarea se va asigura din bugetul Municipiului Bucureşti.
• Odată cu actualizarea cadrului legal-organizatoric, prin intrarea in vigoare a noii Hotărâri a
C.G.M.B. nr.111/29.03.2017, a fost extinsă rețeaua de transport public în zona preorășenească,
prin înființarea de noi linii de autobuze, la solicitarea comunelor/oraşelor din Judeţul Ilfov, pe
relaţiile Dobroeşti, Berceni, Jilava şi Pantelimon, care s-au adaugat la cele 17 linii care funcţionau
la începutul anului 2017 în baza contractelor încheiate cu primăriile 1ocalităţilor 1 Decembrie,
Bragadiru, Buftea, Chitila, Măgurele, Otopeni, Afumaţi, Domneşti, Mogosoaia, Clinceni, Popesti –
Leordeni, Chiajna.
În condițiile noului cadru legal, au fost prelungite linii urbane în judetul Ilfov (138 Cartier
Militari - Piaţa 21 Decembrie 1989, 178 Cartier Militari - Sala Palatului, 236 Divertiland - Spitalul
Universitar şi 302 Ghencea – Cartier Fortuna), cu asigurarea capacității de transport necesară preluării
fluxurilor de călători generate de noile ansambluri rezidențiale din zona de vest adiacentă capitalei.
Rezultatele activităţii de transport public de persoane desfăşurată de Regie în primele 6 luni ale
anului 2017, cu evidenţierea datelor caracteristice şi a indicatorilor specifici sunt prezentate după cum
urmează:
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tramvaie

Troleibuze

Autobuze

TOTAL

Date caracteristice

Parc mediu circulant
(nr. veh.)
Număr linii
Lungime trasee
(km. c.d.)
Lungime reţea
(km. c.d.)
Viteza medie de
exploatare (km./oră)
Durata medie de
exploatare (ore/zi)
Distanţa medie între
vehicule (m.)
Capacitatea maximă de
transport programată
(căl./oră-sens/zi)
Călătorii * (mil.)
Oferta de transport
(mil.loc.km.oferiţi)
Gradul mediu de
aglomerare
(căl/mp.podea)

Sem. I
2016

Sem. I
2017

Sem. I
2016

Sem. I
2017

Sem. I
2016

Sem. I
2017

Sem. I
2016

Sem. I
2017

%±

224

229

140

142

649

714

1014

1084

6,9

24

24

15

15

114

120

153

159

3,9

243

241

130

130

1266

1306

1639

1677

2,3

137

137

66

66

437

457

465

485

4,3

12,9

12,9

11,0

10,8

13,3

13,2

12,9

12,8

-0,8

15,5

15,6

16,1

16,0

14,6

14,8

15,0

15,1

0,7

1.223

1.196

943

930

1.347

1.280

917

895

-2,4

39.721

40.140

12.479

12.271

39.224

41.837

91.424

94.248

3,1

102

97

22

22

106

102

230

221

-3,9

1.951,58

1.995,32

403,76

398,54

2.014,17

2.215,43

4.369,51

4.609,29

5,5

4,5

4,3

4,1

3,9

4,9

4,2

4,7

4,3

-8,5
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(% realizat / programat)
Denumire indicatori
1. Rulaj (veh.km.)
2. Ore în circulatie
3. Parc circulant
4. Curse
5. C.U.P. (zi lucru)

