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LLaa  ddiisscceessaa  iinn  ccaammppoo  nneell  11999944  

NNeell  11998899  aannddaammmmoo  aadd  aabbiittaarree  aadd  AArrccoorree  ee  nneell  

ddiicceemmbbrree  11999933  uunn  aammiiccoo,,  ddiirreettttoorree  ggeenneerraallee  ddeellllaa  

ssoocciieettàà  PPiiaacceennzzaa  ddii  BBiieellllaa,,  mmii  aavvvveerrttee  cchhee  eesssseennddoo  iinn  

zzoonnaa  ssaarreebbbbee  vveennuuttoo  aa  ccaassaa    ppeerr  ssaalluuttaarrmmii,,  mmaa  qquueell  

ggiioorrnnoo  nnoonn  ccii  rriiuussccìì..  LL’’iinnddoommaannii  mmii  iinnffoorrmmòò  cchhee  eerraa  

ssttaattoo  ddaall  pprreessiiddeennttee  BBeerrlluussccoonnii  ppeerr  uunn  ggrraannddee  

pprrooggeettttoo,,  aavveevvaa  ffaattttoo  ttaarrddii  mmaa  ggllii  ssaarreebbbbee  ppiiaacciiuuttoo  

ccooiinnvvoollggeerrmmii..  QQuuaannddoo  mmii  hhaa  rraaccccoonnttaattoo  cchhee  iill  
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pprrooggeettttoo  eerraa  ppoolliittiiccoo,,  ““  llaa  nnaasscciittaa  ddii  FFoorrzzaa  IIttaalliiaa””,,  llaa  

mmiiaa  pprriimmaa  rriissppoossttaa  èè  ssttaattaa  ““nnoonn  mmii  iinntteerreessssaa  llaa  

ppoolliittiiccaa,,  ttaannttoo  qquuii  nnoonn  ssii  rriieessccee  aa  ccaammbbiiaarree  nniieennttee””,,  hhaa  

iinnssiissttiittoo  ee  ssoonnoo  aannddaattoo  ccoommuunnqquuee  aadd  uunn  nnuuoovvoo  

iinnccoonnttrroo..  

  

LL’’uuoommoo  BBeerrlluussccoonnii,,  llaa  ssuuaa  ssiiccuurreezzzzaa  eedd  iill  ssuuoo  

eennttuussiiaassmmoo  ccrreeaavvaa  iinn  ttuuttttii  nnooii  ssoolloo  uunn  aattmmoossffeerraa  ddii  

eessaallttaazziioonnee,,  ttaannttoo  cchhee  iinn  qquueell  mmoommeennttoo  hhoo  ccaappiittoo  cchhee  

eerroo  iinnvveecccchhiiaattoo  ttrrooppppoo  pprreessttoo  ee  ffoorrssee  qquueesstt’’uuoommoo  mmii  

aavvrreebbbbee  rriippoorrttaattoo  aall  mmiioo  vveecccchhiioo  ssppiirriittoo  ddii  aavvvveennttuurraa  ee  

ddii  ssooggnnoo,,  ffoorrssee  ccoonn  LLuuii  ssii  ppootteevvaa  ccaammbbiiaarree  ee  iill  ssooggnnoo  

ppootteevvaa  rriinnaasscceerree..  SSoonnoo  rriittoorrnnaattoo  aa  vviivveerree  ddaa  ggiioovvaannee,,  

iinn  mmeezzzzoo  aallllaa  ggeennttee  ssiinnoo  aa  sseerraa  ttaarrddii,,  ccoonn  uunn  oobbbbiieettttiivvoo  

uugguuaallee  aa  qquueelllloo  ddeeii  mmiieeii  vveenntteennnnii..  EErraa  ppoossssiibbiillee  

ccaammbbiiaarree  llaa  ppoolliittiiccaa  ee  pprreennddeerrmmii  llaa  rriivviinncciittaa  ccoonnttrroo  iill  

ssiinnddaaccaallccoommuunniissmmoo  eedd  iill  ccaattttooccoommuunniissmmoo  cchhee  hhaa  

ddiissttrruuttttoo  ggrraannddii  rriicccchheezzzzee  ee  llaa  ssppeerraannzzaa  ddeeii  nnoossttrrii  ffiiggllii  

ddii  vviivveerree  iinn  uunnaa  ssoocciieettàà  mmooddeerrnnaa  ee  ppiiùù  ssiiccuurraa..  LLaa  

vviittttoorriiaa  ddeell  11999944  èè  ssttaattoo  uunn  nnuuoovvoo  ssooggnnoo  rreeaalliizzzzaattoo,,  

mmaa  qquueessttaa  vviittttoorriiaa  ssii  èè  ddiimmoossttrraattaa  ssoolloo  ll’’iinniizziioo  ddii  uunnaa  

rriivvoolluuzziioonnee  mmooddeerrnnaa  ee  ddeemmooccrraattiiccaa,,  èè  ssttaattaa  ssoolloo  llaa  

pprriimmaa  bbaattttaagglliiaa..  

  



È possibile cambiare l’ Italia ? 

                          Pag.   6 

QQuueessttaa  èè  llaa  mmiiaa  tteerrzzaa  vviittaa,,  nneell  11999944  aabbbbiiaammoo  ffoonnddaattoo  

uunn  ggiioorrnnaallee  ddeell  qquuaallee  ssoonnoo  ssttaattoo  ddiirreettttoorree  eeddiittoorriiaallee,,  ccii  

ssiiaammoo  iinntteerreessssaattii  aallllaa  vviittaa  ddeell  ppaarrttiittoo  ee  aabbbbiiaammoo  

cceerrccaattoo  ddii  ccaappiirree  ccoommee  eerraa  llaa  ssttrruuttttuurraa  ppoolliittiiccaa  ddeeggllii  

eennttii  ccoommuunnaallii,,  pprroovviinncciiaallii  ee  rreeggiioonnaallii..  AAbbbbiiaammoo  

vviissssuuttoo  llee  vviicceennddee  ddeell  ggoovveerrnnoo  cceennttrraallee  ccoonn  ggrraannddee  

eennttuussiiaassmmoo  eedd  aapppprreennssiioonnee  ppeerr  ll’’eessiittoo  ffiinnaallee,,  iinn  qquueessttoo  

ppeerriiooddoo  èè  vveennuuttoo  aallllaa  lluuccee  llaa  ffoorrzzaa  ddeeii  ttrree  ppootteerrii  

ccoossttiittuuiittii  ee  rraaddiiccaattii  ((ssiinnddaaccaallccoommuunniissmmoo  ccoonn  llaa  

mmaaggiissttrraattuurraa,,  ccaattttooccoommuunniissmmoo  ccoonn  llee  mmaannoovvrree  ddii  

ppaallaazzzzoo  ee  ccoonnffiinndduussttrriiaa  ccoonn  llaa  ssttaammppaa,,  ttuuttttii  pprrootteettttii  

ddaallllaa  ggrraannddee  ffiinnaannzzaa))..  LL’’oottttiimmiissmmoo  ee  llaa  

ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeell  PPrreessiiddeennttee  nnoonn  ccii  hhaa  ffaattttoo  ppeerrddeerree  

llaa  ssppeerraannzzaa,,  aavveevvaammoo  rroottttoo  ggllii  eeqquuiilliibbrrii,,  ssii  eerraa  

ssvveegglliiaattoo  iill  qquuaarrttoo  ppootteerree  ((ppiiccccoollii  ee  mmeeddii  iimmpprreennddiittoorrii  

aarrttiiggiiaannii,,  ccoommmmeerrcciiaannttii  ee  lliibbeerrii  pprrooffeessssiioonniissttii))  eedd  

aabbbbiiaammoo  vviissttoo  iinn  qquueeii  mmeessii  uunnaa  ggiiggaanntteessccaa  vvoogglliiaa  ddii  

rriivviinncciittaa  ee  ppaarrtteecciippaazziioonnee  pprroopprriioo  ddaa  qquueellllaa  ccaatteeggoorriiaa  

ddii  iimmpprreennddiittoorrii  ee  llaavvoorraattoorrii,,  aavveevvaa  ffiinnaallmmeennttee  ccaappiittoo  

cchhee  ddoovveevvaa  sscceennddeerree  iinn  ccaammppoo  ppeerr  ssaallvvaagguuaarrddaarree  ii  

pprroopprrii  iinntteerreessssii  ee  vveeddeevvaa  nneellll’’uuoommoo  BBeerrlluussccoonnii  iill  

ccaammppiioonnee  ddeellllaa  lloorroo  ccaatteeggoorriiaa  cchhee  llii  ssttaavvaa  

rraapppprreesseennttaannddoo  aallllaa  ggrraannddee..  
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LL’’eessppeerriieennzzaa  nneellllaa  SSaanniittàà  ee  nneellllee  PPoolliittiicchhee  SSoocciiaallii  

ddeellllaa  RReeggiioonnee  LLoommbbaarrddiiaa..  

  

nneell  11999955  hhoo  aaiiuuttaattoo  nneellllaa  ccaammppaaggnnaa  eelleettttoorraallee  

ddeellllee  rreeggiioonnaallii  ppeerr  llaa  LLoommbbaarrddiiaa  uunn  ggiioovvaannee  ““MMaauurriioo  

BBeerrnnaarrddoo””..  HHaa  pprreessoo  ttaannttee  pprreeffeerreennzzee  ddaa  ddiivveennttaarree  

aasssseessssoorree  nneellllaa  ggiiuunnttaa  FFoorrmmiiggoonnii..  IIll  nnuuoovvoo  aasssseessssoorree  

mmii  hhaa  cchhiieessttoo  ddii  ffaarr  ppaarrttee  ddeeii  ssuuooii  ccoollllaabboorraattoorrii  ee  ccoonn  

lloo  ssppiirriittoo  ddii  cchhii  vvaa  aall  pprriimmoo  ggiioorrnnoo  ddii  ssccuuoollaa  ccii  ssiiaammoo  

pprreesseennttaattii  aaii  bbuurrooccrraattii  ddeellll’’aasssseessssoorraattoo  aallllaa  FFaammiigglliiaa  ee  

PPoolliittiicchhee  ssoocciiaallii  ddeellllaa  RReeggiioonnee  LLoommbbaarrddiiaa,,  eerraa  llaa  

pprriimmaa  vvoollttaa  cchhee  eennttrraavvoo  iinn  uunn  EEnnttee  ppuubbbblliiccoo..  

EErraa  iinniizziiaattaa  uunnaa  nnuuoovvaa  ggrraannddee  aavvvveennttuurraa,,  iinn  dduuee  mmeessii  

aannaalliizzzzaammmmoo  nneeii  mmiinniimmii  ddeettttaaggllii  iill  ssiisstteemmaa  RReeggiioonnee,,  

lleeggggii,,  nnoorrmmee,,  rreeggoollaammeennttii  ee  pprroocceessssii  bbuurrooccrraattiiccii..  

CCoommiinncciiaammmmoo  aa  ccoossttrruuiirree  llee  nnuuoovvee  pprrooppoossttee  ddaall  9955  aall  

9977  ffuurroonnoo  dduuee  aannnnii  ddii  iinntteennssiissssiimmoo  llaavvoorroo  eerraavvaammoo  

ggaassaattii  vvoolleevvaammoo  rreeccuuppeerraarree  iill  tteemmppoo  ppeerrssoo  ee  ccaammbbiiaarree  

llaa  RReeggiioonnee..  MMii  ssoonnoo  iinntteerreessssaattoo  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddeell  

SSeettttoorree  SSaanniittàà  ee  AAnnzziiaannii,, ddeeggllii  IIssttiittuuttii  RReessiiddeennzziiaallii  

((pprriinncciippaallmmeennttee  IIII..PPPP..AA..BB..  IIssttiittuuttii  PPuubbbblliiccii  AAssssiisstteennzzaa  

ee  BBeenneeffiicciieennzzaa)),,  ddeell  SSeettttoorree  ddeell  VVoolloonnttaarriiaattoo,,  ddeell  

SSeettttoorree  ddeellllee  TToossssiiccooddiippeennddeennzzee  ee  ddeellllaa  

RRiioorrggaanniizzzzaazziioonnee  IInnffoorrmmaattiiccaa  ddeellll’’AAsssseessssoorraattoo..  

AAbbbbiiaammoo  pprrooppoossttoo  ee  ppaarrtteecciippaattoo  aallllaa  ffoorrmmuullaazziioonnee::    
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��  ddeellllaa  rriiffoorrmmaa  ddeellllaa  lleeggggee  ppeerr  rreeggoollaammeennttaarree  llee  

IIII..PPPP..AA..BB..  

��  ddeell  pprrooggeettttoo  ppeerr  ll’’iissttiittuuzziioonnee  ddeeii  CCeennttrrii  DDii  

SSeerrvviizziioo  ddeell  VVoolloonnttaarriiaattoo..  

