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DISCLAIMER

Obiectivul şi scopul acestui studiu este introducerea subiectului şi furnizarea unei 
informaţii  şi  idei  generale  asupra  domeniului.  Tot  materialul  inclus  în  acest 
document este bazat pe date/informaţii adunate din diferite surse şi bazate pe 
anumite  ipoteze.  Cu  toate  că,  acest  document  a  fost  elaborat  cu  grijă  şi  
sârguinţă, informaţiile conţinute pot varia din cauza schimbărilor apărute în cazul 
oricăruia dintre factorii implicaţi, iar rezultatele concrete pot să difere substanţial 
de informaţia prezentată.   Astfel,  conţinutul  acestui  document nu ar trebui  să 
reprezinte baza exlusivă pentru luare unei decizii, de investiţii sau de orice altă 
natură.  Viitorul  utilizator  al  acestui  studiu  este  încurajat  să  efectueze  propria 
cercetare şi să strângă înformaţiile pe care le consideră necesare în luarea unei 
decizii documentate. 
 

OBIECTIVUL DOCUMENTULUI

Acest studiu urmăreşte să identifice principalele aspecte care ţin de introducerea 
în România a unui nou program de formare în domeniul managementului calităţii 
în  sănătate,  analizând  principalii  factori  care  pot  susţine  dar  şi  cei  care  pot 
împiedica  realizarea cu  succes a acestui  demers  şi  funcţionarea ulterioară  a 
programului de formare în cele mai bune condiţii de eficienţă şi eficacitate. 
 

SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI

In ultimii ani lucrătorii din domeniul sanitar sunt din ce în ce mai expuşi şomajului. 
Acest  sector  implică  noi  competenţe  şi  locuri  de  muncă,  inovaţia  este  foarte 
repede  implementată  iar  sistemele  de  educaţie  şi  training  trebuie  să 
îmbunătăţească  identificarea  şi  anticiparea  de  competenţe  sectorială  şi  să 
sprijine  schimbările  pentru  a  putea  face  faţă  acestei  probleme  şi  să  asiste 
angajaţii în accesarea training-urilor de care au nevoie. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului:

 Dezvoltarea de modele şi  instrumente operative care să permită 
structurilor de training să construiască procese eficace de analiză a 
nevoilor  de  training  în  domeniul  sistemului  de  management  al 
calităţii în sănătate; 
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 Dezvoltarea de modele şi instrumente de training orientate specific 
pentru susţinerea actualizării continue a competenţelor celor care 
lucrează în sănătate;  

 Implementarea de procese de inovaţie a training-ului prin stabilirea 
unei  reţele  transnaţionale de furnizori  VET şi  alţi  stakeholderi  în 
domeniul  sanitar  creând scheme de training şi  certificare  pentru 
manager al sistemelor de management în sănătate. 

 Testarea eficacităţii modelelor  pentru transferul practicilor inovative 
la nivel  transnaţional  şi  implementarea instrumentelor de training 
prin susţinerea cooperării între VET şi piaţa muncii. 

 
 
 
Rezultatele finale ale proiectului vizează obţinerea următoarelor resurse:

 Instrument de analiză a nevoilor în domeniul aprobat 
 Raport comparativ punctând nevoile şi competenţele de training în 

cele trei ţări partenere 
 Material didactic pentru training-ul profesional QSMH 
 Scheme  de  competenţă  specifice  pentru  QSMH  şi  schema  de 

certificare a competenţelor la nivel european 
 
Proiectul  îşi  propune  susţinerea  transferului  de  inovaţie  de  la  partenerii  cu 
experienţă în domeniul VET în sănătate şi management. 
 
Pasul  1:  compararea sistemelor de educaţie şi  training în alte state UE unde 
sistemele de educaţie şi training vocaţional în sănătate sunt deja împământenite. 
 
Pasul 2: evaluarea celor mai bune proceduri care ar putea susţine procesul de 
analiză al nevoilor de training. 
 
Pasul 3: susţinerea dezvoltării modelului de inovaţie transferat prin designul unui 
ansamblu de instrumente de training care urmează a fi folosit în România pentru 
pentru trainingul  de management  al  sistemelor  de calitate  în  sănătate  pentru 
personalul lucrător în domeniul serviciilor de sănătate publică. Acest ultim pas va 
permite partenerilor transnaţionali să îmbunătăţească şi coordoneze modelul lor 
de training şi să continue inovaţia EOQ în termenii managementului calităţii în 
sectorul sanitar. 

