“Fără şcoală să nu aştepte
nimeni nici părinţi buni,
nici fii buni, şi prin urmare
nici stat bine organizat şi
bine cârmuit şi păstorit.”
Ion Heliade Rãdulescu
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Conceptul de strategie, atât în război, cât
şi în afaceri, este strâns legat de cel de
tehnologie, care joacă un rol determinant
în activitatea oricărei companii. În mod
evident, există şi alţi factori care contribuie
în mod decisiv la adoptarea deciziei de
internaţionalizare, precum nevoia de
creştere a bazei de clienţi, reducerea

Sectorul de retail a cunoscut o evoluþie cel puþin surprinzãtoare,
fiind similarã cu cea a revoluþiei industriale.
Fenomenul "industrializãrii comerþului cu amãnuntul"
a fost astfel replicat sub forma tendinþelor de internaþionalizare ale
corporaþiilor ºi companiilor multinaþionale.

gradului de dependenţă de anumite pieţe
sau dorinţa de a creşte profiturile. Este mai
mult decât evident faptul că, în prezent,
accentul cade pe mediul virtual mai ales
dacă ţinem cont de faptul că o companie
trebuie să fie prezentă pe web pentru a
supravieţui într-un mediu extrem de
competitiv.

continuare în pag. 2,3
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"Oamenii nu se deosebesc atât prin ceea ce zic, ci prin
ceea ce fac"
Mihai Eminescu
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În ciuda tuturor acestor
tendinţe, sectorul comerţului cu
amănuntul nu a devenit, însă,
niciodată la fel de globalizat ca
industria, ceea ce poate fi atribuit
unor obiceiuri culturale specifice
consumatorilor.

Comerþul cu
amãnuntul
ºi ativitãþile sale,
împreunã cu
serviciile, sunt
pe termen lung
cele mai eficiente
cãi de a aduce
schimbare, noi
tendinþe ºi inovaþii
în sectorul terþiar.
În acelaşi timp, totuşi, sectorul
comerţului cu amănuntul este una
dintre cele mai distinctive părţi ale
tendinţelor mondiale de globalizare şi internaţionalizare din
ultimele decenii şi, de asemenea,
una dintre cele mai vizibile
trăsături ale transformărilor
economice din ţările postsocialiste şi din ţările în curs de
dezvoltare, unde dinamica
schimbării a fost extraordinară şi
relativ unică.

Structura sectorului
de retail a suferit
modificãri
considerabile în
toatã Europa
în ultimele decenii.
În a doua jumătate a secolului
al XX-lea, modelele de consum
din economiile de piaţă dezvoltate
s-au stabilizat, în timp ce, în anii
1990, în ţările în tranziţie aceste
tipare au fost acceptate, cu o
viteză şi o dinamică neobişnuite.
Adoptarea, de către ţările estice,
a normelor occidentale a fost
susţinută de capitalul occidental.
Potenţialul acestor pieţe, concurenţa internă slabă, legislaţia
nu foarte dură, precum şi apetitul

mare al consumatorilor, au atras
comercianţii cu amănuntul din
Vestul Europei. Internaţionalizarea a devenit, în acest context, o caracteristică dominantă
a comerţului cu amănuntul
european. Procesul de internaţionalizare, care a început mai
întâi în ţările centrale şi apoi în
ţările din Europa de Est, a fost
astfel foarte rapid, iar diferenţele
dintre ţările europene au fost
eliminate, mai ales din perspectiva cantităţii şi concentrării.
Singurele elemente rămase au
fost calitatea produselor şi cultura
mediului de vânzare cu
amănuntul.
În prezent, deşi întregul
continent european s-a confruntat cu provocări care au
reprezentat ameninţări la adresa
stabilităţii sale (cum ar fi
problemele cu refugiaţii şi
terorismul, tensiunile politice
dintre Rusia şi Turcia, referendumul Brexit din Marea Britanie
etc.), economia europeană şi
consumul au rezistat, în mare
parte datorită încrederii consumatorilor.
Conform graficului alăturat, întrun top al principalelor companii
în funcţie de numărul de produse
vândute, la nivelul 2018-2019 în
Europa, conduce Zara, urmată de
principalul concurent H&M, apoi
Marks&Spencer şi Primark.
Creşterea sectorului a fost menţinută mai alea prin tranzacţionarea online (e-commerce), a
cărei semnificaţie continuă să
crească, chiar dacă dinamica în
comparaţie cu anii anteriori a
încetinit pe pieţele dezvoltate (de
exemplu, Germania şi Austria).
În Cehia, de exemplu, în 2017,
vânzările online au atins o cotă
de 10,5% din întreaga cifră de
afaceri cu amănuntul.

Companiile de
retail din Europa
de Vest se confruntã
în prezent cu
provocãri
necunoscute în
trecut - în ceea ce
priveºte scãderea
cifrei de afaceri,
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Topul companiilor din industria fast fashion în funcţie de
unităţi de produs vândute în perioada 2018/2019

profituri ºi o
presiune puternicã
asupra preþurilor.
Scăderea suprafeţelor de
vânzare are ca rezultat în mod
natural o concentrare mai mare
a punctelor de vânzare cu
amănuntul şi, în prezent, se
întâmplă foarte des ca doar trei
sau patru dintre cele mai mari
lanţuri de comerţ cu amănuntul
să controleze până la 90% din
piaţa unei anumite ţări.
Ritmul de creştere
al vânzărilor industriei
de retail la nivel global,
în perioada
2018 - 2022 (proiecţie)

Se constată, la nivelul anului
2020, o scădere a ritmului de
creştere a vânzărilor în industria
de retail, determinată de
pandemia de COVID-19, de
aproximativ 6%. Pentru 2021 şi
2022, se aşteaptă creşteri ale
vânzărilor.
După etapa internaţionalizării şi
adoptarea modelelor occidentale
de comportament de cumpărare,
pieţele din estul Europei au atins
un stadiu de consolidare cu o
relativă stabilizare a pieţei. În
ciuda faptului că mulţi consumatori preferă încă cantitatea,

Sursa: www.statista.com

de Vest din SUA în anii 60.
Lanţurile de tip franciză s-au
stabilit în magazinele de
proximitate, în timp ce multe
lanţuri de supermarketuri sau
hipermarketuri au rămas în
proprietatea companiei.