��  ddeellllaa  RRiiffoorrmmaa  SSaanniittaarriiaa,,  iinn  rriiffeerriimmeennttoo  aaii  

SSeerrvviizzii  SSoocciioo  SSaanniittaarrii  IInntteeggrraattii..  

��  ddeell  PP..DD..LL..  ssuuggllii  aaiiuuttii  aallllaa  FFAAMMIIGGLLIIAA  

HHoo  ppaarrtteecciippaattoo  ddaannddoo  iill  mmiioo  ccoonnttrriibbuuttoo:: 

aall  CCoommiittaattoo  GGuuiiddaa  ddeell  SS..II..SS..SS..  ((SSiisstteemmaa  IInnffoorrmmaattiivvoo  

SSaanniittaarriioo  RReeggiioonnaallee))  

aall  CCoommiittaattoo  ddeellll’’AAsssseessssoorraattoo  ““CCoommuunniiccaazziioonnii  ee  

IInnffoorrmmaazziioonnii  ttrraammiittee  IInntteerrnneett””  

SSoonnoo  ssttaattoo  CCoommmmiissssaarriioo  SSttrraaoorrddiinnaarriioo  ddeellllaa  RRSSAA  

““OOPPEERRAA  PPIIAA  BBEELLLLAANNII””  ddii  MMoonnzzaa,,  nnoommiinnaattoo  ddaallllaa  

GGiiuunnttaa  RReeggiioonnaallee  

  

  LL’’aavvvveennttuurraa  eedd  iill  ssooggnnoo  mmii  ddaavvaa  ggrraannddee  

eenneerrggiiaa  eedd  eennttuussiiaassmmoo,,  mmii  hhaannnnoo  ooffffeerrttoo  ddii  

ccoollllaabboorraarree  ccoonn  uunn  ddiirreettttoorree  ggeenneerraallee  ddii  uunnaa  ggrraannddee  

aazziieennddaa  oossppeeddaalliieerraa  ppeerr  aapppplliiccaarree  llaa  rriiffoorrmmaa  cchhee  ssii  

ssttaavvaa  vvaarraannddoo,,  ttrree  UUSSLL  ssii  cchhiiuuddeevvaannoo  ee  ssii  

rriiccoommppoonneevvaannoo  iinn  uunnaa  ggrraannddee  aazziieennddaa  oossppeeddaalliieerraa  eedd  

iinn  uunnaa  AASSLL..  IInn  qquueessttaa  eessppeerriieennzzaa  llee  mmiiee  ccoonnoosscceennzzee  

ddaa  ddiirreettttoorree  ggeenneerraallee  ddii  aazziieennddee  ddii  pprroodduuzziioonnee  eedd  

eessppeerrttoo  iinn  oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ccoonn  ssiisstteemmii  iinnffoorrmmaattiiccii  ppeerr  



È possibile cambiare l’ Italia ? 

                          Pag.   9 

llaa  rreeiinnggeeggnneerriizzzzaazziioonnee  ddeeii  pprroocceessssii  mmii  hhaannnnoo  

ppeerrmmeessssoo  iinn  ppooccoo  tteemmppoo  ddii  aannaalliizzzzaarree  ee  ccaappiirree  llee  

ccrriittiicciittàà  ee  pprrooppoorrrree  aall  ddiirreettttoorree  ggeenneerraallee  ii  ppeerrccoorrssii  

mmiigglliioorrii  ppeerr  ggeessttiirree  iill  ccaammbbiiaammeennttoo..  PPoottrreeii  rraaccccoonnttaarree  

iinn  ddeettttaagglliioo  ssiiaa  ppeerr  llaa  RReeggiioonnee  cchhee  ppeerr  iill  mmoonnddoo  ddeellllaa  

ssaanniittàà  ppuubbbblliiccaa  ttuuttttii  ii  ddiiffeettttii  ee  llee  ddiissttoorrssiioonnii  ggeessttiioonnaallii  

eedd  oorrggaanniizzzzaattiivvee  pprrooddoottttii  sseemmpprree  ddaa  qquueellllaa  ssoolliittaa  

ccuullttuurraa  cchhee  ssttiiaammoo  tteennttaannoo  ddii  ccoommbbaatttteerree,,  mmaa  mmii  

lliimmiittoo  aadd  eelleennccaarree  aallccuunnee  ccuurriioossiittàà..    
 

Le II.PP.A.B. 

  UUnn  IIPPAABB  ppeerr  ppootteerr  aassssuummeerree  uunn  ddiippeennddeennttee  

ddoovveevvaa  cchhiieeddeerree  ll’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee  aallll’’uuffffiicciioo  vviiggiillaannttee  

ddeellllaa  rreeggiioonnee,,  ll’’uuffffiicciioo  eerraa  ccoommppoossttoo  ddaa  uunn  ddiirriiggeennttee  ee  

ttrree  iimmppiieeggaattii  ee  vviiggiillaavvaa  ssuullllee  ppiiaannttee  oorrggaanniicchhee,,  ssuuii  

bbiillaannccii  ee  ssuullllaa  rreeggoollaarriittàà  ddeeggllii  oorrggaanniissmmii  

rraapppprreesseennttaattiivvii  ddii  ppiiùù  ddii  660000  IIPPAABB,,  uunnaa  IIPPAABB  ppeerr  

rriicceevveerree  llaa  rriissppoossttaa  aassppeettttaavvaa  aanncchhee  sseeii  mmeessii,,  iioo  nnoonn  

ccaappiivvoo..  LLaa  mmiiaa  ddoommaannddaa::  ccoommee  ppootteevvaa  uunn  ffuunnzziioonnaarriioo  

ccoossìì  ddiissttaannttee  ddaallll’’aazziieennddaa  ddiirree  ssee  eerraa  oo  nnoo  ooppppoorrttuunnoo  

aassssuummeerree  oo  lliicceennzziiaarree  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ??  mmaa  mmii  ffuu  ddaattaa  uunnaa  

rriissppoossttaa  ““PPooiicchhéé  llee  IIPPAABB  eerraannoo  eennttii  ppuubbbblliiccii  ee  ssppeessssoo  

ssuubbiivvaannoo  ll’’iinnfflluueennzzaa  ddii  ppoolliittiiccii  ((ccaattttooccoommuunniissttii))  oo  ddii  

ssiinnddaaccaalliissttii  ((ssiinnddaaccaallccoommuunniissttii))  ssii  vvoolleevvaa  iimmppeeddiirree  
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cchhee  qquueessttii  aassssuummeesssseerroo  ccoonn  ffaacciilliittàà  ppeerrssoonnee  aammiicchhee  ee  

rraaccccoommaannddaattee  iinn  ppiiùù  ddeell  ffaabbbbiissooggnnoo,,  ccoommee  aavvvveenniivvaa  aall  

ssuudd””..  CCeerrttoo  èè  cchhee  ccoonn  qquueessttoo  ssiisstteemmaa  nnoonn  

ccoonnttrroollllaavvaannoo  nnuullllaa  ccrreeaavvaannoo  ssoolloo  mmaaggggiioorrii  ddiiffffiiccoollttàà  

aanncchhee  aa  cchhii  aavveevvaa  rreeaallmmeennttee  bbiissooggnnoo,,  mmaa  llaa  bbuurrooccrraazziiaa  

ssii  bbeeaavvaa  ddii  qquueessttoo  ppootteerree,,  eerraannoo  lloorroo  aa  ddiirree  ssii  oo  nnoo..    
    

La contabilità finanziaria nelle aziende ospedaliere. 

  UUnn''aallttrraa  ccuurriioossiittàà,,  llee  nnoorrmmee  ssuullllaa  ccoonnttaabbiilliittàà  

ffiinnaannzziiaarriiaa  ppeerrmmeetttteevvaannoo,,  eedd  aannccoorraa  ooggggii  èè  iinn  ppaarrttee  

ccoossìì,,  ssoolloo  iinn  ccoonnttrroolllloo  ddeellllee  uusscciittee  ee  ddeellllee  eennttrraattee  eedd  

eerraa  ppooccoo  iinntteerreessssaannttee  ccoonnoosscceerree  ii  rreeaallii  ccoossttii..  

NNeellll’’aazziieennddaa  oossppeeddaalliieerraa  hhoo  cceerrccaattoo  ddii  ccaappiirree  ccoommee  

aavvvveenniivvaa  llaa  ggeessttiioonnee  ccoonnttaabbiillee,,  ttuuttttii  eerraannoo  aatttteennttii  aallllee  

rriissoorrssee  aasssseeggnnaattee  ddaallllaa  RReeggiioonnee  ppeerr  ll’’aannnnoo  ddii  

ccoommppeetteennzzaa  ee  vveerrssoo  llaa  ffiinnee  ddeellll’’aannnnoo  vvii  eerraa  lloo  ssppoorrtt  

ddeell  ppaaggaarree  iill  mmeennoo  ppoossssiibbiillee  ppeerr  ssppoossttaarree  iill  ppaaggaammeennttoo  

aallll’’eesseerrcciizziioo  ssuucccceessssiivvoo,,  ccoommee  ssee  qquueessttoo  llii  ppootteessssee  

aaiiuuttaarree  nneellllaa  vveerriiffiiccaa  ddeeii  ccoonnttii,,  iinn  eeffffeettttii  nnuullllaa  

ccaammbbiiaavvaa  ppeerrcchhéé  ooggnnii  aannnnoo  eerraa  llaa  sstteessssaa  ccoossaa..  LLaa  vveerraa  

ccoonnoosscceennzzaa  ddeellllaa  ssiittuuaazziioonnee  rreeaallee  vveenniivvaa  rreeggiissttrraattaa  

sseemmpprree  ccoonn  uunn  rriittaarrddoo  mmiinniimmoo  ddii  uunn  aannnnoo  eedd  iinn  aallccuunnii  

ccaassii  aanncchhee  ppiiùù  ddii  uunnoo,,  ii  mmuuttuuii  ee  ii  ppaaggaammeennttii  pprroorrooggaattii  

oollttrree  uunn  aannnnoo  nnoonn  eerraannoo  rriilleevvaattii  ddaallllaa  ccoonnttaabbiilliittàà  
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ffiinnaannzziiaarriiaa  ssee  nnoonn  ppeerr  llaa  rraattaa  ddii  ccoommppeetteennzzaa  ddeellll’’aannnnoo  

iinn  ccoorrssoo..  

La rilevazione delle prestazioni erogate negli 

ospedali 

  AAnnccoorraa  ppiiùù  sscciiooccccaannttee  eerraa  iill  ssiisstteemmaa  ddeellllaa  

rriilleevvaazziioonnee  ddeellllee  pprreessttaazziioonnee  eerrooggaattee  ddaallllee  aazziieennddee  

oossppeeddaalliieerree,,  nnoonn  aavveennddoo  uunn  ssiisstteemmaa  sseerriioo  iinnffoorrmmaattiiccoo  

ssee  nnoonn  iinn  aallccuunnii  sseettttoorrii  ppaarrttiiccoollaarrii,,  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  

vveenniivvaannoo  eellaabboorraattee  mmaannuuaallmmeennttee  ee  ssuu  ddiicchhiiaarraazziioonnee  

ddeeii  rreessppoonnssaabbiillii  ddii  rreeppaarrttoo,,  qquuaassii  ttuuttttii  ii  ddaattii  eerraannoo  

ddiicchhiiaarraattii  ccoonnggrruuii  aallllee  ssppeessee  ssoosstteennuuttee,,  sseennzzaa  llaa  

ddiissppoonniibbiilliittàà  ddii  uunn  ssiisstteemmaa  ddii  ccoonnttrroolllloo..    
  

Gli incentivi agli operatori della sanità. 