Sem. I 2017

Sem. I 2016

97,97
98,50
99,55
97,59
63,92

91,56
92,09
92,12
91,80
58,98

Astfel, în perioada de referinţă, faţă de cea din anul precedent, s-a înregistrat o creştere a
volumului activităţii de transport public, respectiv a rulajului, curselor şi a orelor în circulaţie,
în medie cu 6,54%.
3. Demersuri pentru atribuirea serviciului de transport public de persoane în Municipiul
Bucureşti la Regia Autonomă de Transport Bucureşti şi/ sau transformarea în societate
comercială
• Atribuirea serviciului de transport public de persoane în Municipiul Bucureşti la Regia
Autonomă de Transport Bucureşti se poate realiza prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului
Bucureşti, prin care se decide încheierea unui contract de servicii publice între Regia Autonomă de
Transport Bucureşti ca operator de transport public şi autoritatea contractantă, unde vor fi stabilite clar
condiţiile de prestare a serviciului de transport public, precum şi modul de acordare a compensaţiei şi a
diferenţei de tarif aferentă reducerilor şi gratuităţilor la transportul public.
Respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1370/2007 referitoare la calitatea de operator
intern a prestatorului de servicii de transport public implică reglementarea modului de exercitare a
controlului efectiv al Autorității Competente asupra operatorului.
Acest aspect poate fi reglementat prin transformarea R.A.T.B. în societate comercială la
care Autoritatea Competentă poate să dețină întreg/majoritatea capitalului social.
Prin H.C.G.M.B. nr.209/2015, a fost împuternicită A.M.R.S.P. să elaboreze studiul de
oportunitate privind reorganizarea R.A.T.B. și transformarea în societate comercială, acesta fiind
aprobat de către C.G.M.B. în data de 26.05.2016.
Având în vedere necesitatea punerii în aplicare a prevederilor Regulamentului (CE)
nr.1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători în Bucureşti şi Judeţul
Ilfov, în semestrul I 2017 s-a decis înfiinţarea unei comisii de lucru pentru elaborarea documentelor de
transformare a R.A.T.B. în Societate Comercială.
Comisia astfel constituită a elaborat documentaţia aferentă, draftul de Contract de Servicii
Publice fiind elaborat în funcţie de condiţiile concrete şi transmis în variante succesive municipalităţii
în vederea analizării.
• În conformitate cu prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, precum şi ale Hotărârii de Guvern nr. 548/1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru
întocmirea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al comunelor, oraşelor, municipiilor sau
judeţelor, s-a procedat la inventarierea bunurilor din administrarea R.A.T.B., ce aparţin
domeniului public al Municipiului Bucureşti.
• În data de 07.08.2017, Consiliul de Administraţie al R.A.T.B. a aprobat Contractul de Servicii
Publice, iar acesta, împreună cu toată documentaţia, inclusiv inventarul centralizat al bunurilor ce
aparţin domeniului public al Municipiului Bucureşti, a fost transmis Municipalităţii în vederea
supunerii dezbaterii publice.
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• În data de 29.06.2017, Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobat organigrama
Regiei şi Statul de Funcţii aferent, elaborat în concordanţă cu aceasta, astfel încât ele să răspundă
viitoarelor cerinţe ale activităţii desfăşurate de Regia Autonomă de Transport Bucureşti ca societate
comercială.
4. Obiectivele de investiţii
În luna aprilie 2017 a fost aprobată de către Ordonatorul principal de credite – Primarul
General lista obiectivelor de investiţii cu finanţare integrală sau parţială de la buget pe anul 2017 – în
valoare de 49.307,00 mii lei, iar în luna septembrie a fost rectificată până la valoarea de 62.689,81 mii
lei.
Obiectivele cuprinse în structura “Listei de obiective de investiţii pentru anul 2017”, cu finanţare
din surse proprii, au valoarea aprobată de 5.221,98 mii lei, inclusiv TVA.
5. Componenta comercială şi de relaţii cu publicul
I. Activitatea Comercială
• În perioada analizată, din activitatea de vânzare s-a încasat suma de 90.263.778,45 lei, din
care: 88.917.160,45 lei reprezintă încasări din titluri RATB şi servicii şi 1.346.618 lei reprezintă
contravaloarea cardurilor contactless (suporturi ale titlurilor de călătorie).
• Pentru realizarea obiectivelor principale de îmbunătăţire a condiţiilor de transport public, în
perioada ianuarie iunie 2017 au fost întocmite documentele necesare declanşării şi organizării a 344
proceduri de achiziţii sectoriale şi a 139 proceduri de achiziţii directe. Totodată, s-au
elaborat/semnat 63 acorduri cadru, 258 contracte subsecvente şi 8 contracte ferme.
Această activitate, susţinută în domeniul achiziţiilor publice, s-a reflectat în indicatorii economici