experţii vorbesc despre eficienţa
cumpărăturilor şi a consumului.
Principalele tendinţe
înregistrate pe
aceste pieţe sunt:

- "Cumpărarea impulsivă"
susţinută de publicitate, evenimente promoţionale şi aşanumitele instrumente de piaţă
POS (punct de vânzare) / POP
(punct de cumpărare) scade
deoarece oamenii tind să se
gândească de două ori la ceea
ce vor să cumpere şi de ce.
- O a doua tendinţă semnificativă este concentrarea pe
calitate şi valoare, care este
acum tipică nu numai pentru
consumatorul
occidental.
Cumpărăturile zilnice de alimente
proaspete şi creşterea achiziţionării de mărfuri de marcă şi mai
ieftine în vânzări sunt dovada unei
astfel de tendinţe.
- O altă tendinţă nouă este
introducerea de noi concepte
care oferă consumatorilor o
experienţă de vânzare mai bună,
alături de cumpărături mai
confortabile şi servicii mai bune.
O formă de cooperare cu
amănuntul, care există de câteva
decenii, se dezvoltă şi se
modernizează constant, este
franciza. În forma sa modernă,
acest model s-a mutat în Europa

Francizele sunt,
probabil, printre
cele mai populare
forme
organizaþionale
ale lanþurilor
de retail din
Europa de Vest,
deoarece cresc productivitatea
prin influenţa lor asupra transferului de know-how sub formă de
comunicare interculturală şi
adaptare la comunicare. În zilele
noastre, formele moderne ale
francizei sunt axate pe strategii
de comerţ electronic şi
cumpărături online. Pieţele din
Europa Centrală şi de Est au
devenit foarte căutate de către
companiile care oferă francize ale
lanţurilor de retail din Europa de
Vest. Recent, conceptele de
franciză din segmentele de
produse alimentare cu amănuntul
s-au extins foarte mult. Acest
lucru este destul de evident, mai
ales dacă se ţine cont de
schimbarea comportamentului
de achiziţie şi consum ale
consumatorilor din Europa de Est,
ce au început să renunţe la
cumpărăturile din supermarketuri
şi preferă magazinele mai mici
şi mai accesibile din cartierul lor.
Investiţiile în
comunicaţiile digitale
sunt în continuă creştere,

sursa wall-street
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mai ales în perioada curentă,
iar comercianţii cu amănuntul au
fost forţaţi să se adapteze
situaţiei mondiale şi să găsească
noi forme de a ajunge la
consumatori, în ceea ce priveşte
comunicarea promoţională.
Grupurile ţintă mai tinere, aşanumita generaţie Z, utilizează în
mod predominant suporturile
digitale, astfel încât reclama
tipărită, probabil, nu îi influenţează. Comparativ cu costurile
reclamelor comerciale tipărite,

Piaþa european[ de retail

VINERI 16 IULIE 2021

3

Un studiu al
Pricewater
houseCoopers
(PwC) din 2019
subliniazã aceste
schimbãri în
comportamentul
consumatorilor:
- Trei sferturi dintre consumatori doresc vânzători prietenoşi, atenţi şi prezenţi. Cu toate
acestea, 59% dintre clienţi au
raportat că trebuie să se
adreseze proactiv personalului de
vânzări pentru informaţii atunci
când au făcut ultimele achiziţii.
Doar 38% dintre vânzători au
putut furniza informaţii despre un
anumit produs în timpul
consultării.
- Serviciile digitale nu joacă un
rol semnificativ în experienţa de
cumpărare a grupurilor ţintă mai
vechi. Cu toate acestea, pentru
persoanele sub 30 de ani, acestea sunt extrem de relevante: De
exemplu, 43% dintre consumatorii din această grupă de
vârstă doresc să poată verifica
online disponibilitatea produselor.
Aproximativ unul din trei ar dori
să poată verifica disponibilitatea
produselor din magazin online
sau să comande produse online
şi apoi să le ridice personal (Click
& Collect).
- Mai mult de jumătate dintre
cei chestionaţi au arătat un
interes în utilizarea roboţilor în
magazinele de bricolaj (55%). Cu
toate acestea, toţi ceilalţi clienţi
din grupa de vârstă de peste 40
de ani s-ar abţine de la utilizarea
unui astfel de ajutor digital.
Roboţii sunt o modalitate bună de
a uşura povara pe care o poartă
vânzătorii. Cu toate acestea, ei
nu pot înlocui lucrătorii comerciali.
- Clienţii apreciază în mod
deosebit avantajele digitalizării
atunci când vine vorba de
procesul de plată: 61% dintre cei
chestionaţi consideră serviciul
self - checkout, unde clienţii
scanează şi plătesc singuri
produsele, drept o îmbunătăţire a
procesului de plată. Dintre cei
sub 40 de ani, cifra este chiar mai
mare, peste 70 la sută.
În ceea ce priveşte tendinţele
globale din sectorul comerţului cu

sursa ziarul unirea

formularele digitale nu numai că
economisesc la astfel de costuri,
dar pot fi direcţionate mai precis
către grupul ţintă prin intermediul
adresării personale individuale.
Internetul şi smartphone-urile
sunt primul şi cel mai important
suport media pentru tot mai mulţi
clienţi atunci când caută oferte
de vânzare cu amănuntul sau
planifică o sesiune de shopping.
Publicitatea şi comercializarea
bunurilor şi produselor de larg
consum nu sunt limitate spaţial,
deşi ar putea fi recunoscute
anumite specificităţi culturale. În
ciuda acestui fapt, se poate
observa o asemănare semnificativă între Europa de Vest şi
de Est în această sferă a
comerţului cu amănuntul.

amănuntul, acestea ar putea fi:
concepte hibride de magazine;
schimbări în stilul de viaţă al
consumatorilor; vânzarea cu
amănuntul hiper-locală; viteza şi
confortul cumpărăturilor; şi AI
(Inteligenţă artificială).