  AAllttrraa  ccuurriioossiittàà,,  llee  aazziieennddee  hhaannnnoo  ddeeggllii  

iimmppoorrttii  ddaa  ssppeennddeerree  ppeerr  iinncceennttiivvii  aallllaa  pprroodduuttttiivviittàà  eedd  

aall  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  pprreevviissttii,,  llaa  ddiirreezziioonnee  

ddeellll’’aazziieennddaa  eerraa  ccoossttrreettttaa  ddaallllee  1133  ssiiggllee  ssiinnddaaccaallii  aa  

mmaarraattoonnee  ddii  ddiivveerrssee  oorree  ppeerr  ppiiùù  ggiioorrnnii  aa  ddiissccuutteerree  ii  

ccrriitteerrii  ddii  aasssseeggnnaazziioonnee  cchhee  cchhiiaarraammeennttee,,  sseeccoonnddoo  llaa  

ccuullttuurraa  ssiinnddaaccaallccoommuunniissttaa,,  ddoovveevvaannoo  eesssseerree  ddiissttrriibbuuiittii  

aa  ttuuttttii,,  ffaannnnuulllloonnii  ee  ppaarraassssiittii  ccoommpprreessii..    
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La riforma sanitaria della Regione Lombardia 

  OOggggii  iinn  RReeggiioonnee  LLoommbbaarrddiiaa  mmoollttoo    èè  

ccaammbbiiaattoo,,  llaa  lleeggggee  ssuullllaa  rriiffoorrmmaa  ddeellllaa  ssaannttiittàà  rreeggiioonnaallee  

hhaa  tteennttaattoo  ddii  ddiivviiddeerree  ii  rruuoollii  ttrraa  eerrooggaattoorree  ddii  

pprreessttaazziioonnii  ((AAOO  AAzziieennddee  OOssppeeddaalliieerree,,  ppoollii  

aammbbuullaattoorrii))  ee  aazziieennddee  ddii  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ee  ccoonnttrroolllloo  

((AASSLL  AAzziieennddee  SSaanniittaarriiee  LLooccaallii)),,  mmaa  llaa  vveerraa  

rriivvoolluuzziioonnee  èè  ssttaattaa  rreeaalliizzzzaattaa  ccoonn  llaa  rreeggoollaammeennttaazziioonnee  

ddeeii  fflluussssii  iinnffoorrmmaattiivvii  ee  llaa  nnaasscciittaa  ddeell  ggrraannddee  pprrooggeettttoo  

ddeell  SSIISSSS  ((SSiisstteemmaa  IInnffoorrmmaattiivvoo  SSoocciioo  SSaanniittaarriioo))..  VVii  

eessppoonnggoo  llee  ttrree  rreeggoollee  ffoonnddaammeennttaallii::  

  11--  LLaa  rreeggoollaammeennttaazziioonnee  ddeeii  fflluussssii  

iinnffoorrmmaattiivvii  iimmppoonnee  aallllee  aazziieennddee  eerrooggaattrriiccii  ddii  iinnvviiaarree  

iinn  RReeggiioonnee  eedd  aallllee  AASSLL  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ll’’eelleennccoo  

ddeettttaagglliiaattoo  ddeellllee  pprreessttaazziioonnii  ssaanniittaarriiee  ee  ddeellllee  SSDDOO  

((SScchheeddaa  DDiissmmiissssiioonnee  OOssppeeddaalliieerraa  ppeerr  ii  rriiccoovveerrii))..  IIll  

ffoorrmmaattoo  ddeellllee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ddeevvee  eesssseerree  eelleettttrroonniiccoo  ccoonn  

uunn  ttrraacccciiaattoo  rreeccoorrdd  ssttaabbiilliittoo  ddaallllaa  RReeggiioonnee,,  iinn  qquueessttoo  

ttrraacccciiaattoo  rreeccoorrdd  vvii  ssoonnoo  ttuuttttee  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  

ddeettttaagglliiaattee  ((aassssiissttiittoo,,  mmeeddiiccoo  pprreessccrriittttoorree,,  pprreessttaazziioonnee  

eerrooggaattaa,,  ddaattaa  ddii  eerrooggaazziioonnee))..  LLee  iinnffoorrmmaazziioonnee  rriicceevvuuttee  

ddaallllaa  rreeggiioonnee  ppeerrmmeettttoonnoo  ddii  ccaallccoollaarree  ssuullllaa  bbaassee  ddeeii  

ttaarriiffffaarrii  iill  vveerroo  vvaalloorree  pprrooddoottttoo  ddaa  ooggnnii  eerrooggaattoorree..  

QQuueessttaa  rreeggoollaa  èè  llaa  lleevvaa  eecccceezziioonnaallee  cchhee  hhaa  ppeerrmmeessssoo  aa  

qquueessttoo  ssiisstteemmaa  ddii  ffuunnzziioonnaarree..  SSoolloo  ii  rreeccoorrdd  cchhee  
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ccoonntteennggoonnoo  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ccoommpplleettee  ee  ccoorrrreettttee  ssoonnoo  

ccoonntteeggggiiaattii..  

  22--  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ddeevvoonnoo  ppeerrvveenniirree  iinn  

RReeggiioonnee  eennttrroo  iill  ttrreenntteessiimmoo  ggiioorrnnoo  ssuucccceessssiivvoo  aall  mmeessee  

ddii  eerrooggaazziioonnee  ppeennaa  uunnaa  rriidduuzziioonnee  ppeerrcceennttuuaallee  ddeellllee  

ttaarriiffffee  ppeerr  ooggnnii  mmeessee  ddii  rriittaarrddoo  ee  ssii  èè  ppaarrllaattoo  ddeell  1100%%  

ppeerr  mmeessee  ddii  rriittaarrddoo..  

  33--  LLaa  ccoonnttaabbiilliittàà  ddaa  aaddoottttaarree  ppeerr  llee  aazziieennddee  

ssaanniittaarriiee  ddeevvee  eesssseerree  llaa  ccoonnttaabbiilliittàà  eeccoonnoommiiccoo  

ppaattrriimmoonniiaallee,,  ccoonn  llaa  ccoonnttaabbiilliittàà  aannaalliittiiccaa  ppeerr  cceennttrrii  ddii  

ccoossttoo  eedd  aa    bbuuddggeett  eedd  oobbbbiieettttiivvii..  IILL  pprriimmoo  oobbbbiieettttiivvoo  

ddeeii  ddiirreettttoorrii  ggeenneerraallii  èè  rraaggggiiuunnggeerree  ll’’eeqquuiilliibbrriioo  

ffiinnaannzziiaarriioo  eedd  eeccoonnoommiiccoo  ddeellllaa  aazziieennddaa  ggeessttiittaa..  

  

  QQuueessttee  ttrree  rreeggoollee  ssoonnoo  ssttaattee  lloo  ssttrruummeennttoo  ddeell  

ccaammbbiiaammeennttoo,,  ttuuttttii  ii  ddiirreettttoorrii  ssoonnoo  ssttaattii  iimmppeeggnnaattii  aadd  

aaddeegguuaarree  eedd  eevvoollvveerree  ii  pprroopprrii  ssiisstteemmii  iinnffoorrmmaattiiccii  iinn  

ggrraannddee  ffrreettttaa,,  ““èè  iinniizziiaattaa  ll’’eerraa  ddeellllaa  ttrraassppaarreennzzaa,,  ddeeii  

nnuummeerrii  lleeggggiibbiillii  ee  ccoonnttrroollllaabbiillii””,,  cceerrttoo  iill  pprroocceessssoo  

nnoonn  èè  ccoossìì  vveellooccee  ccoommee  ssii  vvoorrrreebbbbee,,  llee  rreessiisstteennzzee  ddeeggllii  

ooppeerraattoorrii  aall  ccaammbbiiaammeennttoo,,  ii  vviinnccoollii  lleeggiissllaattiivvii  ee  

bbuurrooccrraattiiccii  ee  ddiirreeii  aanncchhee  ii  pprroobblleemmii  ccrreeaattii  ddaallllaa  

ccoonnttrraattttuuaalliissttiiccaa  ssiinnddaaccaallccoommuunniissttaa  rraalllleennttaa  ee  ffrreennaa  ii  

ggrraannddii  ccaammbbiiaammeennttii  ..  AAnnccoorraa  ddooppoo  cciinnqquuee  aannnnii  ii  ddaattii  

lleeggggiibbiillii  nnoonn  hhaannnnoo  llaa  ccaaddeennzzaa  mmeennssiillee  ccoonn  
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rriiffeerriimmeennttoo  aall  mmeessee  pprreecceeddeennttee  mmaa  ll’’eevvoolluuzziioonnee  

aavvvveennuuttaa  èè  ddaa  ccoonnssiiddeerraassii  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa..  IIoo  hhoo  

ppaarrtteecciippaattoo  aallll’’eellaabboorraazziioonnee  pprrooggeettttuuaallee  ddeeii  ssiisstteemmii  

iinnffoorrmmaattiivvii  ddii  ttrree  ggrraannddii  aazziieennddee  OOssppeeddaalliieerree  ee  dduuee  

AASSLL,,  ssoonnoo  ssttaattoo  ccooiinnvvoollttoo  ee  hhoo  sseegguuiittoo  iill  pprrooggeettttoo  

SSIISSSS  ccoommee  ccoonnssuulleennttee  ddeellllaa  ssoocciieettàà  LLoommbbaarrddiiaa  

IInnffoorrmmaattiiccaa  ee  ccoommee  ccoommppoonneettee  ddeell  ccoonnssiigglliioo  ddii  

aammmmiinniissttrraazziioonnee  ddeellllaa  ssoocciieettàà  LLIISSIITT  

  

IIll  pprrooggeettttoo  SSIISSSS--CCRRSS  ddeellllaa  RReeggiioonnee  LLoommbbaarrddiiaa  
(Sistema Informativo Socio Sanitario con Carta Regionale  dei Servizi)  

  OOrraa  tteennttoo  ddii  ddeessccrriivveerrvvii  iill  ppiiùù  aammbbiizziioossoo  

pprrooggeettttoo  mmaaii  ppeennssaattoo  nneell  sseettttoorree  ddeellllaa  ssaanniittàà  iill  SSIISSSS--

CCRRSS--CCNNSS  ((SSiisstteemmaa  IInnffoorrmmaattiivvoo  SSoocciioo  SSaanniittaarriioo  ccoonn  

CCaarrttaa  RReeggiioonnaallee    ddeeii  SSeerrvviizzii  ==  CCaarrttaa  NNaazziioonnaallee  ddeeii  

SSeerrvviizzii  ddaa  ddiissttrriibbuuiirree  aa  ttuuttttii  ii  cciittttaaddiinnii))..  LLaa  ssoocciieettàà  

LLIISSIITT  hhaa  rriicceevvuuttoo  ll’’iinnccaarriiccoo  ddii  rreeaalliizzzzaarrlloo..  

  

  IIll  pprrooggeettttoo  hhaa  ll’’oobbbbiieettttiivvoo  ddii  mmeetttteerree  iinn  rreettee  

iinn  uunn  ssiisstteemmaa  iinntteeggrraattoo  ttuuttttii  ggllii  ooppeerraattoorrii  ddeellllaa  ssaanniittàà  

ddeellllaa  RReeggiioonnee  LLoommbbaarrddiiaa..  GGllii  ooppeerraattoorrii  rriiccoonnoosscciiuuttii  

ddaa  mmeetttteerree  iinn  rreettee  ssoonnoo  ii  mmeeddiiccii  ddii  bbaassee,,  llee  ffaarrmmaacciiee,,  ii    

ppoolliiaammbbuullaattoorrii,,  ggllii  oossppeeddaallii,,  llee  RRSSAA  ((rreessiiddeennzzee  

SSaanniittaarriiee  AAnnzziiaannii)),,  llee  CCaassee  ddii  rriippoossoo,,  ii  CCSSEE  ((cceennttrrii  

SSoocciioo  EEdduuccaattiivvii)),,  CCDDII  ((CCeennttrrii  DDiiuurrnnii  IInntteeggrraattii)),,  ttuuttttii  
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ggllii  eevveennttuuaallii  eerrooggaattoorrii  ddii  aattttiivviittàà  ssaanniittaarriiee  aaccccrreeddiittaattii  

ddaallllaa  RReeggiioonnee,,  llee  AAssll  ee  llaa  RReeggiioonnee  sstteessssaa..  

  QQuueessttoo  ssiisstteemmaa  ppeerrmmeettttee  aall  cciittttaaddiinnoo  eedd  

aallll’’ooppeerraattoorree  ccoonn  llaa  ssuuaa  ccaarrttaa  CCRRSS--CCNNSS  ddii  eesssseerree  

rriiccoonnoosscciiuuttoo  ddaall  ssiisstteemmaa  iinn  uunn  mmooddoo  uunniivvooccoo  ee  ddàà  

ggaarraannzziiee  ppeerr  llaa  nnoorrmmaa  ssuullllaa  pprriivvaaccyy,,  cchhii  aacccceeddee  aall  

ssiisstteemmaa  ppuuòò  cchhiieeddeerree  ee  lleeggggeerree  ssoolloo  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ddii  

ssuuaa  ccoommppeetteennzzaa  ssuullllaa  bbaassee  ddeellllee  aauuttoorriizzzzaazziioonnii  

ootttteennuuttee  ..  