5



BENEFICII

Calificarea  şi  certificarea  personalului  în  managementul  calităţii  în  conform 
schemelor standardizate are o lungă tradiţie în Europa şi la nivel mondial. Bazat  
pe cerinţe care implică personal calificat competent cu funcţii  în sistemele de 
management  al  calităţii  al  organizaţiilor,  nevoia  pentru  training  şi  certificare 
armonizate  a  apărut  începând  cu  anii  1980.  Cererea  de  adaptare  a  acestor 
scheme la domeniul sanitar este mai recentă, iar în zilele noastre doar 5 din cele 
32 de state membre ale reţelei EOQ răspund acestei nevoi. 
 
Noua schemă de training construită în cadrul acestui proiect va fi  adaptată la 
contextul românesc. Analiza comună va fi orientată către definirea unei scheme 
de competenţe comună pentru poziţia QSMH  şi o schemă de certificare validată 
de  EOQ.  Principala  valoare  adăugată  a  proiectului  va  consista  în 
transferabilitatea rezultatelor acestui proiect nu doar în cele trei state implicate 
dar şi în celelalte 29 de state. Acest lucru va intensifica mobilitatea personalului 
responsabil  de  managementul  sistemelor  de  calitate  în  sănătate  asigurând o 
înaltă  calitate,  siguranţă  şi  un  sistem  sanitar  eficient  la  nivel  transfrontalier  
răspunzând mai bine nevoilor cetăţenilor şi pacienţilor din întreaga Europă. 
 
Beneficiul  major  pentru  sistemul  de  training  educaţional  vocaţional  şi  pentru 
sistemul  de  sănătate  românesc  este  crearea  de  oportunităţi  de  training 
vocaţional  croite  pe  nevoile  profesioniştilor  care  lucrează  în  domeniul 
managementului  calităţii  în  serviciile  de  sănătate,  conform  celor  mai  înalte 
standarde  de  calitate  recunoscute  în  Europa.  Acest  lucru  este  considerat  o 
prioritate  în  noile sisteme de training,  noile programe şi  noul  management al 
Fondurilor Structurale UE, dedicate să susţină „Agenda pentru noi competenţe şi 
locuri de muncă”. 
 

Beneficii pe termen scurt

 Analiza nevoilor de training a grupului ţintă în România 
 Adoptarea  şi  transferul  în  România  a  schemei  Manager  al 

Sistemelor de Calitate în Sănătate (QSMH) 
 Construirea curriculei de training şi a materialelor adaptate 
 Dezvoltarea  unui  nou  standard  ocupaţional  pentru  pentru 

Manager al Sistemelor de Management al Calităţii în Sănătate 
în  România  obţinând  recunoaşterea  naţională  a  acestuia  şi 
introducerea  acestei  noi  ocupaţii  in  COR (Codul  Ocupaţional 
Român).

 Nivel înalt de training al personalului implicat direct în furnizarea 
de servicii medicale, 

 Un bun management al sistemelor de sănătate. 
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Beneficii pe termen lung

În acest moment, în cadrul celor 5 state unde se derulează trainingul conform 
schemei  QSMH, există  abordări  diferite  cu  privire  la  profilele  de competenţă. 
Furnizorii VET, organizaţiile certificatoare şi corpurile naţionale de acreditare au 
nevoie de criterii comune europene ca bază pentru acreditare. Astfel, proiectul va 
compara  evaluarea  nevoilor  de  training  şi  designul  programelor  de  training 
existente în statele partenere, folosind rezultatele pentru a construi scheme de 
competenţe şi certificare specifice pentru Manager al Sistemelor de Calitate în 
Sănătate, validate la nivel european şi folosite apoi de către cele 32 de state 
membre ale reţelei EOQ. 
 
Beneficiile pe termen lung sunt:

■       Facilitarea  oportunităţilor  de  training  profesional  unitar  în 
domeniul  managementului  calităţii  pentru  instituţiile  de  sănătate 
publică 

■       Implicarea diferiţilor stakeholderi în facerea VET şi a sistemelor 
de calificare mai receptive la nevoile angajaţilor din sistemele de 
sănătate concentrându-se pe dezvoltarea de sisteme de training 
bazate pe competenţe. 