De la debutul
pandemiei, din
februarie 2020,
piaþa de retail
a cunoscut o
schimbare majorã,
toþi jucãtorii
fiind obligaþi
sã se adapteze
la noile realitãþi.
Probabil, pandemia şi impactul
acesteia vor preocupa societatea
şi economia pentru mult timp.
Transformările în comerţul cu
amănuntul vor avansa în
continuare şi vor remodela
această zonă.
În general,
majoritatea comercianţilor
cu amănuntul au
acum trei opţiuni principale:

(1) dezvoltarea afacerii pe o
platformă proprie - doar liderii de
piaţă au în prezent puterea de a
dezvolta un ecosistem - platformă
propriu care să îi ajute în
depăşirea obstacolelor existente.
Cu toate acestea, pentru cei care
pot, valoarea adăugată şi datele
obţinute în acest fel vor fi
extraordinar de valoroase;
(2) utilizarea de platforme în
parteneriat; ca parte a dezvoltării
modelului de afaceri, managerii
din retail încep să analizeze ce
parte a lanţului valoric ar trebui
să deţină şi ce părţi ar putea fi
livrate mai bine prin parteneriate;
(3) continuarea afacerii în modul
tradiţional; comercianţii cu
amănuntul vor avea o nevoie tot
mai mare de a găsi căi sofisticate
de abordare a consumatorului,
pentru a se asigura că experienţele clienţilor sunt perfecte. În
acest context, continuarea în

modul tradiţional ar fi provocatoare, în cel mai bun caz.
Ceea ce a demonstrat COVID
este faptul că, din punctul de
vedere al consumatorilor, aceştia
doresc să vadă de la comercianţi

o implicare a acestora mai profundă în viaţa societăţii, dincolo de
produsele pe care le vând sau
profiturile pe care le obţin. Se
aşteaptă ca acţiunile acestora să
reflecte credinţele şi valorile lor şi

ale întregii societăţi. Acele companii care demonstrează că sunt
dispuse să colaboreze cu guvernele dar şi cu ceilalţi competitori
pentru a rezolva nevoile societăţii
vor avea numai de câştigat.
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taxi normal care a rezolvat tot
normal problema. Dar am pierdut
mai mult de jumătate de oră. Nu
este confortabil la miezul nopţii
şi după o călătorie destul de
obositoare. Întrebându-l de
situaţie, omul cu taxiul corect mia relatat că patronii celor în
discuţie sunt primari sau foşti
primari, aşa că sunt inexpugnabili. O fi, n-o fi? Oricum, la fel
ca în 1991. În raport cu o astfel
de situaţie hoţească, ceea ce se
vădeşte la noi, la Sibiu, este
excepţional. Mai bine şi mai
operativ chiar decât la Rennes
sau Paris...

urmare din pagina 1

Cred că niciodată nu a trecut
un an şi jumătate fără să ies din
Sibiu. Acum, da. Zilele trecute,
însă, soacra mea, locuind în
Capitală şi împlinind venerabila
vârstă de 94 de ani, nu puteam,
oricum, eu şi Carmen, soţia mea,
trata evenimentul prin absenţă.
Desigur, s-a mai relaxat şi
Covidul. Binişor, chiar. Iată-ne,
dar, împreună în trenul de 16,30
cu formare la Sibiu, în drum spre
Bucureşti... Ajungem, "normal",
cu o întârziere de "numai" 1 h,
cea ce nu ni se pare prea mult în
împrejurările dezastruoase în
care se află calea ferată la noi.
Nu atât vagoanele, chiar dacă
unele de mâna a doua, importate
(probabil cu comisioanele de
rigoare), iar altele româneşti
condiţionate şi recondiţionate, dar
toate relativ acceptabile, destul
de confortabile, în afara toaletelor
şi, uneori, a curăţeniei. Cât mai
ales "calea", investiţiile de cale,
aproape neglijate, şinele,
traversele rămase consistent în
urmă, aparatură de reglaj
depăşită, şi care, toate, asigură
- mai bine spus nu asigură viteza trenului şi, în mare măsură,
optimizarea "încrucişărilor",
comoditatea ca atare a călătoriei.
şi, de ce să nu o spunem,
securitatea ei. Problema nu este
nouă. Un deja-vu pe care îl
uitasem. Încă de acum 29 de ani,
când eram consilier la Ministrul
Transporturilor, ea se punea cu
acuitate. Era la SNCFR (Societatea Naţională de Căi Ferate
Române) un director tehnic - ing.
Turbuţiu - o veritabilă somitate în
materie, care, alături de
preşedintele de atunci, ing. Aurel
Dumitrescu, şi el un remarcabil
specialist, o ridicau cu vehemenţă. S-au perindat apoi mulţi
miniştri - începând cu, din nou
Traian Băsescu, înainte Paul
Teodoru şi Aurel Novac, care au
mai făcut cât ceva, dar şi alţii, care
nu au prea făcut nimic. Astfel,
încât, chestiunea a rămas şi
astăzi "ca-n tren", în stadiul de
"ridicare cu vehemenţă". Iar
urmările se văd, başca riscul mai
mare al deraierilor şi altor
accidente de parcurs, când
plouă, când nu plouă, când ninge,
când este îngheţ, când nu este,
când este cald, când este frig,
practic aproape mereu. Să
sperăm, totuşi, mă rog, am tot
sperat. Dar timpul viitor, limbajul
curent al politicienilor, nu costă.



Luminoasă, Băneasa etc. Sau
pentru distanţe mai mici tocmeşti
în prealabil un preţ de 6-7-8 ori
mai mare decât cel real. Aparatul
de taxat? Vreun control din
partea autorităţilor? Poveste.
Şoferii corecţi nu au cum să
pătrundă acolo, şmecherii nu le
dau voie. Este mafie. Când eram
eu la minister, în 1991-1992 am
încercat să-i desfiinţez. Am luat


În faţa ieşirii/intrării în Gara de
Nord, la "coloane", intrare/ieşire
care este vizavi de Ministerul
Transporturilor, de la balconul din
biroul său ministrul putând vedea
tot ce se petrece, acelaşi tablou
dezolant pe care-l ştiam bine din
urmă cu 29 de ani şi de mai apoi.
Este ora 23,30. Pe culoarul
maşinilor, sunt aliniate bară la
bară, 7-8 taxiuri de la firme mai
puţin cunoscute şi cu şoferi cu
feţe destul de dubioase care
refuză obraznic, brutal orice cursă
ce nu le convine ca distanţă: vor
doar aeroport, Berceni, Vatra