  UUnn  ooppeerraattoorree  oo  uunn  cciittttaaddiinnoo  vveeddee  ii  nnuummeerroossii  

eerrooggaattoorrii  iinn  uunn  uunniiccoo  ssiisstteemmaa  ee  ppuuòò  sscceegglliieerree  ddoovvee  

pprreennoottaarree  aanncchhee  ssuullllaa  bbaassee  ddeeii  tteemmppii  dd’’aatttteessaa..TTuuttttii  ggllii  

eerrooggaattoorrii  hhaannnnoo  llaa  sstteessssaa  ooppppoorrttuunniittàà  ddii  ooffffrriirree  llee  

pprroopprriiee  pprreessttaazziioonnii  eedd  iill  cciittttaaddiinnoo  iinn  ppoocchhiissssiimmoo  tteemmppoo  

ppuuòò  ddeecciiddeerree  qquuaallee  sscceegglliieerree..  QQuuiinnddii  rriidduuzziioonnee  ddeellllee  

ccooddee  eedd  eelleevvaazziioonnee  ddeellllaa  qquuaalliittàà  ddeeii  sseerrvviizzii  aaii  

cciittttaaddiinnii..  

  UUnn  cciittttaaddiinnoo  oo  iill  ssuuoo  mmeeddiiccoo  pprreessccrriittttoorree  ppuuòò  

rriicceevveerree  ccoommooddaammeennttee  nneell  ssuuoo  PPCC  iill  rriissuullttaattoo  ddii  uunnaa  

pprreessttaazziioonnee  eerrooggaattaa  ((  eess..  rreeffeerrttii  ddeeii  llaabboorraattoorrii  ddii  

aannaalliissii))  

  UUnn  mmeeddiiccoo  ppuuòò  aavveennddoo  ll’’aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ddaall  

ssuuoo  ppaazziieennttee  lleeggggeerree  nneell  ssiisstteemmaa  ttuuttttaa  llaa  ssttoorriiaa  cclliinniiccaa  

lleeggggeennddoo  ii  rreeffeerrttii  ee  llee  ccaarrtteellllee  cclliinniicchhee  iinn  qquuaallssiiaassii  

eerrooggaattoorree  ssoonnoo  ssttaattee  eellaabboorraattee,,  ddaall  ssuuoo  PPCC  ddii  ssttuuddiioo..  
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  NNeeii  ccaassii  dd’’uurrggeennzzaa  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuullllaa  

ssiittuuaazziioonnee  ssaanniittaarriiaa  ddeell  ppaazziieennttee  ssoonnoo  lleeggggiibbiillii  iinn  

tteemmppoo  rreeaallee  ddaaii  mmeeddiiccii..  II  mmeeddiiccii  ddeeii  pprroonnttoo  ssooccccoorrssoo,,  

ee  ddeellllee  aammbbuullaannzzee  ppoossssoonnoo  ccoolllleeggaarrssii  aall  ssiisstteemmaa  ee  

pprreennddeerree  ddeecciissiioonnii  ppiiùù  ccoonnssoonnee  aall  ccaassoo..  

  LLaa  rreettee  ppeerrmmeetttteerràà  ccoonnssuullttii  ee  sseemmiinnaarrii  ddii  

ssttuuddiioo  iinn  vviiddeeoo  ccoonnffeerreennzzaa,,  llaa  tteelleemmeeddiicciinnaa  ddiivveenntteerràà  

uunnaa  pprraattiiccaa  ddiiffffuussaa  ee  uunn  ggrraannddee  mmeeddiiccoo  ppuuòò  ddaarree  llaa  ssuuaa  

ccoonnssuulleennzzaa  ddaall  ssuuoo  uuffffiicciioo  ppeerr  aaiiuuttaarree  aallttrrii  ccoolllleegghhii  aadd  

aapppprrooffiittttaarree  ddeellllaa  ssuuaa  eessppeerriieennzzaa,,  ii  ccoorrssii  ddii  

aaggggiioorrnnaammeennttoo  ppoottrraannnnoo  ddiissppoorrrree  ccoommee  ddoocceennttii  ii  ppiiùù  

ggrraannddii  pprriimmaarrii  ee  ggllii  iinntteerrvveennttii  iimmppoorrttaannttii  ppoottrraannnnoo  

eesssseerree  sseegguuiittii  ddaa  mmoollttii  mmeeddiiccii  ccoonntteemmppoorraanneeaammeennttee..  

CCoonn  qquueessttaa  tteeccnnoollooggiiaa  llee  ccaappaacciittàà  ddeeii  ggrraannddii  ssaarraannnnoo  

ppiiùù  vviicciinnee  aa  mmoollttii  ppiiùù  ppaazziieennttii..  

  LL’’  iinnffoorrmmaazziioonnee  ddaaggllii  eerrooggaattoorrii  vveerrssoo  llee  

AASSLL  ee  llaa  RReeggiioonnee  vviiaaggggeerraannnnoo  iinn  tteemmppoo  rreeaallee  ee  

ll’’eellaabboorraazziioonnii  ssttaattiissttiicchhee  ,,  eeppiiddeemmiioollooggiicchhee  ee  ddii  

mmoonniittoorraaggggiioo  ddeeii  lliivveellllii  ddii  sseerrvviizziioo  rriittoorrnneerraannnnoo  aaggllii  

eerrooggaattoorrii  ccoonn  llaa  sstteessssaa  vveelloocciittàà..  

  LLee  mmiigglliioorrii  eessppeerriieennzzee  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  

aarrcchhiivviiaattee  ee  lleettttee  iinn  uunn  ggrraannddee  ggeessttoorree  ddeellllaa  

ccoonnoosscceennzzaa  cchhee  aaiiuuttii  ttuuttttii  ggllii  ooppeerraattoorrii,,  iinn  uunn  mmooddoo  

vveellooccee  ee  sseemmpplliiccee,,  aa  ppootteerrllee  ccoonnssuullttaarree  ee  ppootteerr  ccoossìì  

pprreennddeerree  ddeecciissiioonnii  sseemmpprree  ppiiùù  aaddeegguuaattee  aaii  ccaassii  ttrraattttaattii..  
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  EE  nnoonn  uullttiimmoo  ll’’oobbbbiieettttiivvoo  ddeell  ccoonnttrroolllloo  ddeellllaa  

ssppeessaa  ssaanniittaarriiaa,,  qquueessttoo  ssiisstteemmaa  èè  iill  ssiisstteemmaa  ddeellllaa  

ttrraassppaarreennzzaa  iinn  tteemmppoo  rreeaallee,,  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  vveennggoonnoo  

ccaattttuurraattee  nneell  mmoommeennttoo  ddeellllaa  lloorroo  nnaasscciittaa,,  iinnvviiaattee  aaii  

ssiisstteemmii  ddii  eellaabboorraazziioonnee  iinn  tteemmppoo  rreeaallee  cchhee  ccoonn  

ooppppoorrttuunnii  iinnddiiccii  ee  ppaarraammeettrrii  nnee  ccoonnttrroollllaa  llaa  vvaalliiddiittàà,,  llaa  

ccoonnggrruuiittàà  ee  iill  lliivveelllloo  ddii  sseerrvviizziioo  ((llaa  qquuaalliittàà))..  UUnn  

eesseemmppiioo  iill  mmeeddiiccoo  rreeddiiggee  llaa  pprreessccrriizziioonnee  cchhee  iinn  tteemmppoo  

rreeaallee  èè  iinnvviiaattaa  aall  ssiisstteemmaa  cceennttrraallee,,  qquuaannddoo  iill  ppaazziieennttee  

ssii  rreeccaa  iinn  ffaarrmmaacciiaa  oo  aall  llaabboorraattoorriioo  ddii  aannaalliissii  

ll’’eerrooggaattoorree  ppuuòò  lleeggggeerree  ddaall  ssuuoo  PPCC  llaa  pprreessccrriizziioonnee  eedd  

eerrooggaarree  qquuaannttoo  pprreessccrriittttoo,,  ccoonnffeerrmmaannddoo  ll’’eerrooggaazziioonnee  iill  

ssiisstteemmaa  rreeggiissttrraa  ll’’eesseegguuiittoo  eedd  iill  rreellaattiivvoo  ccoossttoo,,  ii  ddaattii  

eeppiiddeemmiioollooggiiccii  ddeellllaa  pprreessttaazziioonnee  ssaarraannnnoo  

iimmmmaaggaazzzziinnaattii  iinn  tteemmppoo  rreeaallee  ddaaii  ssiisstteemmii  ddii  

eellaabboorraazziioonnee..  

  

QQuueessttoo  cchhee  vvii  hhoo  rraaccccoonnttaattoo  èè  uunn  ssooggnnoo  cchhee  ssii  ssttaa  

rreeaalliizzzzaannddoo  iinn  RReeggiioonnee  LLoommbbaarrddiiaa,,  cceerrttoo  ttrraa  mmiillllee  

rreessiisstteennzzee  ee  ssaabbbbiiee  mmoobbiillii  bbuurrooccrraattiicchhee  mmaa  vvaa  aavvaannttii  

iinneessoorraabbiillmmeennttee  ppeerrcchhéé  vvii  èè  uunn  bbiissooggnnoo  uurrggeennttiissssiimmoo  

ddii  eelliimmiinnaarree  ggllii  sspprreecchhii,,  llee  rriissoorrssee  ssoonnoo  mmoollttoo  

ccoonntteennuuttee  ee  ll’’eessiiggeennzzaa  ddeellllaa  qquuaalliittàà  ddeeii  sseerrvviizzii  ddaa  

eerrooggaarree  èè  sseemmpprree  iinn  ggrraannddee  ccrreesscciittaa,,  ssoolloo  ccoonn  qquueessttaa  

tteeccnnoollooggiiaa  ee  mmeettooddoollooggiiaa  ssii  ppoossssoonnoo  mmeetttteerree  iinnssiieemmee,,  
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iinn  ssiinneerrggiiaa,,  llee  mmiigglliioorrii  rriissoorrssee  ssiiaa  uummaannee  cchhee  

ffiinnaannzziiaarriiee  cchhee  ssttrruummeennttaallii,,  lliimmiittaarree  llee  aazziioonnii  ddeeii  ffuurrbbii,,  

ddeeii  ffaannnnuulllloonnii,,  ddeeii  ppaarraassssiittii  ee  ddeeggllii  iimmbbrroogglliioonnii  ee  

ppeennssaarree  ssoolloo  aa  ddaarree  uunn  mmiigglliioorr  sseerrvviizziioo  aaii  cciittttaaddiinnii  aadd  

uunn  ccoossttoo  eeqquuoo..  

  

  IIll  mmoonnddoo  ddeellllaa  ssaanniittàà  mmii  hhaa  aaffffaasscciinnaattoo  ee  

ccrreeddoo  cchhee  ddaarree  uunn  ccoonnttrriibbuuttoo  aall  ssuuoo  ccaammbbiiaammeennttoo  ssiiaa  

uunnaa  ddeellllee  ppiiùù  bbeellllee  ssffiiddee  cchhee  iioo  aabbbbiiaa  mmaaii  iimmmmaaggiinnaattoo..    

 

  
  

 “Presentazione ufficiale Progetto SISS-CRS”  
  

 

Le tecnologie per un sistema regionale di innovazione 

della sanità, più qualità nell’erogazione dei servizi e 

più efficienza nella gestione della spesa 

 

Vedere l’allegato 2a “Lombardia SISS CRS” 
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LL’’EEnnttee  RReeggiioonnee  LLoommbbaarrddiiaa  ee  llaa  ssuuaa  oorrggaanniizzzzaazziioonnee  

  NNeell  22000000  llaa  ccaassaa  ddeellllee  lliibbeerrttàà  rriivviinnccee  nneellllaa  

RReeggiioonnee  LLoommbbaarrddiiaa  eedd  uunn  ggiioovvaannee  iimmpprreennddiittoorree  

GGuuiiddoo  DDeellllaa  FFrreerraa  ddiivveennttaavvaa  aasssseessssoorree  aaggllii  aaffffaarrii  

ggeenneerraallii  ddeellllaa  sseeccoonnddaa  ggiiuunnttaa  FFoorrmmiiggoonnii..  DDeellllaa  FFrreerraa  

ffaacceevvaa  ppaarrttee  ddeeii  ccoollllaabboorraattii  ddeellll’’aasssseessssoorree  BBeerrnnaarrddoo  eedd  

aavveevvaa  llaavvoorraattoo  ffiiaannccoo  aa  ffiiaannccoo  ccoonn  mmee  nneellllaa  rriiffoorrmmaa  

ddeellllaa  ssaanniittàà  lloommbbaarrddaa  ((  ppeennssaattee  ssiiaa  BBeerrnnaarrddoo  cchhee  DDeellllaa  

FFrreerraa  ssoonnoo  ccooeettaanneeii  ddii  mmiioo  ffiigglliioo))..  EErroo  eennttuussiiaassttaa  ddii  

llaavvoorraarree  vviicciinnoo  aa  rraaggaazzzzii  ccoossii  ccaappaaccii  eedd  iimmppeeggnnaattii,,    

rriivveeddeevvoo  mmee  ddaa  ggiioovvaannee  ee  vviivveevvoo  llee  lloorroo  bbaattttaagglliiee  

ccoommee  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeell  mmiioo  ssooggnnoo..  RRiittoorrnnaaii  iinn  