■       Actualizarea Schemelor Armonizate EOQ, care sunt modele de 
training şi examinare coordonate şi recunoscute la nivel european, 
în managementul calităţii şi alte teme de management. 

■       Construirea Specificaţiilor de Competenţe EOQ specifice (CoS) 
şi Scheme de Certificare EOQ care le corespund (CS) cu privire la 
trainingul  şi  procesul  de  certificare  Manager  al  Sistemelor  de 
Management al Calităţii în Sănătate care va fi validat de EOQ. 

■       Recunoaşterea  acestei  calificări  în  Europa  prin  înregistrarea 
/certificarea  profesioniștilor  certificaţi  EOQ  sub  Schema  de 
Înregistrare a Personalului EOQ. 

■       Construirea  unui  cadru  european  pentru  servicii  de  sănătate 
sigure, de înaltă calitate şi eficiente pentru a susţine sistemele de 
sănătate dinamice şi noile tehnologii.

■       Stabilirea  unor  proceduri  clare  şi  transparente  pentru 
recunoaşterea calificărilor profesionale în Europa 

■       Analiza comună a educaţiei vocaţionale şi sistemelor de training 
folosite  în  diferite  state  partenere  vor  permite  nu doar  transferul 
acestor inovaţii în România dar şi descoperirea unor soluţii comune 
pentru  a  îmbunătăţi  educaţia  profesională  şi  trainingul  în  toate 
celelalte state europene 
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■       Recunoaşterea  acestei  calificări  în  Europa  prin 
înregistrarea/certificarea  profesioniştilor  certificaţi  EOQ  în  cadrul 
Schemei  de  Înregistrare  a  Personalului  EOQ  dând  posibilitatea 
tuturor statelor europene să implementeze acest sistem.

■       Optimizarea  mobilităţii  profesioniştilor  în  sănătate  la  nivel 
european: profesioniştii care au obţinut certificări EOQ vor putea să 
lucreze în orice stat european 

■       Asigurarea faptului  că cerinţele necesare pentru furnizarea de 
servicii  de  sănătate  înalta  calitate,  siguranţă  şi  eficiente  sunt 
asigurate  pentru  îngrijirea  transfrontalieră,  răspunzând  mai  bine 
nevoilor cetăţenilor şi pacienţilor în întreaga Europă. 

 

PROVOCĂRI

Premisa care se află la baza acestui  capitol  este faptul  că trainingul produce 
beneficiile presupuse. 
 

Provocări principale:

1.      Conţinutul şi livrabilele de training trebuie să fie concentrate pe 
subiecte precise care constituie elementul principal al cunoaşterii şi 
competenţele  specifice  de  care  este  nevoie  pentru  a  produce 
rezultatele  specifice  dorite.  Cu  alte  cuvinte  un  training  slab 
dezvoltat este puţin probabil să producă beneficiile dorite.   

2.      Diseminarea curriculei de training către toate părţile interesate, 
crescând  numărul  de  persoane  care  urmează  a  fi  instruite, 
asigurând beneficii pe termen lung şi durabilitatea proiectului. 

3.      Acceptarea  subiectelor  şi  materialelor  de  training  – 
adaptabilitatea subiectelor şi materialelor de training la schimbările 
continue privind cerinţele  clienţilor,  cerinţele  legale,  facilitarea ca 
trainingul  să fie acceptabil  pentru o paletă largă de personal  din 
sănătate. 
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OPORTUNITĂŢI

 Accesul  la  materialele  pedagogice  folosite  de  către  partenerii  din 
Austria şi Ungaria în trainingul QSMH, elaborate pe baza unei curricule 
EOQ comune. 

 Curricula  de  training  dezvoltată  şi  adaptată  la  contextul  specific  al 
fiecărui stat. 

 Curricula de training creată să răspundă nevoilor persoanelor instruite 
din fiecare stat. 

 Adaptarea materialelor didactice la contextul concret al sistemului de 
sănătate românesc: legislaţia şi modul în care sistemul este organizat, 
adresându-se  nevoilor  concrete  de  training  ale  managerilor  din 
sănătate. 