Blocul ARO - Patria

din gară cu mine un colonel din
Poliţia Transporturi, şi îndreptându-mă spre ei i-am spus
despre ce este vorba. Nu m-am
orientat însă, nu mi-am găsit
omul. Grăsun bine - desigur, nu
este un criteriu -, unsuros pe faţă
şi la zâmbet, cu o ceafă cam
groasă, mi-a spus, cu limba uşor
împleticită dar tranşant: "nu se
poate. E libertate", interpretând

aiurea reglementările municipale.
Probabil, cel puţin jumătate din
berile ce le dădea pe gât pe zi
proveneau din "tainul" pe care i-l
plăteau aceşti escroci. Relativ
mărunţi, prin comparaţie, dar
escroci. A trebuit să mă las
păgubaş... Aşa c[ şi acum - iată,
fenomenul a persistat - în
marginea "coloanelor", am
chemat telefonic, la comandă un

...A doua zi mergem la frumoasa aniversare de familie.
După vreo 3 ore, din Drumul
Taberei, zona blocurilor TD, am
luat metroul, linia cea nouă, de
excepţie mi s-a părut, şi ne-am
dat jos la "Panduri", urmând să
trecem pe la fiul nostru mai mic.
Aici, o problemă realmente
insolubilă. Un flux continuu de
maşini, din varii direcţii, astfel că
nu puteai traversa strada Panduri - ca să cobori spre
Universitatea de Medicină Dr.
Carol Davila. Iar afară erau, nu
neapărat la soare - umbră
aproape nu exista -, 39-400 .
Chiar mai mult. Asfaltul fierbea.
Dezastru total. Am mers, paralel
cu Panduri, până la Palatul
Cotroceni - intrarea de la Leu şi am traversat pe acolo, revenind
apoi spre Academia Militară. Vreo
25 de minute. Problema nu ar fi
atât pentru noi, deşi şi noi, dar
cum Universitatea din Bucureşti
şi-a mutat Rectoratul din clădirea
clasică de pe "Regina Elisabeta"
(fostă 6 Martie) de lângă operă,
pe Pandurii cu pricina, practic toţi
cei care vin cu interese cu
metroul dinspre Drumul Taberei,
nu au acces acolo, sau au dar
cu marile inconveniente de
rigoare. Amintite. Inclusiv, doamne
fereşte, o izbitură de maşină. Mă
rog, nu este treaba mea. S-o
rezolve cei în cauză...

...În ziua următoare, plecaţi
devreme, mai pe răcoare, facem
un tur pe B-ul Magheru, nume
glorios în istoria României, arteră
nu cu mult timp în urmă nu doar
aglomerată ci elegantă, esenţială
a Capitalei. Milioane de oameni
ce treceau pe aici o admirau, se
simţeau bine. Acum, cu totul
altfel. Nu mă refer la carosabil,
un şir şi aici incontinent de
maşini, dar bine stăpânit. Mă
refer la altele. "Fondul plastic" nu
mai există, placaje, "Teatrul
Nottara" relativ acceptabil, pe
urmă un mare anticariat care se
luptă să supravieţuiască. Nu prea
poate. Îndoielile au început însă
mai amplu la librăria "Cărtureşti",
vizavi - stânga - de cinematograful Aro (Patria), excelent
garnisită, pe parter şi etaje, cu
de toate. Dar fără aerisirea
necesară. Aşa că ne-am confruntat cu un aer practic înăbuşitor. Fierbinte, igrasios,
nesănătos, ceea ce ne-a scurtat
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documentarea în librărie. Şi am
mai fi stat. Apoi, între "Aro" şi chiar
dincolo de cinematograful
"Scala", spre "Intercontinental",
marele dezastru. Aproape totul în
paragină. Trotuarul relativ bun,
dar zidurile şi fostele vitrine ale
magazinelor de pe această parte,
toate cu placaje mari, murdare,
prăfuite, desenate cu tot felul de
inscripţii graffiti şi figurine, multe
jenante. "Aro": blocul şi cinematograful, aproape dezafectate,
senzaţie de părăsire. Pe urmă,
la fel: lactobarul, devenit apoi
magazin de cămăşi, haine şi
pantofi de lux, alte prăvălii,
"Ciclop"-ul, hotelul "Ambasador",
librăria "Sadoveanu", cinema
"Scala" ş.a. Placaje mari care
ascund locaţii părăsite - mă rog,
poate în "renovare"? dar nu cred
- murdare pe dinăuntru, cu
îmbâcseli şi şobolani sigur cât
cuprinde. Am încercat o
strângere de inimă întrucât, în
tinereţea mea - timpurile erau
cum erau totuşi - era traseul
preferat cu prietenii. Îl făceam
vara, şi ziua, dar mai ales seara,
de câteva zeci de ori, era plăcut,
umbră, era răcoare. Era curat.
Era lumină. Ne salutam, mai
beam o bere, vorbeam, râdeam.
Sigur, era cel mai puţin important,
dar era totuşi de semnalat. Ne
întâlneam aici, noi, grupul nostru,
acum remarcabilul medic
stomatolog patron de mai multe

cabinete, cu mai mulţi angajaţi,
în Toronto, Doru Dăbuleanu,
excepţionalul inginer constructor
Nobi Copelman, proiectant şi
constructor de mare anvergură în
Israel, patron de firmă, deosebitul
economist Marius Iorga, cu o voce
superbă, autoritate a "Romtrans"ului, şi eu. Atunci, însă, elevi la o
şcoală tehnică sau pe urmă în
primii ani de facultate. Îi văd
aievea cum se plimbau pe amicii
noştri de "Magheru", regizorul
Tudor Mărăscu şi frumoasa Lia
Tanciu, absolventă de filologie şi
crainică, apoi, mulţi ani TV, pe
venerabilul regizor Jean Georgescu, pionier al cinematografiei
române moderne cu care ne
salutam respectuos. Pe simpaticul actor Colea Răutu, omul
fără vârstă, pe prietenul Nuni
Anestin, actor şi el, băiatul
marelui grafician, Nuni plecat mult
prea devreme dintre noi. Pe, mai
târziu, remarcabilul eseist de la
Paris, Marin Tarangul - noi îi
spuneam Marin Călugărul. Pe
foarte simpaticul cascador şi
actor Mircea Pascu, o perioadă
fost coleg de liceu cu mine, om
de bază în filmele lui Sergiu
Nicolaescu; Mircea, când ne
vedea, striga, indiferent de timp,
"Christos a Înviat!", iar tu îi
răspundeai "Adevărat a Înviat, măi
Mirceo". Ne vedeam cu Roby
Neamţu, şeful în gaşca
"Borcanului" de la Atheneu. Ne