RReeggiioonnee  ccoommee  ccaappoo  ddeellllaa  sseeggrreetteerriiaa  ddeellll’’aasssseessssoorree  

DDeellllaa  FFrreerraa,,  ccoonn  iill  ccoommppiittoo  ddii  sseegguuiirree  llaa  

rreeiinnggeeggnneerriizzzzaazziioonnee  ddeeii  pprroocceessssii  ccoonn  

ll’’iinnffoorrmmaattiizzzzaazziioonnee,,  tteennttaarree  ddii  aacccceelleerraarree  iill  pprroocceessssoo  

ddii  rriioorrggaanniizzzzaazziioonnee  ee  rraazziioonnaalliizzzzaazziioonnee  ddeellll’’  EEnnttee  

RReeggiioonnee..  IInn  qquueessttoo  rruuoolloo  hhoo  mmeessssoo  iill  nnaassoo  iinn  ooggnnii  

aannggoolloo  ddeellllaa  RReeggiioonnee  ppeerr  ccaappiirree  ddoovvee  ssii  ppootteevvaa  

iinntteerrvveenniirree,,  ttuuttttee  llee  ddiirreezziioonnii  cchhee  ddeessiiddeerraavvaannoo  

aaccqquuiissttaarree  ddeeii  pprrooddoottttii  ddii  IICCTT  ddoovveevvaannoo  rriicceevveerree  iill  

mmiioo  ppaarreerree  eedd  iioo  nnee  aapppprrooffiittttaavvoo  ppeerr  ffaarrmmii  rraaccccoonnttaarree  

ccoommee  eerraannoo  oorrggaanniizzzzaattii  ee  ccoommee  ppeennssaavvaannoo  ddii  

mmiigglliioorraarrssii..  AAnncchhee  iinn  qquueessttaa  eessppeerriieennzzaa  ssee  ddoovveessssii  
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rraaccccoonnttaarrllii  ttuuttttii  ggllii  eeppiissooddii  cchhee  hhoo  vviissssuuttoo  nnoonn  

bbaasstteerreebbbbee  uunn  lliibbrroo,,  mmaa  vvii  rraaccccoonnttoo  qquuaallcchhee  eeppiissooddiioo  

ccuurriioossoo..  

 

La cultura informatica nell’Ente Regione 

Lombardia 

  VVii  ffaacccciioo  uunnaa  pprreemmeessssaa,,  hhoo  ccaappiittoo  cchhee  llaa  

ccoonnoosscceennzzaa  ddeell  mmoonnddoo  ddeellll’’iinnffoorrmmaattiiccaa  èè  mmoollttoo  

lloonnttaannaa  ddaa  cchhii  hhaa  vviissssuuttoo  ppeerr  vveenntt’’aannnnii  iinn  uunn  eennttee  

ppuubbbblliiccoo,,  ddaaggllii  uuoommiinnii  ddeellllaa  ppoolliittiiccaa  ddii  uunnaa  cceerrttaa  eettàà  ee  

ddeeggllii  aallttii  bbuurrooccrraattii..  OOggggii  ssoonnoo  aannccoorraa  lloorroo  aa  ggeessttiirree  iill  

ppootteerree,,  qquuiinnddii  nneellllaa  llooggiiccaa  ddeellll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddii  uunn  

eennttee  ppuubbbblliiccoo  ssii  ttrroovvaa  sseemmpprree  uunn  ccaappiittoolloo  

““IInnffoorrmmaattiiccaa””  mmaa  mmoollttoo  gghheettttiizzzzaattoo  eedd  aaffffiiddaattoo  aa  qquueeii  

ppoocchhiissssiimmii  ffuunnzziioonnaarrii  cchhee  nnoonn  ccoonnttaannoo  mmoollttoo  

nneellll’’oorrggaanniiggrraammmmaa  ddeecciissiioonnaallee  ee  ssoonnoo  vviissttii  ccoommee  ddeeii  

mmaarrzziiaannii  cchhee  ppaarrllaannoo  uunn’’aallttrraa  lliinngguuaa,,  cceerrttoo  ttuuttttii  ssoonnoo  

aaffffaasscciinnaattii  ddaall  ccoommppuutteerr  ee  sseennttoonnoo  mmoollttoo  ppaarrllaarree  ddii  

iinntteerrnneett,,  mmaa  ppeennssaannoo  cchhee  ppeerr  ppootteerrlloo  uussaarree  aavvrreebbbbeerroo  

bbiissooggnnoo  ddii  uunn  tteeccnniiccoo  sseemmpprree  ddiissppoonniibbiillee  nneell  pprroopprriioo  

uuffffiicciioo..  QQuueessttaa  rreeaallttàà  ffaa  ssìì  cchhee  cchhii  ppeerr  hhoobbbbyy  èè  rriiuusscciittoo  

aa  ssmmaanneettttaarree  ccoonn  uunn  ccoommppuutteerr  ee  ccoonn    iinntteerrnneett  ddiivveennttaa  

aaggllii  oocccchhii  ddeeggllii  aallttrrii  uunn  eessppeerrttoo  ee  tteennttaa  ddii  iinnsseeggnnaarree  

ll’’uussoo  ddeell  PPCC    ccoommee  uunn  ggiiooccoo  ccrreeaannddoo  aannccoorr  ppiiùù  

ccoonnffuussiioonnee..  IIoo  cceerrccoo  ddii  ffaarr  ccaappiirree  cchhee  ppooiicchhéé  ccoonn  IICCTT  
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ssii  ppoossssoonnoo  ggeessttiirree  mmiilliioonnii  ddii  aattttiivviittàà    mmoollttoo  ccoommpplleessssee,,  

ppeerr  cchhii  nnoonn  ccoonnoossccee  qquueessttoo  mmoonnddoo  ddeevvee  aapppprreennddeerree  

ssoolloo  qquueellllee  ddiieeccii  ffuunnzziioonnii  uuttiillii  aa  rriissoollvveerree  iill  ssuuoo  

bbiissooggnnoo  llaavvoorraattiivvoo..  CCeerrttoo  aa  ccaassaa  ssuuaa,,  ccoonn  iill  ffiigglliioo  

ccoommee  pprrooffeessssoorree,,  ppuuòò  aanncchhee  ggiiooccaarree  aa  nnaavviiggaarree  nneell  

mmoonnddoo  iinnffiinniittoo  ddeellllaa  tteeccnnoollooggiiaa  ee  ddii  iinntteerrnneett  eedd  iioo  mmii  

aauugguurroo  cchhee  ii  ffiiggllii  iinnsseeggnniinnoo  aaii  ppaaddrrii  qquueessttoo  ssttuuppeennddoo  

mmoonnddoo..    LLaa  mmiiaa  ggeenneerraazziioonnee  ssttaa  vviivveennddoo  iill  mmoonnddoo  

ddeellllaa  tteeccnnoollooggiiaa  aallllaa  rroovveesscciiaa,,  ii  ffiiggllii  ppoossssoonnoo  

iinnsseeggnnaarree  aaii  ppaaddrrii,,  ppeennssaattee  hhoo  pprrooppoossttoo  aall  mmiinniisstteerroo  

ddeellll’’iissttrruuzziioonnee  uunn  pprrooggeettttoo  ““aapprriirree  llee  ssccuuoollee  aaii  ggeenniittoorrii  

eedd  aaii  nnoonnnnii    ppeerr  ffrreeqquueennttaarree  ccoorrssii  ppeerr  ll’’uussoo  ddeeii  

ccoommppuutteerr  ee  ddii  iinntteerrnneett  eedd  uuttiilliizzzzaarree  ccoommee  iinnsseeggnnaannttii  ii  

pprroopprrii  ffiiggllii  oo  nniippoottii””..  EE’’  eevviiddeennttee  cchhee  uunnaa  iinniizziiaattiivvaa  ddii  

qquueessttoo  ggeenneerree  ppoottrreebbbbee  ffaarr  ccrreesscceerree  llaa  ccuullttuurraa  ddii  

qquueessttoo  mmoonnddoo  aallllee  ppeerrssoonnee  ddii  uunnaa  cceerrttaa  eettàà  cchhee,,    ddaattaa  

llaa  vveelloocciittàà  ddii  iinnnnoovvaazziioonnee  ddii  qquueessttaa  tteeccnnoollooggiiaa,,  ssii  ssoonnoo  

ppeerrssii  iill  ttrreennoo..  IIll  ttrreennoo  ddeellllaa  tteeccnnoollooggiiaa  lloo  hhaannnnoo  pprreessoo  ii  

ffiiggllii  ee  qquueessttii  ppoottrreebbbbeerroo  aaiiuuttaarrllii  aa  ssaalliirree  ssuu  qquueell  ttrreennoo  

iinnsseeggnnaannddoo  ccoonn  mmeettooddoo  ssoolloo  iill  nneecceessssaarriioo  ppeerr  nnoonn  

eesssseerree  eesscclluussii  ttoottaallmmeennttee  ddaaii  bbeenneeffiiccii  cchhee  ssii  ppoossssoonnoo  

ootttteenneerree..  IIoo  ccoonnssiiddeerroo  ggllii  ssmmaanneettttaattoorrii  llaa  ccaatteeggoorriiaa  ddeell  

ppeerriiccoolloo,,  eessssii  nnaavviiggaannoo  iinn  qquueessttoo  mmoonnddoo  ccoonn  mmoollttaa  

iinnccoosscciieennzzaa  ee  ppooccaa  ccoonnoosscceennzzaa,,  ssccoopprroonnoo  mmoonnddii  

ssttuuppeennddii  mmaa  nnoonn  ppoossssoonnoo  ttrraassmmeetttteerree  uunnaa  ccoonnoosscceennzzaa  
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rraazziioonnaallee  eedd  uuttiillee,,  ppeerr  uunnaa  ppeerrssoonnaa  cchhee  nnoonn  hhaa  mmaaii  

uussaattoo  uunn  PPCC..    

La gestione delle risorse Umane (ufficio paghe) 

  PPaassssiiaammoo  aallllee  ccuurriioossiittàà,,  uunn  pprrooggeettttoo  iinn  ccoorrssoo  

pprreevveeddeevvaa  ll’’aaccqquuiissttoo  ddii  uunn  nnuuoovvoo  pprrooggrraammmmaa  ppeerr  llaa  

ggeessttiioonnee  ddeeggllii  ssttiippeennddii  eedd  iill  ccoonnttrroolllloo  aacccceessssii,,  ii  

ffuunnzziioonnaarrii  eerraannoo  ffeerrmmaammeennttee  ccoonnvviinnttii  cchhee  iill  ffoorrnniittoorree  

ddoovveevvaa  pprroodduurrrree  iill  ssooffttwwaarree  ssuullllee  lloorroo  ssppeecciiffiicchhee,,  llee  

lloorroo  nneecceessssiittàà  eerraannoo  ttoottaallmmeennttee  ddiivveerrssee  ddaaggllii  aallttrrii  eennttii..  

DDaattee  llaa  ppooccaa  ccoonnoosscceennzzaa  tteeccnnoollooggiiccaa  ddeeii  ffuunnzziioonnaarrii  

bbuurrooccrraattii  cchhee  vvii  hhoo  iilllluussttrraattoo  nneellllaa  pprreemmeessssaa,,  llaa  

rriicchhiieessttaa  ppuuòò  sseemmbbrraarree  llooggiiccaa  ee  ii  ppoossssiibbiillii  ffoorrnniittoorrii  ssee  

nnee  gguuaarrddaannoo  bbeennee  ddaallll’’iinnffoorrmmaarree  cchhee  nnoonn  cc’’èè  nnuullllaa  ddaa  

ccaammbbiiaarree..  ““FFiinnaallmmeennttee  uunn  bbeellll’’aaffffaarree““,,  pprroodduurrrree  uunn  

nnuuoovvoo  ssooffttwwaarree  ppeerr  llaa  ggeessttiioonnee  ddeeii  cceeddoolliinnii  ppaagghhee  ee  

ddeell  ccoonnttrroolllloo  aacccceessssii  ddoovvee    nnoonn  cc’’èè  nnuullllaa  ddaa  iinnvveennttaarree..  