 Folosirea atât a standardelor general valabile la nivel european, cât şi  
a standardelor naţionale specifice folosite pentru acreditarea naţională 
a spitatelor. 

 Analiza continuă şi adaptarea riguroasă a metodologiei şi materialelor 
pedagogice pentru a se adresa nevoilor de training ale formatorilor din 
acest domeniu. 

 

 

FACTORI CHEIE DE SUCCES

Factorul cheie de succes principal pe termen scurt este abilitatea furnizorilor de 
training din domeniile de management al sănătăţii , management al calităţii şi al 
universităţilor de medicină să folosească curricula de training elaborată. Aceştia 
vor fi beneficiarii direcţi ai rezultatelor proiectului, deoarece, în prezent, nu există 
un asemenea program de training în acest domeniu în România. De asemenea, 
pe baza competenţelor specifice şi a schemelor de certificare, organismele de 
certificare  a  competenţelor  vor  fi,  şi  ele,  beneficiari  direcţi  ai  rezultatelor 
proiectului.  
 
Principalul factor cheie de succes pe termen lung este instruirea beneficiarilor 
proiectului,  angajaţii  din  domeniul  sanitar,  pe  baza  metodologiei  elaborate. 
Aceştia vor beneficia de competenţe recunoscute la nivel european asigurând 
mobilitatea acestora pe piaţa muncii  europeană. Competenţa organismelor de 
certificare, organismelor  sistemelor  de calitate şi  de acreditare a spitalelor  va 
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avea foarte mult de beneficiat de pe urma formării formatorilor şi a profesioniştilor 
în sistemele de management al calităţii în sectorul sanitar. 
 
Materialele didactice elaborate în cadrul proiectului vor fi baza altor pachete de 
training pentru alte  poziţii  cu responsabilităţi  în  calitate  în  sistemul  medical  – 
tehnician în managementul calităţii, sau în instruirea profesioniştilor în domeniul 
asigurării calităţii în alte domenii. 
 

 

FEZABILITATEA OPERAŢIONALĂ A SCHEMELOR DE 
CERTIFICARE

 
Conform  Specificaţiilor de Competenţe EOQ (CoS) şi Schemelor de Certificare 
EOQ (CS) ce corespund acestora în domeniul Manager al Sistemelor de Calitate 
în Sănătate, există posibilitatea construirii programelor de formare şi certificarea 
pe două nivele de competenţă. Primul cu un grad mai scăzut de complexitate se 
referă la poziţia de Reprezentant al Managementului Calităţii. Ocupanţii acestei 
poziţii vor fi familiarizaţi cu standardele din familia ISO 9000 şi EN 15224 şi vor 
avea cunoştinţe şi  competenţe cu privire  al  metodele şi  tehnicile specifice de 
management al calităţii. Cel de al doilea, cu grad mai ridicat de complexitate se 
referă la poziţia Manager al  Calităţii  în Sănătate. Ocupanţii  acestei  poziţii  vor 
demonstra  toate  cunoştinţele  şi  competenţele  specifice  ale  reprezentantului 
managementului calităţii şi în plus aceştia trebuie să fie în măsură să aplice tot 
ceea ce ţine de implementarea sistemelor de management, practicile generale 
referitoare la activitatea administrativă, sisteme şi tehnologii, norme culturale şi 
trebuie să fie capabili să folosească abilităţi lingvistice şi de comunicare adaptate 
la toate nivelurile. De asemenea, ei  trebuie să fie în măsură să ia decizii  cu 
privire la sistemele de management al calităţii, în raport cu diferite standarde și 
documente normative și să aplice tehnicile relevante de management al calităţii.  
Metodologia  care stă  la  baza implementării  curriculei  şi  a  programei  de  curs 
dezvoltate  în  cadrul  acestui  proiect  este  centrată  pe  metoda  învăţării 
experienţiale. Vor fi elaborate două manuale de training – unul teoretic şi unul 
practic.
 