vedeam cu matematicianul Mişu
Botez şi soţia sa mai târziu,
arhitecta Mariana Celac. Ne
vedeam cu viitorul economist şi
mereu rugbist Nicu Lapa şi Andrei
Cazacu (fratele istoricului Matei
Cazacu de la "Europa Liberă"),
amândoi, după Revoluţie,
funcţionari superiori în Ministerul
Educaţiei. Cu Miki Prodanof, şi
fratele său, mari dansatori. Cu
colegii de la Sava, Călin Dimitriu,
Alec Ştefănescu ("şeriful"), viitor
soţ al marii atlete Valeria Bufanu,
cu Cuiba, arhitect acum pe la
Paris. Cu fraţii Dragostin, Luca şi
Sandu, cu fraţii Gheţa, Cucu şi
Matty, care dădeau nişte "ceaiuri"
formidabile, renumite. Cu
Constantin - Pusy - Băltăreţu
care venea cu Pepi Fuerea,
viitoare soţie. Cu fotbalistul
Gheorghe (Gică) Constantin, un
as al Stelei în acea vreme, mare
"artist" şi frumoasa sa soţie,
stewardesă. Cu profesorul de
sport Traian Sfrângeu, cam
rădeam de el, dar aveam noi un
motiv anume. Cu viitorul regizor
Mircea Veroiu, cu muzicianul
Cico Nicolaescu, trompetist,
produs al marelui profesor de
trompetă Vanea Socolov. Cu Jean
Cupen, redactorul şi cronicarul de
la "Sportul". Cu Simion Năsui,
unchiul actualului ministru, fostul
meu coleg de facultate, era destul
de timid printre noi. Cu colegii
mei de liceu Bebe Tauber

Metrou linia nouă
Cinema Patria

5
Casa Universitarilor Bucureşti

(nepotul lui Radu Beligan) şi
viitorul arhitect din Elveţia,
Dimitrie Cehan Racovitză. Şi câţi
şi mai câţi. Şi ce fete. Viitoarea
mare solistă de operă Marina
Krâlovici, pe urmă Săndiţa
Balaban, remarcabilă, apoi,
televizionistă. Uneori, Simona
Runcan, viitoarea soţie a
sculptorului Apostu. Surorile
Rădulescu, "leoaicele", Pia
Brătianu, Roxana Ghica şi
Blondi Ţuchel, alte domnişoare
de la "Cantemir", "Sava",
"Central", "Lazăr" ş.a. Erau mici
plimbări nevinovate, pe seară, dar
ne făcea plăcere să ne salutăm,
să vorbim. Locul era plăcut şi nu
costa... Ne întâlneam, însă, şi cu
viitorul academician, profesorul
de Economie Politică, N. N.
Constantinescu, de la ASE
Bucureşti, locuia chiar pe
Magheru: "Ce mai faceţi, măi
băieţi?"; cu remarcabilul profesor
de filozofie, tot de la ASE, Ludwig
Grunberg, şi cu el mai schimbam
câteva cuvinte. Să nu-l uit pe
simpaticul, din generaţia noastră,
cantemirist Mircea Babeş, viitor
mare cercetător şi profesor
arheolog, strănepotul marelui
savant. Să nu-i uit pe rugbistul
Puiu Toma, tot cantemirist, pe
Milu (Emil) Hossu, care după 2
ani de ASE făcea o facultate de
teatru în care deja se remarcase
deosebit etc. Erau atâţia şi atâţia
alţii, din toate felurile şi din toate
locurile... Deseori, turul - returul
se prelungeau până la "Zori de
zi", cârciumă pe locul actualului
"Intercontinental" şi Teatrul
Naţional. Mulţi din cei amintiţi nu
mai sunt astăzi, au devenit doar
amintiri, umbre. Sunt însă
convins că le-ar părea rău, ca şi
mie, ca şi nouă, de halul în care
a ajuns, pe porţiuni nu puţine ale
sale, B-dul Magheru...

...Sigur, amintiri, dar păcat că
acum este aşa. Oraşele, multe
din străzile lor, ca mai toate

locurile, se nasc, trăiesc şi mor.
Dar "Magheru" moare prea repede
şi prea urât. Cine ştie, însă, poate
că nu... Sigur, este, până la urmă,
cum spuneam, lucrul cel mai
puţin important, plimbări, utilităţi,
comparativ cu distrugerea,
dispariţia unor mari uzine bine şi
modern tehnologizate, ce
realizau costuri şi preţuri competitive şi care aveau desfaceri
pe piaţă, afară. Comparativ cu
distrugerea sistemului naţional
de irigaţii. Comparativ cu,
realmente, subţierea însemnată
a clasei medii etc., etc. Revenind
pe B-dul Magheru, după "Scala"
şi alt fost Lacto-bar, fostă apoi
prăvălie, placaje, cum aminteam,
facem la stânga, mergem puţin,
traversăm şi ajungem la "Casa
Universitarilor". Loc drag nouă,
mie şi soţiei, aici am făcut nunta,
în august 1977. Aici mi-am
serbat doctoratul, în iulie 1978.
După câştigarea campionatului
de tenis în Bucureşti, aici am
avut masa festivă cu colegii de
echipă, ing. Bebe Bălăceanu,
arh. Pif Butuman, Marcus Jeanot,
ing. Grigore, în 1980 etc. Şi tot
aici, prin grija remarcabilă a
inginerului Ionică Crăciuneanu,
acum german-german, aici s-au
revăzut şi se revăd de ani de zile,
iar în ultimul timp mi-am ataşat
şi eu - colegi de la "Sf. Sava" şi
Facultatea de Construcţii,
generaţiile 1959-1962 şi pe urmă.
Cu amintiri, nostalgii, pozne şi
glume. În pofida timpului care
trece şi a faptului că noi tot
îmbătrânim. Şi tot aici, în fiecare
miercuri, pe la ora 13, se văd la
un pahar de vorbă vechii rugbişti,
în frunte cu inginer-arhitect Victor
Guţu, decanul de vârstă, 95 de
ani, colegul meu de echipă - linia
a II-a şi a III-a, la "Olimpia" şi
"Proiectantul". Îmi pare rău că nu
am reuşit să ajung acolo, poate,
de acum. Sper în viitor... Grădina
de la "Universitari" pe care o
cunosc atât de bine, arată cum
arată, oricum acceptabil, pe bune,
continuare în pag. 6
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dar înăuntru, în celebrele saloane,
spaniol, francez, baroc etc., este
cam jale. Deranj mare. Praful de
câţiva cm, neaerisite, îmbâcseală. Senzaţie de vechi, de
depozite. Poate că era o situaţie
de o clipă, iar în cele următoare
ea se va schimba. Poate...