II  pprroocceessssii  ssoonnoo  ccoonnssoolliiddaattii  ee  nnoorrmmaattii  ddaa  lleeggggii  ee  

ccoonnttrraattttii  ssiinnddaaccaallii  eedd      èè  aassssuurrddoo  ppeennssaarree  ddii  ccoossttrruuiirree  

nnuuoovvii  ssooffttwwaarree,,  qquueellllii  uussaattii  ssuull  mmeerrccaattoo  ssoonnoo  ppiiùù  cchhee  

ffuunnzziioonnaannttii..  CCeerrttoo  ssaarreebbbbee  ssttaattoo  llooggiiccoo  cchhiieeddeerree  ddeellllee  

tteeccnnoollooggiiee  ppiiùù  eevvoolluuttee,,  mmaa  nnoonn  eellaabboorraarree  uunn  aannaalliissii  

ddeellllee  ffuunnzziioonnii  ppeerr  ccaappiirree  iill  pprroocceessssii  ddii  ssiisstteemmii  ggiiàà  

ssttrraaccoonnoosscciiuuttii  ee  ssttrruuttttuurraattii  iinn  ttuuttttii  ii  ssooffttwwaarree  esistenti. 
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L’acquisto del software richiesto dai funzionari 

sarebbe costato dieci volte il prezzo di mercato. 
  

La rete fonia dati dell’Ente Regione Lombardia 

  UUnn  aallttrroo  pprrooggeettttoo  eerraa  llaa  rreettee  ddeellllaa  tteelleeffoonniiaa  ee  

sseemmpprree  ppeerr  ccoollppaa  ddeellllaa  ppooccaa  ccuullttuurraa  tteeccnnoollooggiiccaa,,  

ll’’iinnffoorrmmaattiiccaa    ee  llaa  tteelleeffoonniiaa  eerraannoo  ccoonnssiiddeerraattii  dduuee  

mmoonnddii  sseeppaarraattii,,  ppeerrcciiòò  vvii  eerraa  uunnaa  rreettee  ddaattii  eedd  uunnaa  rreettee  

ffoonniiaa,,  ggeessttiittee  ddaa  ffoorrnniittoorrii  ddiivveerrssii  ee  ccoonn  ddeeii  ccoossttii  

eelleevvaattiissssiimmii,,  ii  ppoocchhii  vveerrii  eessppeerrttii  ssiiccuurraammeennttee,,  nnoonn  

eesssseennddoo  nneellllee  ssttaannzzee  ddeeii  bboottttoonnii,,  nnoonn  ppootteevvaannoo  ddaarree  ii  

lloorroo  ssuuggggeerriimmeennttii,,  cchhee  iinnvveeccee  vveenniivvaannoo  ddaattii  ddaaii  ggrraannddii  

ffoorrnniittoorrii  aaii  ssiiggnnoorrii  ddeellllee  ssttaannzzee  ddeeii  bboottttoonnii..  PPootteettee  

iimmmmaaggiinnaarree  uunnaa  ttrraattttaattiivvaa  ttrraa  ggrraannddii  eessppeerrttii  ee  ggrraannddii  

iinnccoommppeetteennttii,,  cchhii  ffaa  ll’’aaffffaarree  ??..  IIll  ggiioovvaannee  aasssseessssoorree  

ddeellllaa  FFrreerraa  aavveevvaa  ggrraannddee  ccrreeddiibbiilliittàà  ee  ffiidduucciiaa  ddaa  ppaarrttee  

ddeell  pprreessiiddeennttee  FFoorrmmiiggoonnii  eedd  aavveevvaa  aanncchhee  mmaaggggiioorree  

ccuullttuurraa  ddii  qquueessttoo  mmoonnddoo,,  ddaattaa  ll’’eettàà  ee  ssiiaammoo  rriiuusscciittii  aa  

rriipprrooggeettttaarree  ttuuttttoo  iill  ssiisstteemmaa,,  oorraa  llaa  RReeggiioonnee  èè  llaa  pprriimmaa  

iinn  IIttaalliiaa  aadd  uuttiilliizzzzaarree  uunnaa  rreettee  ffoonniiaa//ddaattii  iinntteeggrraattaa  ccoonn  

ssiisstteemmii  ddii  vviiddeeooccoonnffeerreennzzaa..  

 

Il bilancio dell’Ente Regione 

  LLaa  ggeessttiioonnee  ddeell  bbiillaanncciioo  ddii  uunnaa  RReeggiioonnee  èè  

ccoonnddiizziioonnaattaa  ddaallllee  nnoorrmmee  ee  ddaallllee  lleeggggii  vviiggeennttii,,  ppeennssaattee  
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uunn  aattttiimmoo,,  ii  ssoolloonnii  ddeellllaa  rraaggiioonneerriiaa  ddeelllloo  ssttaattoo    hhaannnnoo  

aavvaallllaattoo  llaa  llooggiiccaa  cchhee  uunn  bbiillaanncciioo  eeccoonnoommiiccoo  

ppaattrriimmoonniiaallee  aa  cceennttrrii  ddii  ccoossttoo  eedd  aa  bbuuddggeett  èè  ppiiùù  

eeffffiiccaaccee  ppeerr  llaa  ggeessttiioonnee  ddii  uunn  eennttee  ppuubbbblliiccoo  ddeellllaa  

ttrraaddiizziioonnaallee  ccoonnttaabbiilliittàà  ffiinnaannzziiaarriiaa((ccii  hhaannnnoo  mmeessssoo  

ppaarreecccchhii  aannnnii  ppeerr  ccaappiirrlloo))..  IIoo  hhoo  ppeennssaattoo  cchhee  

ffiinnaallmmeennttee  ssii  ppootteevvaa  ccaammbbiiaarree  qquuaallccoossaa  aanncchhee  iinn  

RReeggiioonnee,,  mmaa  nniieennttee  aaffffaattttoo,,  nnoorrmmee,,  lleeggggii  ee  

rreeggoollaammeennttii  tteennggoonnoo  iinncchhiiooddaattoo  ll’’uussoo  ddeellllaa  ccoonnttaabbiilliittàà  

ffiinnaannzziiaarriiaa..  IInnvveeccee  ggllii  eennttii  ppiiùù  ppiiccccoollii  ((aazziieennddee  

ssaanniittaarriiee  ,,ccoommuunnii  eedd  aallttrrii))  hhaannnnoo  ddoovvuuttoo  aaddoottttaarree  llaa  

ccoonnttaabbiilliittàà  eeccoonnoommiiccoo  ppaattrriimmoonniiaallee  ((mmeennoo  mmaallee))..  

  VVii  rraaccccoonnttoo  ii  ddiiffeettttii  cchhee    hhoo  ccoossttaattaattoo  

nneellll’’uussoo  ddeellllaa  ccoonnttaabbiilliittàà  ffiinnaannzziiaarriiaa  ddeellllaa  RReeggiioonnee,,  llaa  

ccoonnttaabbiilliittàà  ccoommppoossttaa  ddaa  ccaappiittoollii  ddii  bbiillaanncciioo  èè  rriiggiiddaa  ee  

nnoonn  ddiissttiinngguuee  iinn  ddeettttaagglliioo  ii  ccoossttii  nneecceessssaarrii  aallllaa  

ggeessttiioonnee  oorrddiinnaarriiaa  ddeellllee  uunniittàà  oorrggaanniizzzzaattiivvee  ddeellll’’EEnnttee,,  

ssppeessssoo  ii  ccaappiittoollii  ccoonntteennggoonnoo  vvaalloorrii  ddeessttiinnaattii  aallllaa  

ggeessttiioonnee  ccoonnffuussii  ccoonn  vvaalloorrii  ddeessttiinnaattii  aallllaa  mmiissssiioonnee  

ddeellll’’uunniittàà  oorrggaanniizzzzaattiivvaa  eedd  iill  ttuuttttoo  sseemmpprree  ffooccaalliizzzzaattoo  

aallllee  eennttrraattee  eedd  uusscciittee  ee  nnoonn  aaii  ccoossttii  eedd  aaii  rriiccaavvii..    

  CCeerrccoo  ddii  rraaccccoonnttaarree  mmeegglliioo  qquueessttoo  ccoonncceettttoo,,  

llaa  ssttrruuttttuurraa  ddii  uunnaa  uunniittàà  oorrggaanniizzzzaattiivvaa  ddeevvee  eesssseerree  

pprrooggeettttaattaa  ssuullllaa  bbaassee  ddeellllaa  mmiissssiioonnee  cchhee  ggllii  ddeevvee  

eesssseerree  aaffffiiddaattaa,,  èè  nneecceessssaarriioo  ccoonnoosscceerree  qquuaannttoo  ssppaazziioo  èè  
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nneecceessssaarriioo,,  qquuaannttee  ppeerrssoonnee  ee  qquuaallii  ee  qquuaannttii  ssttrruummeennttii  

ooccccoorrrroonnoo,,  nneell  pprrooggeettttoo  ssii  ddeevvee  ccoonnoosscceerree  ll’’eessaattttaa  

ddiimmeennssiioonnee  ddeellll’’iinnvveessttiimmeennttoo  nneecceessssaarriioo  ee  ddeell  ccoossttoo  

ddeellllaa  ggeessttiioonnee,,  ccoossttoo  ppeerr  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddeeggllii  ssppaazzii,,  ppeerr  

ppaaggaarree  ii  ccoollllaabboorraattoorrii,,  ppeerr  ggeessttiirree  ee  mmaanntteenneerree  ggllii  

ssttrruummeennttii  ee  ssee  llaa  mmiissssiioonnee  èè  qquueellllaa  ddii  eerrooggaarree  aa  tteerrzzii  

iinncceennttiivvii  oo  ccoonnttrriibbuuttii  ssii  ddeevvoonnoo  ccoonnoosscceerree  aanncchhee  llee  

rriissoorrssee  ffiinnaannzziiaarriiee  ddiissppoonniibbiillii  ppeerr  qquueessttoo  ssccooppoo..  

QQuueessttee  llooggiicchhee  ssoonnoo  oovvvviiee  ppeerr  uunnaa  ccoonnttaabbiilliittàà  

eeccoonnoommiiccoo  ppaattrriimmoonniiaallee,,  ddoovvee  iill  ccoossttoo  eedd  iill  rriiccaavvoo  

ddeevvoonnoo  eesssseerree  ccoollllooccaattii  nneell  ppeerriiooddoo  ddii  ccoommppeetteennzzaa,,  

iinnddiippeennddeenntteemmeennttee  ddaall  mmoommeennttoo  ddeellll’’eennttrraattaa  ee  

ddeellll’’uusscciittaa..  

  LLaa  llooggiiccaa  ddoommiinnaannttee  nneell  bbiillaanncciioo  ddii  

pprreevviissiioonnee  ddeellllaa  ccoonnttaabbiilliittàà  ffiinnaannzziiaarriiaa::  ssttaabbiilliittaa  llaa  

ddiissppoonniibbiilliittàà  ddeellllee  eennttrraattee  ddeellll’’aannnnoo  ddii  ccoommppeetteennzzaa  ssii  

aasssseeggnnaannoo  aaii  ccaappiittoollii  ddii  bbiillaanncciioo  llee  rriissoorrssee  ddiissppoonniibbiillii,,  

eedd  ooggnnii  bbiillaanncciioo  èè  ccoonnttrroollllaattoo  ppaarrtteennddoo  ddaaggllii  iimmppeeggnnii  

ssuull  ccaappiittoolloo  ffiinnoo  aallll’’uusscciittaa  ddii  ccaassssaa,,  nneessssuunnaa  ccaappaacciittàà  

ddii  ccoonnttrroolllloo  rreeaallee  ssuuii  ccoossttii,,  ssuullll’’eeffffiicciieennzzaa  ddeellllee  uunniittàà  

oorrggaanniizzzzaattiivvee,,  ssuuii  rriissuullttaattii  ee  ssuuii  bbeenneeffiiccii  ddeellllee  mmiissssiioonnii  

aaffffiiddaattee..  VVeenniivvaannoo  iinnvveeccee  eeffffeettttuuaattii  nnuummeerroossii  

tteennttaattiivvii,,  eexxttrraa  ccoonnttaabbiillii  ee  ppooccoo  eeffffiicciieennttii,,  ppeerr  ddeeffiinniirree  

oobbbbiieettttiivvii  eedd  iinnddiiccii  ddii  ccoonnttrroolllloo    pprriinncciippaallmmeennttee  mmiirraattii  

aa  ddaarree  ddeeggllii  iinncceennttiivvii  aaii  bbuurrooccrraattii  ee  ppeerr  aauuttoo  
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rreeffeerreennzziiaarrssii..  TTeennttaattiivvii  ppeerr  iippoottiizzzzaarree  uunnaa  ccoonnttaabbiilliittàà  

ppeerr  cceennttrrii  ddii  ccoossttoo,,  ffaa  ffaattiiccaa  aa  ddeeccoollllaarree  sseennzzaa  

ll’’aabbbbaannddoonnoo  ddeellllaa  ccoonnttaabbiilliittàà  ffiinnaannzziiaarriiaa..  