Manualul de training practic, care va fi, de asemenea, adaptat la nevoile grupului 
ţintă şi la activitatea specifică relaţionată acestui  domeniu, va conţine exerciţii  
practice. Practica va consta dintr-o activitate concretă cu formatorul şi o parte 
practică cu un supervizor într-un context  real  – în spitale,  în vederea folosirii  
directe  a cunoştinţelor  şi  instrumentelor  practice elaborate pentru  dezvoltarea 
competenţelor. Această parte practică va ajuta cursantul să înţeleagă mai bine 
abordarea practică a QSMH şi, de asemenea, să asimileze informaţii specifice 
adaptate  nevoilor  de training ale  fiecărei  persoane.  Fiecare  cursant  va  putea 
pune întrebări specifice atât pe perioada instruirii  teoretice, cât şi pe perioada 
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instruirii  practice  pentru  a-şi  satisface  propriile  nevoi  de  training  şi  pentru  a 
asimila informaţii specifice, folositoare în viitor. 
 
Pe  parcursul  perioadei  de  testare  a  metodologiei  materialelor  teoretice  şi  a 
instruirii  practice, fiecare participant – beneficiar al  instruirii  – va fi  implicat în 
testare, dare de feed-back şi  informaţii  pentru evaluarea materialelor pe baza 
unor criterii prestabilite. 
 
Criteriile de testare-evaluare a materialelor elaborate vor fi: 

a)     Gradul de înţelegere al conceptelor – noţiunilor transmise pentru 
partea practică; 

b)     Relaţiile între conceptele teoretice şi  instrumentele de instruire 
practice elaborate; 

c)      Claritatea obiectivelor de învăţare pentru aplicaţiile practice; 

d)     Capacitatea  instrumentelor  de  training  practice  de  a  dezvolta 
competenţele beneficiarilor; 

e)     Capacităţile  materialelor  de  training  de a  dezvolta  competenţe 
QSMH pentru  această  activitate  în  context  naţional  –  asigurând 
acreditarea/certificarea  sistemelor  de  management  al  calităţii  în 
spitale. 

 
Testarea va fi făcută printr-un chestionar de evaluare a competenţelor asimilate 
de  către  participanţi  în  programul  de  training  şi  chestionarul  de  evaluare  al  
criteriilor stabilite pentru testarea instrumentelor/materialelor elaborate. 
 
După  finalizarea  instruirii,  atât  teoretice  cât  şi  practice,  reprezentantul 
managementului calităţii în sănătate va obţine mai multe cunoştinţe şi abilităţi în 
ceea ce priveşte: 

·        Implementarea şi menţinerea sistemului de management al calităţii 
în sănătate, ţinând cont de reglementările legale; 

·        Recunoaşterea  reglementărilor  legale  şi  a  altor  reglementări 
normative şi coordonarea evaluării şi implementării lor în companie ;

·        Managementul Procesului;

·        Conducerea şi moderarea grupurilor;

·        Prezentarea şi  raportarea rezultatelor relaţionate de calitate  către 
diferite grupuri ţintă; 
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·        Să  fie  o  persoană  de  contact  şi  un  motivator  pentru  angajaţii 
organizaţiei; 

·        Performarea  rolului  de  Reprezentant  al  Managementului  sau 
susţinerea reprezentantului managementului cu următoarele sarcini: 

§             Sfătuirea top-managementului

§             Comunicare de sus în jos

§             Raportarea către top-management

·        Recunoaşterea  importanţei  managementului  cunoaşterii  pentru 
organizaţie; 

·        Să fie o persoană de contact pentru părţile externe interesate (ex: 
pentru furnizori, clienţi, organismele de certificare); 

·        Recunoaşterea cerinţelor specifice clienţilor şi coordonarea evaluării 
şi implementării lor în companie; 

·        Aplicarea metodelor de management al calităţii; 

·        Deciderea asupra unor metode adiţionale pentru evaluarea calităţii 
serviciilor; 

·        Coordonarea proiectelor de management al calităţii în sănătate. 
 

După  finalizarea  instruirii,  atât  teoretice  cât  şi  practice,  managerul  calităţii  în 
sănătate va obţine mai multe cunoştinţe şi abilităţi în ceea ce priveşte:

■       Analizarea  datelor  legate  de  calitate,  evaluarea  acţiunilor, 
consolidarea şi  prezentarea (şi,  de asemenea, raportarea) lor, în 
special cu privire la următoarele domenii de aplicare: 

 Situaţia  calităţii  în  sănătate  (ex:  legat  de  eficientă, 
randament, productivitate) 

 Aderenţa procesului şi performanţa (ex: aspecte de timp, 
rate de eroare); 