...Urcăm spre fosta Ambasadă
a Elveţiei, precum şi spre fosta
şcoală Tehnică Sanitară, la Pitar
Moş. Aceasta din urmă o clădire
(dintre cele multe) şi ea
realmente în ruină. Vreo 2-3 ani,
după liceu, şi Doru, şi Nobi, şi
Marius şi eu, şi atâţia alţii, am avut
momente utile şi plăcute aici.
Acum totul este sub lacăt,
zidurile şi pereţii coşcovite,
coşcoviţi, geamurile sparte.
Penibil. Mă uit printr-o fereastră
spartă, prin cioburi de geam,
înăuntru, şi îmi pare la fel de rău:
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praf, murdărie, excremente de
şoareci şi şobolani, iar pe nişte
rafturi ce stau să se prăbuşească
şi pline de praf şi mizerie, multe
dosare, arhiva şcolii înecată întrun praf cât se poate de gros...
Ceva mai sus, tot pe "Pictor
Verona" rezistă stoic, în blocul
"Patria" un mic atelier de reparat
ceasuri, al unui domn în vârstă,
tânăr şi el odată. Pe urmă, barul
"Melody" (fostul?), cu o uşă de
intrare ce a cunoscut timpuri
mult mai bune. Şi apoi, la stânga,
acelaşi peisaj dezolant arătat al
B-dului Magheru. Este drept, nu
toată strada este aşa, dar mai
multe dintre părţile ei cele mai
frumoase, da, Hotelul "Ambasador" aproape că nu mai există,
în contrast evident cu vizaviul
său, hotel "Lido", renovat splendid, în parte, o altă parte încă cu
schele, dar în curs de finalizare.
Să luăm, dar, şi ce are plin
paharul. Cine ştie, vorba
televizoniştilor, "să facem aşa ca
să fie bine"... Va rezista însă
“Lido” într-un peisaj precum cel
amintit?

Surse foto::
https://www.profit.ro/stiri/social/cinematograful-patria-loc-emblematic-pentrubucuresti-din-1935-a-fost-inchis-pe-termen-nelimitat-14473628
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Blocul_ARO_-_Patria.jpg
https://mapio.net/pic/p-16591429/
https://www.zf.ro/companii/metrorex-tronsoanele-raul-doamnei-eroilor-sibazilescu-straulesti-finalizate-la-sfarsitul-lui-2016-14862287
https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Sta%C8%9Bia_R%C
3%A2ul_Doamnei,_linia_de_metrou_M5,_Bucure%C8%99ti.jpg

Intersecţia Răzoare

Clădirea Şcolii Tehnice Sanitare spre ruină
...Acum circa 75 de ani, poate mai mult, B-dul Magheru, redenumit
astfel, era în plină afirmare. Prin ceea ce avea. La sala "Aro" se
desfăşurau conferinţe politice importante. Magazine de renume.
Pe urmă, la cinematografele "Scala" şi "Patria" (fost "Aro"),
premiere şi filme de mare succes la public. Lume multă. Lumini şi
curăţenie. În sus, spre coloanele de vizavi de ASE Bucureşti, în jos,
până spre sala "Dalles" şi mai departe. Un punct important de
reper: ceasul public peste drum de cofetăria "Casata"... Era o elită
a străzii, oameni de regulă îmbrăcaţi cu gust, mai mult din cei
"vechi" decât din cei "noi". Oricum, îţi făcea plăcere. Nu erau iluzii,
ci realitatea. De aceea, tristeţea de acum a fost şi e mare. "Micul
Paris"? Care Paris, chiar dacă" mic"? În bună măsură, o
aglomeraţie de edificii şi clădiri dezafectate sau în curs de
dezafectare (ce o fi oare cu apartamentele locuite?). Unele
aproape o ruină. Foarte rari oameni care trec pe aici, instituţii, nu...
Sentiment cam de pustiu. Dezamăgitor şi deplorabil. Mărirea şi
decăderea unei mari artere? Asta pare...
Ca să închei, totuşi, într-o notă mai optimistă, spun că cu
asemenea imagini triste m-am confruntat, şi nu odată, la Paris, la
Rennes, la Viena uneori ş.a. De exemplu, la Paris, dacă faci drumul
pe jos, de la Garre de Montparnasse - unde sosesc trenurile,
printre altele, din Bretania, la Garre de l'Est, de unde pleacă trenuri
spre Germania, Austria, Ungaria, România, vei întâlni nu puţine
astfel de secvenţe. Ce să mai spun de New-York, dat deseori
exemplu negativ în acest sens Ceea ce a fost nu va mai fi,
slăbeşte, se dărâmă. Şi se ridică alte elemente noi, viguroase,
puternice, frumoase. Dar francezii, precum şi germanii, britanicii,
americanii, dar şi alţii, au un veritabil cult pentru locuri, edificii,
străzi tradiţionale, la care nu renunţă, au un veritabil cult pentru
reconstituiri. Altminteri, spun ei, li s-ar leza din personalitate. Să
facem şi noi, în mai mare măsură, la fel. Nu cred că ar fi rău.
Pentru B-dul Magheru (din păcate nu este singurul, sunt
numeroase locuri în Bucureşti, şi nu doar în Bucureşti, astfel) se
poate aplica în acest sens. Cum spunea Mihai Eminescu, "Nu vă
prefaceţi a vă supăra pe ceea ce zicem, supăraţi-vă mai bine pe
cea ce se întâmplă, pe realitate"...