şi de prestaţie prezentaţi anterior, respectiv creşterea de parc şi de cheltuieli cu materiale şi piese, toate
în folosul utilizatorilor transportului public.
• În baza Deciziei nr. 2562/07.06.2017, comisia desemnată cu atribuţii de evaluare a stării
tehnice a sistemului electronic de informare vizuală a călătorilor în staţiile liniei de tramvai 41 a
propus soluţii alternative de rezolvare a sistemului de afişare în staţii a informaţiilor destinate
utilizatorilor transportului urban, prin montarea unor panouri de afişaj în fiecare staţie, care să
conţină graficul cu orele de trecere a vagoanelor prin staţie. Având în vedere că soluţia alternativă
a fost aplicată şi finalizată cu succes, prin implementarea unui proiect pilot pe traseul liniei 41 de
metrou ușor, prin afişarea în fiecare staţie a informaţiilor pentru călători, s-a aprobat ca în perioada ce
urmează aceasta acţiune să fie extinsă şi pe liniile de tramvai 32 şi 21.
•
Începând cu anul 2017, au fost reluate discuţiile cu Polițiile Locale de Sector şi Poliția
Locală a Municipiului București în vederea stabilirii unui mod unitar de organizare a acțiunilor
comune si semnării protocoalelor de colaborare.
Pe parcursul semestrului I au fost efectuate 46 de acţiuni în cadrul cărora au fost
sancţionate 2.086 persoane, au fost emise 1.135 suprataxe şi s-au întocmit 951 procese-verbale de
contravenție.
• În scopul facilitării accesului către diferite puncte din Capitală ce cuprind obiective turistice şi
pentru încurajarea providerilor de servicii de turism, precum şi a altor operatori economici, în şedinţa
din data de 26.04.2017 Consiliul de Administraţie al RATB a aprobat tarifele de transport cu regim
special pentru linia turistică, acestea fiind aprobate de către CGMB prin Hotărârea nr.
198/18.05.2017, astfel:
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- tarif pentru grup organizat de 50 persoane – 1.125 lei (inclusiv TVA);
- tarif pentru grup organizat de 100 persoane – 2.100 lei (inclusiv TVA);
- tarif pentru grup organizat de 500 persoane – 9.000 lei (inclusiv TVA).
II. Activităţi desfăşurate în semestrul I în domeniul relaţiilor cu publicul
- monitorizarea presei: s-a înregistrat o scădere a numărului de ştiri negative, cu 48 % şi creşterea
ponderii ştirilor neutre, prin intensificarea eforturilor de comunicare a proiectelor pe care RATB şi
autorităţile publice locale le iniţiază pentru optimizarea serviciilor de transport public;
- s-au întocmit răspunsuri la solicitări de informaţii în baza Legii 544/2001, înregistrându-se o creştere
a numărului acestora cu 20% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent;
- s-a continuat proiectul de colaborare între Regia Autonomă de Transport Bucureşti şi Direcţia de
Cultură, Sport, Turism din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti pentru promovarea evenimentelor
culturale prin intermediul Regiei, proiect ce a debutat în luna decembrie 2016 şi care se va desfășura
timp de doi ani, până în luna decembrie 2018. În primele 6 luni ale anului 2017, un număr de 22 de
instituții de cultură bucureștene (teatre, circ, muzee) au oferit 2.986 de invitaţii duble pentru abonaţi,
care au fost astfel încurajaţi să continue să utilizeze serviciile RATB şi să achiziţioneze abonamente.
- s-a extins numărul canalelor de comunicare, care includ în prezent site-ul www.ratb.ro, două adrese
de email info@ratb.ro şi relatii.publice@ratb.ro, conturi de Twitter, Facebook şi Youtube, servicii
tradiţionale de poştă, telefonic şi prin interacţiune directă la sediul Regiei;
- RATB a transmis prin aplicaţia gratuită Twitter 1551 de mesaje referitoare la blocaje sau modificări
de trasee, astfel încât cei 760 de abonaţi la acest serviciu au putut opta în timp util pentru rute
alternative de transport;
- în ceea ce priveşte reclamaţiile primite pe toate canalele menţionate acestea au fost în scădere cu 4 %
faţă de perioada de referinţă.
* * *
Scopul activităţii de transport public de persoane desfăşurată de regie este oferirea unei
prestaţii de un nivel calitativ ridicat, concomitent cu valorificarea eficientă a resurselor financiare şi
umane. Gestionarea performantă a acestor resurse presupune elaborarea de strategii pe termen mediu
sau lung, cu obiective clare, pe baza unui proces decizional complex şi totodata vital pentru buna
funcţionare a regiei. Aceasta se poate realiza doar printr-o planificare riguroasă a activitaţii, orientată
către performanţă, ce poate fi atinsă prin dezvoltarea organizaţională şi presupune strategii normative
şi reformatoare, fără a afecta sistemele de valori, cu scopul de a face faţă ritmului accelerat al
schimbărilor.
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