 Calitatea produsului

 Sistemul de propunere  (ex: îmbunătăţirea propunerilor) 

 Satisfacţia clienţilor (ex: plângerile clienţilor) 
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 Managementul  furnizorilor  (ex:  dezvoltare/susţinere, 
apreciere)

 Evaluarea  managementului  (ex:  stabilirea  de  principii, 
crearea bazei pentru luarea deciziilor) 

■       Programe de perfecţionare

■       Analiza continuă a interesului clienţilor, reprezentarea acestora 
în companie şi implementarea, unde este aplicabil; 

■       Dezvoltarea sistemului de management al calităţii în sănătate în 
direcţia succesului susţinut al organizaţiei; 

■       Integrarea/combinarea cerinţelor din cadrul diferitelor standarde 
ale sistemelor de management sau alte cerinţe interne sau externe; 

■       Să  fie  un  furnizor/consultant   de  servicii  de  management  al 
calităţii pentru toate nivelurile companiei; 

■       Să poată să acţioneze ca şi instructor/trainer intern pe tematici 
relevante pentru managementul calităţii companiei şi alte tematici 
de sisteme de management;  

■       Promovarea sistemului de management al companiei; 

■       Crearea, implementarea, evaluarea şi îmbunătăţirea programelor 
de audit. 

 

 

CONSTRÂNGERI SPECIFICE ÎN IMPLEMENTAREA ŞI 
RECUNOAŞTEREA PROGRAMULUI DE FORMARE

 

Principalele constrângeri sunt : 

 Respectarea aspectelor de ordin procedural privind:

◦      Obţinerea acordului Ministerului Sănătăţii pentru introducerea în COR 
a  ocupaţiei  „Manager  al  sistemelor  de  management  al  calităţii  în 
domeniul sanitar”
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◦      Realizarea  analizei  ocupaţionale  conform  metodologiei  Autorităţii 
Naţionale pentru Calificări

◦      Elaborarea  standardului  ocupaţional  „Managerul  sistemelor  de 
management al  calităţii  în domeniul sanitar” şi  de către şi  validarea 
acestuia de către Autoritatea Naţională pentru Calificări

◦      Autorizarea  partenerilor  români  pentru  furnizarea  programului  de 
formare pe baza standardului ocupaţional elaborat

◦      Crearea şi autorizarea de către Autoritatea Naţională pentru Calificări 
a unui centru de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale 
obţinute pe alte căi decât cele formale pentru ocupaţia de „Manager al 
sistemelor de management al calităţii în domeniul sanitar”

 Construirea curriculei de formare astfel încât să respecte toate cerinţele 
specifice ale EOQ Competence Specifications (CoS).

 Asigurarea premiselor pentru care participanţii la programul de formare să 
poată fi certificaţi în România pe baza EOQ Certification Schemes (CS) cu 
privire la Managerul Sistemului Calităţii in Sănătate.

RECOMANDĂRI 
 

 Alocarea  unui  timp  suficient  şi  resurse  materiale  şi  umane  sporite 
pentru  elaborarea  documentaţiei  cerute  de  către  Ministerul  Muncii, 
Familiei,  Protecţiei  Sociale  si  Persoanelor  Vârstnice  şi  Autoritatea 
Naţională pentru Calificări având în vedere complexitatea procedurilor 
pentru crearea acestei noi ocupaţii, respectiv construirea şi autorizarea 
programelor de formare

 Folosirea unor instrumente de analiză a ocupaţională eficiente şi care 
să  necesite  cheltuieli  reduse,  un  exemplu  potenţial  fiind  metoda 
DACUM (Developing A CurriculuM).

 Identificarea şi  implicarea stakeholderilor  pe tot  parcursul  procesului 
legat  de  construirea  cadrului  necesar  implementării  în  România  a 
program de formare vizat.

 Elaborarea tuturor documentelor specifice programului de formare şi a 
celui privind certificarea a competenţelor obţinute pe alte căi decât cele 
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formale, într-un mod cât mai clar şi  uşor de înţeles pentru a facilita 
procesele de evaluare şi autorizare.

 Permanenta  verificare  a  corelării  cu  cerinţele  şi  constrângerile  din 
domeniul  sanitar  şi  cel  al  managementului  calităţii,  aflate  într-o 
continuă evoluţie atât la nivel naţional cât şi internaţional

.
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