Despre cunoaºtere
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George Steiner, considerat ca
fiind părintele planificării
strategice, a încercat să explice
conceptul de strategie în lucrarea
Strategic Planning. Autorul a
arătat că strategia a pătruns în
literatura de management ca o
modalitate de a se referi la ceea
ce întreprinderea poate face
pentru a contoriza mişcările
actuale şi previzionale ale
competiţiei. Totodată, autorul
pune accent pe faptul că există
mai multe viziuni asupra definiţiei
strategiei, în domeniul afacerilor:
strategia este ceea ce realizează
managementul de top şi are o
mare importanţă pentru
organizaţie; strategia se referă la
deciziile direcţionale de bază,
adică la scopuri şi misiuni;
strategia constă într-o serie de
acţiuni necesare pentru realizarea acestor direcţii; strategia
răspunde la întrebarea: Ce ar
trebui întreprinderea să facă?;
strategia răspunde la întrebarea:
Care sunt ţintele pe care le
căutăm şi cum le vom atinge?
O definiţie mai complexă a
strategiei oferă Kenneth
Andrews: Strategia corporaţiei
este un model de decizii într-o
companie care determină şi relevă
obiectivele sale, scopurile sau

ţintele, produce politicile şi
planurile principale pentru
atingerea acestor scopuri şi
defineşte domeniul de afaceri pe
care compania le va realiza, felul
de organizaţie economică şi
umană care este şi intenţionează
să fie şi natura contribuţiei
economice şi noneconomice
către acţionari, angajaţi, clienţi şi
comunitate.

Henry Mintzberg,
concluzioneazã
cã termenul de
strategie poate
fi înþeles în mai
multe feluri,
şi anume: strategia este un
plan, un cum?, un mijloc de a
ajunge la un scop stabilit;
strategia este un model privind
acţiunile în timp; strategia este o
poziţie, aceasta reflectând
deciziile privind oferirea produselor sau serviciilor particulare pe
pieţe particulare; strategia oferă
perspectivă, viziune şi direcţie.

La rândul său, Michael E.
Porter (1980) oferă o variantă
proprie pentru acest concept,
concentrându-se pe faptul că
strategia competitivă se referă la
a fi diferit, la poziţia competitivă
pe piaţă, la avantajul concurenţial.
Alegerea unei strategii
presupune luarea în considerare
a faptului că aceasta trebuie să
aibă rezultate, să fie eficientă şi
să ofere companiei posibilitatea
obţinerii unei poziţii avantajoase
pe piaţa pe care îşi defăşoară
activitatea. Aceste deziderate pot
fi obţinute prin cunoaşterea şi
înţelegerea surselor de avantaje
competitive, a mediului general
de afaceri, cu oportunităţi şi
ameninţări, a punctelor tari şi a
celor slabe ale companiei, prin
segmentarea eficientă a pieţei,
înţelegerea dinamicii produselor
sau a serviciilor oferite, stabilirea
priorităţilor şi orientarea către
client. De asemenea, contează
şi cunoaşterea foarte bună a
concurenţilor, a obiectivelor pe
care aceştia şi le propun şi,
implicit a strategiilor pe care le

au în vedere dar şi capacitatea
acestora de a duce la bun sfârşit
ceea ce-şi propun.

Internaþionalizarea
activitãþii de
marketing
Evoluţia normală a oricărei
companii presupune o creştere
a activităţii acesteia până în
punctul în care se pune problema
abordării de alte pieţe decât cea
naţională. Acest moment este
echivalent cu dorinţa companiei
de auto-depăşire, de oferire a
produselor şi serviciilor proprii şi
altor categorii de consumatori
care să aprecieze calitatea
acestora şi să le solicite, dincolo
de graniţele naţionale. Decizia de
internaţionalizare a afacerii nu
este una care se poate lua uşor,
ci ea trebuie fundamentată pe
baze reale, care să asigure, întro măsură cât mai mare, succesul. Etapele ce pot fi parcurse
de către o companie aflată în
această situaţie, pot fi
următoarele:

Exportul.

Este una dintre cele mai simple
metode de accesare a unei pieţe
străine, cu costuri minime pentru
companie, ce presupune achiziţii,
pe baze mai mult sau mai puţin
regulate, ale produselor companiei de către parteneri străini.
Produsele considerate mature pe
o piaţă internă ar putea găsi noi
oportunităţi de creştere în
străinătate. Totodată, unele
companii consideră că este mai
puţin riscant şi mai profitabil să
exporte produse existente, în loc
să dezvolte altele noi. De
asemenea, există varianta ca
acele companii care se confruntă
cu cererea internă sezonieră să
aleagă să îşi comercializeze
produsele sau serviciile în
străinătate pentru a echilibra
cererea sezonieră respectivă. Un
alt motiv pentru alegerea acestei
metode de internaţionalizare ar fi
acela că există o concurenţă mai
slabă pe unele pieţe străine.
Concurenţii de dimensiuni mici
aleg deseori să exporte, în
detrimentul altor forme de
internaţionalizare deoarece, în
acest mod, se păstrează un
anumit control asupra angajamentelor de risc, cost şi resurse.
Licenţierea / Francizarea.

sursa mediafax

Printre definiþiile
date conceptului
de strategie, de-a
lungul timpului,
se remarcã
urmãtoarele:

sursa admiral markets

În contextul unui astfel de
mediu, alegerea unei strategii
optime devine vitală, concurenţa
fiind cea care te obligă să găseşti
soluţia cea mai bună pentru piaţa
pe care activezi. O strategie
corect aleasă asigură stabilitatea
organizaţiei, succesul şi
creşterea constantă.

Capitalul limitat, restricţiile la
import sau restricţiile guvernamentale fac adesea ca această
metodă să fie singura prin care o
companie îşi poate comercializa
produsele sau serviciile pe piaţa
internaţională. Această metodă
presupune şi anumite riscuri, fiind
de obicei cea mai puţin profitabilă
metodă de intrare pe o piaţă
externă şi care implică un
angajament pe termen lung. În
temeiul unui acord de licenţiere,
o firmă (licenţiator) furnizează un
produs unei firme străine
(licenţiat) acordând acelei firme
dreptul de a utiliza procesul de
fabricaţie al licenţiatorului, numele
de marcă, brevetele sau cunoştinţele de vânzare, în schimbul
plăţii. Licenţiatul obţine un avantaj
competitiv în acest acord, în timp
ce licenţiatorul obţine acces ieftin
la o nouă piaţă.
continuare în pag. 8
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Societăţile mixte.