  LLaa  ttrraaggeeddiiaa  ddii  qquueessttaa  mmeettooddoollooggiiaa  èè  cchhee  ooggnnii  

ddiirriiggeennttee  cceerrccaa  ddii  ffaarrssii  aasssseeggnnaarree  qquuaannttee  ppiiùù  rriissoorrssee    

ppoossssiibbiillii  ssuuii  ccaappiittoollii  ddii  ssuuaa  ggeessttiioonnee,,  ffaacceennddoo  rreellaazziioonnii  

mmoottiivvaannttii  llaa  rriicchhiieessttaa  ((ttaannttoo  ttuuttttoo  èè  ppooccoo  vveerriiffiiccaabbiillee))..  

II  ppiiùù  bbrraavvii  aa  cchhiieeddeerree  hhaannnnoo  ppiiùù  rriissoorrssee,,  

iinnddiippeennddeenntteemmeennttee  ssee  ssuuffffiicciieennttii    oo  nnoo  aallllaa  ggeessttiioonnee  oo  

aallllaa  mmiissssiioonnee,,  ii  ssoolloonnii  ddeellllaa  rraaggiioonneerriiaa  ddii  ssttaattoo  

ppeennssaannoo  ddii  ccoonnttrroollllaarree  qquueessttoo  ssiisstteemmaa  bbaassaannddoossii  ssuuii  

ddaattii  ssttoorriiccii  ddeeii  ccaappiittoollii  ddii  ssppeessaa  ee  qquuaallcchhee  vvoollttaa  

rriidduucceennddoollii  iinn  ppeerrcceennttuuaallee  iinn  mmooddoo  ggeenneerraalliizzzzaattoo..  

  VVii  èè  uunn  uulltteerriioorree  iinncceennttiivvoo  aalllloo  sspprreeccoo  ssee  llee  

rriissoorrssee  aasssseeggnnaattee  vveennggoonnoo  uuttiilliizzzzaattee  iinn  mmiissuurraa  

iinnffeerriioorree,,  nneellll’’aannnnoo  ssuucccceessssiivvoo  èè  ppoossssiibbiillee  cchhee,,  iinn  bbaassee  

aall  pprriinncciippiioo  ddeelllloo  ssttoorriiccoo,,  aall  ccaappiittoolloo  vveennggoonnoo  

aasssseeggnnaattee  mmeennoo  rriissoorrssee  ddeellll’’aannnnoo  pprreecceeddeennttee,,  qquuiinnddii  ii  

bbuurrooccrraattii  ggeessttoorrii  ddeeii  ccaappiittoollii,,  vveerrssoo  llaa  ffiinnee  ddeellll’’aannnnoo  ddii  

ccoommppeetteennzzaa,,  tteennttaattoo  ddii  ssppeennddeerree  llaa  rreessiidduuaa  

ddiissppoonniibbiilliittàà  sseerrvvaa  oo  nnoo  aallll’’eeffffiicciieennzzaa..  

  II  ppiiùù  ffuurrbbii  aadd  aavveerr  ssppeessoo  ppiiùù  ddeell  nneecceessssaarriioo  

ppeerr  ppiiùù  aannnnii  ssoonnoo  ssiiccuurraammeennttee  pprreemmiiaattii,,  cchhii  iinn  mmooddoo  

mmaannaaggeerriiaallee  eedd  ooccuullaattoo  hhaa  ssppeessoo  iill  ggiiuussttoo  vviieennee  

aauuttoommaattiiccaammeennttee  ppuunniittoo  ffiinnoo  aa  nnoonn  ddaarrggllii  nneeaanncchhee  llee  
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rriissoorrssee  mmiinniimmee  ppeerr  mmaanntteenneerree  ll’’iinnccrreemmeennttoo  llooggiiccoo  ddeell  

pprroopprriioo  bbiillaanncciioo..  SSii  ccoonnffeerrmmaa  ddaall  vveerrttiiccee  cchhee  llaa  ccuullttuurraa  

ggrraaddiittaa  èè  llaa  ccuullttuurraa  ddeeii  ffuurrbbii  ee  ddeeii  rraaccccoommaannddaattii..  SSoonnoo  

ppaassssaattii  ppiiùù  ddii  ddiieeccii  aannnnii  ddaallll’’aacccceettttaarree  llaa  llooggiiccaa  ddeellllaa  

ccoonnttaabbiilliittàà  eeccoonnoommiiccoo  ppaattrriimmoonniiaallee  ppeerr  cceennttrrii  ddii  ccoossttoo  

eedd  aa  bbuuggeett  ee  llee  RReeggiioonnii  ee  llee  aammmmiinniissttrraazziioonnii  cceennttrraallii  

ddeelllloo  ssttaattoo  ffaannnnoo  rreessiisstteennzzaa  aallllaa  lloorroo  aapppplliiccaazziioonnee,,  mmaa  

ttuuttttii  ppaarrllaannoo  ddeellllaa  nneecceessssiittàà  ddeellllaa  mmaassssiimmaa  ttrraassppaarreennzzaa  

nneeii  ccoonnttii  ddeelllloo  ssttaattoo..  

 

I posti di lavoro informatici in rete, la differenza tra 

investimenti, costi e le quote di ammortamento 

  NNeellllaa  ccuullttuurraa  ddeeii  rraaggiioonniieerrii  ddeellllaa  ccoonnttaabbiilliittàà  

ffiinnaannzziiaarriiaa  nnoonn  cc’’èè  ttrraacccciiaa  ddeeii  ccoossttii  ddii  aammmmoorrttaammeennttoo,,  

eessssii  vveeddoonnoo  ll’’iinnvveessttiimmeennttoo  ccoommee  uunn  uusscciittaa  iinn  uunn  

ddeetteerrmmiinnaattoo  aannnnoo,,  oorraa  ttuuttttii  ssaannnnoo  cchhee  nneellllaa  llooggiiccaa  ddeeii  

ccoossttii  vvii  ssoonnoo  ddeeii  bbeennii  cchhee  iinncciiddoonnoo  ccoonn  uunnaa  qquuoottaa  ddii  

aammmmoorrttaammeennttoo  ddii  1100  oo  55  aannnnii,,  ppeerr  ssttrruummeennttii  

tteeccnnoollooggiiccii,,  llaa  ccuuii  oobbssoolleesscceennzzaa  èè  ppiiùù  rraappiiddaa,,  ssii  ddeevvee  

ccoonnssiiddeerraarree  33  aannnnii..  OOggggii  nnoonn  ppuuòò  eessiisstteerree  uunnaa  uunniittàà  

oorrggaanniizzzzaattiivvaa  ddii  qquuaallssiiaassii  ttiippoollooggiiaa  ddii  iimmpprreessaa,,  ssiiaa  

eessssaa  pprriivvaattaa  oo  ppuubbbblliiccaa,,  sseennzzaa  cchhee  ii  pprroopprrii  ddiippeennddeennttii  

uuttiilliizzzziinnoo  aattttrreezzzzaattuurree  tteeccnnoollooggiiccaammeennttee  aaddeegguuaattee,,  ppeerr  

uunn  ddiippeennddeennttee  aammmmiinniissttrraattiivvoo  oo  tteeccnniiccoo  èè  

iinniimmmmaaggiinnaabbiillee  cchhee  eeggllii  llaavvoorrii  sseennzzaa  uunn  ppoossttaazziioonnee  
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aattttrreezzzzaattaa  ccoonn  ccoommppuutteerr  ppoossssiibbiillmmeennttee  ccoolllleeggaattoo  iinn  

rreettee  oo  ccoonn  aacccceessssoo  iinn  iinntteerrnneett..  NNeellllaa  RReeggiioonnee  

LLoommbbaarrddiiaa  ggllii  aaccqquuiissttii  ddeeii  ccoommppuutteerr  eerraannoo  ffaattttii  aa  ssppoott  

sseennzzaa  uunnaa  vveerraa  ccoonnoosscceennzzaa  ddeell  bbiissooggnnoo  eedd  aannccoorr  mmeennoo  

sseennzzaa  llaa  ccoonnoosscceennzzaa  ddeell  ccoossttoo  ddii  aammmmoorrttaammeennttoo,,  

aaddeegguuaammeennttoo  tteeccnnoollooggiiccoo  ee  mmaannuutteennzziioonnee  aannnnuuoo,,  

aannccoorraa  uunnaa  vvoollttaa  ii  ppiiùù  ffuurrbbii  aavveevvaannoo  ii  ppoossttii  aaddeegguuaattii  ee  

ggllii  aallttrrii  ssii  aarrrraannggiiaavvaannoo,,  aallllaa  ffaacccciiaa  ddeellll’’eeffffiicciieennzzaa..  

GGrraazziiee  aall  ggiioovvaannee  aasssseessssoorree  DDeellllaa  FFrreerraa,,  llaa  RReeggiioonnee  

LLoommbbaarrddiiaa  èè    iinn  qquueessttoo  llaa  pprriimmaa  iinn  IIttaalliiaa  aadd  uuttiilliizzzzaarree  

uunn  ccoonnttrraattttoo  ddii  sseerrvviizziioo  ccoonn  uunn  ffoorrnniittoorree  cchhee  

ggaarraannttiissccee  aa  ttuuttttii  ii  ddiippeennddeennttii  uunn  ppoossttoo  ddii  llaavvoorroo  

iinnffoorrmmaattiizzzzaattoo  iinn  rreettee,,  ccoonn  llaa  ggaarraannzziiaa  

ddeellll’’aaddeegguuaammeennttoo  tteeccnnoollooggiiccoo  ee  ccoonn  uunn  aassssiisstteennzzaa  

ggaarraannttiittaa  ppeerr  iill  ffuunnzziioonnaammeennttoo..  

 

Il servizio degli approvvigionamenti dell’Ente 

Regione  

  IIll  mmoonnddoo  ddeeggllii  aapppprroovvvviiggiioonnaammeennttii,,  aallttrroo  

mmoonnddoo  ffaannttaassttiiccoo  ddoovvee  llaa  ppoolliittiiccaa  ccoonn  nnoorrmmee  ee  lleeggggii  

cceerrccaa  ddiissppeerraattaammeennttee  ddii  ccoonnttrroollllaarree..  GGuuaarrddaannddoo  aallllaa  

rreecceennttee  ssttoorriiaa  vveeddiiaammoo  mmoollttii  ppoolliittiiccii,,  bbuurrooccrraattii  eedd  

iimmpprreennddiittoorrii  cchhee  hhaannnnoo  ccoonnoosscciiuuttoo  iill  ccaarrcceerree  ee  ccii  

ddoommaannddiiaammoo  ccoossaa  ssii  ssttaa  ffaacceennddoo  ppeerr  lliimmiittaarree  qquueessttoo  

ffeennoommeennoo  ??  vvee  nnee  rraaccccoonnttoo  aallccuunnee::    
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  vvii  ssoonnoo  uunn  llaabbiirriinnttoo  ddii  lleeggggii  eeuurrooppeeee,,  

nnaazziioonnaallii,,  rreeggiioonnaallii,,  rreeggoollaammeennttii  aa  ttuuttttii  ii  lliivveellllii  ffiinnoo  aadd  

aazziieennddaallii  eedd  aadd  uuffffiiccii  ddeeggllii  aapppprroovvvviiggiioonnaammeennttii  

  IILL  mmiinniisstteerroo  ddeell  tteessoorroo  hhaa  iinnvveennttaattoo  uunnaa  

ssoocciieettàà  ““CCoonnssiipp””  cchhee  ccoommpprraassssee  ppeerr  ttuuttttii  ggllii  eennttii  

ppuubbbblliiccii  aallllaa  ffaacccciiaa  ddeellllee  aauuttoonnoommiiee  llooccaallii  eedd  

aazziieennddaallii,,  ccoonn  lloo  ssllooggaann  ““aaccqquuiissttii  cceennttrraalliizzzzaattii    ==  

mmeennoo  ccoossttii  ppeerr  lloo  ssttaattoo””  ,,  ddaa  mmaannaaggeerr  dd’’iimmpprreessaa  cchhee  ssàà  

ccoossaa  èè  iill  lliibbeerroo  mmeerrccaattoo  ee  llaa  ccoommppeettiizziioonnee,,  ccoonnoosscceennddoo  

llaa  ssttoorriiaa  ddeellll’’iinndduussttrriiaa  ddii  pprroodduuzziioonnee  iinn  IIttaalliiaa  ccoonn  iill  

ssuuoo  ssggrreettoollaammeennttoo  iinn  ppiiccccoollee  ee  mmeeddiiee  iimmpprreessee,,  eerroo  

iinnoorrrriiddiittoo  aall  ssoolloo  sseennttiirree  qquueessttoo  ssllooggaann..  SSoollttaannttoo  llee  

ggrraannddii  iimmpprreessee  ppoossssoonnoo  ppaarrtteecciippaarree  aa  ggaarree  ddii  

ddiimmeennssiioonnee  nnaazziioonnaallee,,  ll’’iinnttrraallllaazzzzoo  èè  ppiiùù  ffaacciillee  eedd  iill  

ccoossttoo  ppuuòò  ffaarrssii  bbeenneeddiirree,,  aa  mmiioo  ppaarreerree  llaa  ssoolluuzziioonnee  

““CCoonnssiipp””  èè  ddeemmeennzziiaallee..    