O societate mixtă are la bază
un parteneriat între o firmă internă
şi una străină. Ambii parteneri
investesc în noua entitate şi, de
obicei, partenerul străin oferă
expertiză cu privire la noua piaţă,
conexiunile şi reţelele de afaceri,
precum şi accesul la o serie de
alte elemente privind mediul de
afaceri din ţara gazdă.

Societăţile mixte pot beneficia
de avantaje fiscale în multe ţări,
în special în cazul în care
companiile deţinute de străini
sunt impozitate la rate mai mari
decât cele deţinute de parteneri
locali. Unele ţări solicită ca toate
companiile să fie cel puţin parţial
deţinute de parteneri de afaceri
naţionali.
Un alt avantaj ar fi acela că
societăţile mixte pot acoperi, de
asemenea, mai multe pieţe.
Acest lucru este cel mai des
întâlnit atunci când partenerii de
afaceri fac echipă pentru a
desfăşura afaceri într-o anumită
regiune.
Achiziţii.

O achiziţie reprezintă o
tranzacţie prin intermediul căreia
o companie preia controlul asupra
unei alte companii, plătind
proprietarilor un preţ de achiziţie.
În ziua de astăzi, achiziţiile
transfrontaliere au crescut
dramatic, reprezentând peste
60% din toate achiziţiile finalizate
la nivel mondial.

Achiziþiile
sunt atrãgãtoare
deoarece
oferã companiei
acces rapid ºi stabil
la o nouã piaþã.
Atunci când decid dacă aleg o
strategie de achiziţie, companiile
analizează şi mediul legislativ din
ţara ţintă. China are multe
restricţii asupra dreptului de
proprietate al străinilor, de
exemplu, dar chiar şi o ţară din
zona dezvoltată, precum Statele
Unite, are legi care reglementează achiziţiile. Strategia de
achiziţie se poate dovedi o
strategie bună de intrare pe pieţe
străine atunci când se urmăreşte
scalarea afacerii, ceea ce se
întâmplă în special în anumite
industrii (de exemplu, telecomunicaţii). Achiziţia este, de
asemenea, o strategie bună
atunci când o industrie se

consolidează. Cu toate acestea,
achiziţiile sunt destul de riscante,
multe studii arătând că aproape
jumătate din numărul achiziţiilor
nu reuşesc să crească valoarea
de piaţă a companiei achiziţionate cu mai mult decât suma
investită.
Investiţie directă.

Organizaţiile multinaţionale pot
alege să se angajeze în producţia
şi comercializarea la scară largă
în străinătate, investind direct în
filiale deţinute integral. Spre
deosebire de metodele de intrare
menţionate anterior, acest tip de
intrare are ca rezultat o companie
care deţine direct filiale de producţie
sau de comercializare în
străinătate. Acest lucru permite
companiilor să concureze mai
agresiv în străinătate, deoarece
sunt literalmente "pe" piaţă. Cu
toate acestea, deoarece filiala este
responsabilă pentru toate
activităţile de marketing dintr-o ţară
străină, această metodă necesită
o investiţie mult mai mare. Este,
de asemenea, o strategie riscantă,
deoarece necesită o înţelegere
completă a condiţiilor de afaceri şi
a obiceiurilor dintr-o ţară străină.
Fiecare metodă are avantaje şi
dezavantaje, aşa cum se poate
observa şi din tabelul de mai sus,
fiind necesară o analiză profundă
înainte de adoptarea uneia dintre
variante.

Alegerea unei
metode de intrare
pe o piaþã strãinã
depinde, în mod
evident, de
obiectivele pe care
ºi le propune
o companie, de
resursele de care
dispune ºi de
condiþiile economice
ºi de reglementare
ale þãrii þintã.
O companie de mici dimensiuni
va începe, probabil, cu o strategie de export.

Companiile mari sau cu
putere financiară ar
putea începe cu o
achiziţie pentru a
obţine un acces rapid
sau pentru a realiza
economii de scară.
Dacă ţara ţintă are un
stat de drept solid şi se
pune un accent
deosebit pe
dezvoltarea mediului
de afaceri local,
licenţierea, franciza sau
parteneriatele pot fi
abordări care nu sunt
nici mai riscante, nici
mai scumpe decât
celelalte opţiuni.

Obiectivele pe care
companiile ºi le
pot stabili pentru
pieþele strãine pot
fi împãrþite în:

riscuri ce nu pot fi trecute cu
vederea, precum: compania
nu cunoaşte îndeajuns de bine
preferinţele consumatorilor
străini şi nu reuşeşte să ofere
un produs atractiv şi competitiv;
compania nu cunoaşte mediul
de afaceri de pe piaţa ţintă şi
nu ştie cum să interacţioneze
eficient cu consumatorii; compania subapreciază reglementările de pe piaţa ţintă, fapt ce
duce la apariţia de costuri
suplimentare neprevăzute;
compania nu dispune de manageri cu experienţă internaţională; pe piaţa ţintă se înregistrează modificări ale
legislaţiei comerciale, ceea ce
poate duce la depreciere
valutară sau se pot înregistra
schimbări politice radicale,
care, la fel, pot afecta piaţa în
ansamblul său.

(1) obiective strategice,
iniţiale - scopul intrării trebuie
să corespundă obiectivelor
generale ale companiei;
(2) obiective operative trebuie să fie concrete,
orientate spre vânzare; sunt de
natură cantitativă şi trebuiesc
tratate ca sub-obiective din
punctul de vedere al conţinutului, mărimii şi perioadei de
timp. Înainte, însă, de a adopta
decizia de internaţionalizare,
orice companie trebuie să aibă
în vedere faptul că, indiferent
de piaţă, există o serie de
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Societãþile mixte
presupun un
angajament
mai mare din
partea partenerilor
implicaþi decât
alte metode,
deoarece prezintã
mai multe riscuri
ºi sunt mai puþin
flexibile.
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