  LLee  lleeggggii  ee  ii  rreeggoollaammeennttii  eellaabboorraattii  ddaaii  ssoolliittii  

ssoolloonnii  sseennzzaa  ccuullttuurraa  tteeccnnoollooggiiccaa,,  tteennttaannoo  ddii  ddaarree  

rreeggoollee  ssuu  ccoommee  ssii  ddeebbbboonnoo  iinnddiirree  llee  ggaarree  ee  ssuu  ccoommee  ssii  

vvaalluuttaannoo  llee  ooffffeerrttee  ddeeii  ffoorrnniittoorrii,,  iiggnnoorraannoo  ccoossaa  èè  uunnaa  

rriicceerrccaa  ddii  mmeerrccaattoo  ((bbeenncchhmmaarrkkiinngg))  ee  nneessssuunnoo  ssii  

pprreeooccccuuppaa  sseerriiaammeennttee  ddii  ddeeffiinniirree  ttiippoollooggiiee  ddii  

ccaappiittoollaattii  ddii  ggaarraa,,  ccoonn  sscchheeddee  tteeccnniicchhee  ssttaannddaarrdd  ddii  

ddeessccrriizziioonnee  ddii  pprrooddoottttii  oo  sseerrvviizzii  ee  rriissppeettttiivvii  lliivveellllii  ddii  
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qquuaalliittàà..  QQuueessttoo  ppeerrmmeettttee  aaii  ssoolliittii  ffuurrbbii  ddii  eellaabboorraarree  

ccaappiittoollaattii  ssuu  mmiissuurraa  ee  ffaarree  iinnttrraallllaazzzzii..  

  LLaa  ttrraaggeeddiiaa  vvee  llaa  ddeessccrriivvoo  oorraa,,  iinnttrraallllaazzzzaarree  

ssii  ppuuòò,,  mmaallggrraaddoo  lleeggggii  ee  rreeggoollaammeennttii,,  mmaa  oorraa  èè  ppiiùù  

rriisscchhiioossoo  ddii  pprriimmaa  ggrraazziiee  aallllaa  ccoonnffuussiioonnee  lleeggiissllaattiivvaa  eedd  

aallllaa  ppoossssiibbiilliittàà  iinntteerrpprreettaattiivvaa  ddeellllee  lleeggggii,,  ddiiffffeerreennttee  ppeerr  

aammiiccii  oo  nnoonn..  EE’’  ppoossssiibbiillee  ffiinniirree  iinn  pprriiggiioonnee  aanncchhee  ssee  èè  

eesseegguuiittoo  ttuuttttoo  sseeccoonnddoo  llee  rreeggoollee,,  sseeccoonnddoo  uunnaa  pprroopprriiaa  

iinntteerrpprreettaazziioonnee  ddeellllee  lleeggggii  ee//oo  rreeggoollaammeennttii,,  qquuiinnddii  iinn  

ttuuttttii  ii  rreessppoonnssaabbiillii  ddii  uunn  pprroocceeddiimmeennttoo  ddii  

aapppprroovvvviiggiioonnaammeennttoo  aalleeggggiiaa  iill  TTEERRRROORREE  ee  LLAA  

PPAAUURRAA..    

CCoommee  ssii  ccoommppoorrttaannoo  ii  ppiiùù  ssccrruuppoolloossii  ??    

sseemmpplliiccee,,  aapppplliiccaannoo  llee  iinntteerrpprreettaazziioonnii  ppiiùù  rreessttrriittttiivvee  

ccrreeaannoo  mmaaggggiioorree  bbuurrooccrraazziiaa,,  eevviittaannoo  ssiisstteemmii  ddii  

vvaalluuttaazziioonnee  qquuaalliittaattiivvaa  eedd  ssii  aaggggrraappppaannoo  aall  pprreezzzzoo  ppiiùù  

bbaassssoo..  LLaa  qquuaalliittàà  ee  ll’’eeffffiicciieennzzaa  iinn  qquueessttaa  aattmmoossffeerraa  

nnoonn  ssoonnoo  ddii  ccaassaa..  IIll  ssiisstteemmaa  cceennttrraallee,,  ppeerr  aaiiuuttaarree,,  

mmiinnaacccciiaa  pprroovvvveeddiimmeennttii  aa  cchhii  ssii  ppeerrmmeettttee  ddii  nnoonn  

aaddeerriirree  aallllee  ccoonnvveennzziioonnii  ““CCoonnssiipp””  ..  IIll  mmoonnddoo  ddeeii  

ppoolliittiiccii  ee  ddeeii  bbuurrooccrraattii  ccooiinnvvoollttii  nneell  pprrooggeettttoo  ““CCoonnssiipp””  

hhaa  iinn  ccoonnttiinnuuaazziioonnee  ppuubbbblliicciizzzzaattoo  iill  rriissppaarrmmiioo  cchhee  hhaa  

ootttteennuuttoo  lloo  ssttaattoo,,  uussaannddoo  qquueessttaa  ssoocciieettàà..  QQuueessttoo  

rriissuullttaattoo  èè  vveerriittiieerroo,,  mmaa  nnoonn  ddiiccoonnoo  ccoonn  ccoorrrreetttteezzzzaa  iinn  

qquuaallee  sseettttoorree..  LLaa  tteelleeffoonniiaa  ccoonn  llaa  pprriivvaattiizzzzaazziioonnee  hhaa  
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aavvuuttoo  uunn  iimmppaattttoo  ddii  ccoommppeettiizziioonnee  vviioolleennttoo,,  ttaannttoo  ddaa  

ddiimmiinnuuiirree  llee  ttaarriiffffee  ffiinnoo  aall  5500%%,,  mmaa  nnoonn  ppeerr  mmeerriittoo  ddii  

““CCoonnssiipp””  ee  nnoonn  ddiimmeennttiicchhiiaammoo  cchhee  iill  mmoonnooppoolliioo  

ccrroollllaattoo  eerraa  ggeessttiittoo  ddaalllloo  ssttaattoo,,  ppeerrcciiòò  bbrraavvoo  ppeerr  aavveerr  

ffaattttoo  ccrroollllaarree  iill  mmoonnooppoolliioo  nnoonn  ppeerr  aavveerr  iiddeeaattoo  

““CCoonnssiipp””..  

  NNeeii  pprrooddoottttii  ddii  bbaassee  nnoonn  vvaallee  iill  rraappppoorrttoo  

mmaaggggiioorree  qquuaannttiittàà  mmiinnoorr  pprreezzzzoo,,  ppeerrcchhéé  ooggnnii  ffoorrnniittuurraa  

hhaa  uunnaa  ccoommppoonneettee  ddii  sseerrvviizziioo  cchhee  èè  ppiiùù  eeccoonnoommiiccaa  ssee  

ddaattaa  ddaall  ffoorrnniittoorree  ssoottttoo  ccaassaa..  EE’’  nneeggaattiivvoo  ttoogglliieerree  

ll’’aauuttoonnoommiiaa  aaggllii  eennttii  cchhee  ddeevvoonnoo  aassssuummeerrssii  llaa  

rreessppoonnssaabbiilliittàà  ssuuii  rriissuullttaattii  ddeellllaa  ggeessttiioonnee  ee  ddeellllee  

mmiissssiioonnii  cchhee  ggllii  vveennggoonnoo  aaffffiiddaattee..    

  IIll  mmiioo  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa::  uunn  mmaannaaggeerr,,  ddeevvee  

pprreesseennttaarree  iill  ssuuoo  pprrooggeettttoo  ddii  ggeessttiioonnee  ssuullllaa  bbaassee  ddeellllaa  

mmiissssiioonnee  cchhee  ggllii  vviieennee  aaffffiiddaattaa..  IIll  pprrooggeettttoo  ddeevvee  

ccoonntteenneerree  ttuuttttee  llee  nneecceessssiittàà  ffiinnaannzziiaarriiee,,  rriissoorrssee  uummaannee,,  

ssppaazzii,,  aattttrreezzzzaattuurree  nnoorrmmaallii  ee  tteeccnnoollooggiicchhee,,  ppiiaannoo    ccoossttii  

ee  rriiccaavvii  ((pprreevviissiioonnee  ee  bbuuddggeett));;  ssee  qquueessttoo  pprrooggeettttoo  

vviieennee  aapppprroovvaattoo,,  ddeevvee  rriissppoonnddeerree  ddeeii  rriissuullttaattii  ssuullllaa  

bbaassee  ddeeggllii  ssccoossttaammeennttii  ee  ddeell  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  

ddeellll’’oobbbbiieettttiivvoo  rriicchhiieessttoo..  SSee  iill  mmaannaaggeerr  èè  uunn  ffuurrbboo  oodd  

uunn  iimmbbrroogglliioonnee  vvaa  ssoossppeessoo  ddaallll’’iinnccaarriiccoo..  TTuuttttee  llee  

nnoorrmmee  bbuurrooccrraattiicchhee  cchhee  tteennttaannoo    ddii  iimmppoorrrree  ccoommee  

eessgguuiirree  uunn  aaccqquuiissttoo,,  ssoonnoo  aazziioonnii  ddii  
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ddeerreessppoonnssaabbiilliizzzzaazziioonnee  cchhee  ootttteennggoonnoo  iill  rriissuullttaattoo  aall  

rroovveesscciioo,,  ddiivveennttaa  ppiiùù  iimmppoorrttaannttee  aapppplliiccaarree  ii  

rreeggoollaammeennttii  ee  llaa  ffoorrmmaa  ppiiuuttttoossttoo  cchhee  rraaggggiiuunnggeerree  iill  

rriissuullttaattoo  pprreevviissttoo..    

  RRiittoorrnnaannddoo  aall  ssiisstteemmaa  ddeeggllii  

aapppprroovvvviiggiioonnaammeennttii  iinn  RReeggiioonnee  LLoommbbaarrddiiaa,,  aabbbbiiaammoo  

tteennttaattoo  ddii  aaffffrroonnttaarree  iill  pprroobblleemmaa  uussaannddoo  ccoommee  lleevvaa  llaa  

tteeccnnoollooggiiaa,,  uuttiilliizzzzaannddoo  ssiisstteemmii  ddii  MMaarrkkeettppllaaccee  eedd  ee--

pprrooccuurreemmeenntt,,  qquueessttii  ssiisstteemmii  ppeerrmmeettttoonnoo,,  aattttrraavveerrssoo  

IInntteerrnneett,,  ddii  eeffffeettttuuaarree  iinnddaaggiinnii  ddii  mmeerrccaattoo  iinn  tteemmppii  

rraappiiddiissssiimmii,,  ggaarree  oonn--lliinnee  ee  ttrraannssaazziioonnii  vviiaa  rreettee  ttrraa  

cclliieennttee,,  ffoorrnniittoorree  ee  bbaanncchhee..  SSee  uunn  oorrggaanniissmmoo  cceennttrraallee,,  

ccoonnccoorrddaannddoo  ccooll  llee  aassssoocciiaazziioonnii  ddeeii  ffoorrnniittoorrii,,  ddeeffiinniissssee  

sscchheeddee  tteeccnniicchhee  ssttaannddaarrdd  ppeerr  llaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddeeii  

pprrooddoottttii,,    ccaappiittoollaattii  ttiippoo  ppeerr  llaa  ggeessttiioonnee  ddeellllee  ggaarree,,  

iinnddiiccii  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ee  lliivveellllii  ddii  sseerrvviizziioo,,  ddiissppoonniibbiillii  iinn  

rreettee,,  ssii  ppoottrreebbbbeerroo  uuttiilliizzzzaarree  ppaarraammeettrrii  cceerrttii  ppeerr  llee  

sscceellttee  ee  llaa  ggaarraannzziiaa  ddeellllaa  ttrraassppaarreennzzaa..    OOggggii  iinn  

LLoommbbaarrddiiaa  ssii  uussaa  ccoonn  mmoollttaa  pprruuddeennzzaa  uunn  ssiisstteemmaa  ddii  èè--

pprrooccuurreemmeenntt,,  vvii  ssoonnoo  rreessiisstteennzzee  ee  ppooccaa  vvoogglliiaa  ddii  

eennttrraarree  iinn  uunn  mmoonnddoo  ddoovvee  ssii  vveeddee  llaa  tteeccnnoollooggiiaa  ccoommee  

uunnoo  ssttrruummeennttoo  nnoonn  ddoommiinnaabbiillee  ddaallllee  vveecccchhiiee  eedd  

oobbssoolleettee  aabbiittuuddiinnii..  
 

  


