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OOggggii  1100  ffeebbbbrraaiioo  22001144,,  aa  RRoommaa,,  ssii  èè  tteennuuttoo  ll’’iinnccoonnttrroo  ttrraa  llee  SSoocciieettàà  EELLIIOORR  RRiissttoorraazziioonnee  ee  

CClleeaann  SSeerrvviiccee  ee  llee  SSeeggrreetteerriiee  NNaazziioonnaallii  ddii  FFAASSTT--FFIILLTT--FFIITT--UUIITT--UUGGLL  ee  OOrrssaa,,  ppeerr  ddaarr  sseegguuiittoo  

aallll’’iippootteessii  ddii  ccoonnfflluueennzzaa  ddeell  CCCCNNLL  MMoobbiilliittàà  aarreeaa  AAFF..  

AAllll’’aappeerrttuurraa  ddeellll’’iinnccoonnttrroo,,  ll’’aazziieennddaa  cchhiieeddeevvaa  ddeelluucciiddaazziioonnii  iinn  mmeerriittoo  aallllee  uullttiimmee  dduuee  

lleetttteerree  iinnvviiaattee  aallllaa  sstteessssaa  ddaa  aallccuunnee  OOOO..  SSSS..  ddeellllaa  RReeggiioonnaallee  CCaammppaanniiaa,,  ttrraa  llee  qquuaallii  nnoonn  

ffiigguurraavvaa  llaa  FFAASSTT..    

DDuuee  mmiissssiivvee  nneellllee  qquuaallii  ssii  cchhiieeddeevvaa::  nneellllaa  pprriimmaa  ddii  aaffffrroonnttaarree  ee  rriissoollvveerree  aa  lliivveelllloo  

tteerrrriittoorriiaallee,,  tteemmaattiicchhee  cchhee,,  rriigguuaarrddaannddoo  ttuuttttii  ggllii  iimmppiiaannttii,,  eerraannoo  pprroopprriiee  ddeell  ttaavvoolloo  

nnaazziioonnaallee;;  nneellllaa  sseeccoonnddaa,,  sseemmii  ssccoonnoosscciiuuttaa  aaii  ppiiùù  ttrraa  ii  ddeessttiinnaattaarrii,,  llaa  ddiissccuussssiioonnee  ssuu  tteemmii  

ddiivveerrssii  ddaallllaa  pprriimmaa,,  sseennzzaa  nneeaanncchhee  cchhiiaarriirree  ssee  cc’’eerraa  ll’’aappeerrttuurraa  ddeellllee  pprroocceedduurree  ddii  

rraaffffrreeddddaammeennttoo  oo  mmeennoo..  

RRiitteenneennddoo  ll’’aarrggoommeennttoo  nnoonn  ddii  ccoommppeetteennzzaa  ddeell  ttaavvoolloo  NNaazziioonnaallee  iinn  eesssseerree,,  ssii  rriinnvviiaavvaannoo  llee  

ddiissccuussssiioonnii  aallllee  ooppppoorrttuunnee  sseeddii..  

LLaa  ppaarrttee  AAzziieennddaallee,,  aapprriivvaa  llaa  ddiissccuussssiioonnee  pprreecciissaannddoo  qquuaallee  ffoossssee  llaa  ssiittuuaazziioonnee  ddeellllaa  ffoorrzzaa  

llaavvoorroo  aattttuuaallmmeennttee  iinn  eesssseerree,,  iilllluussttrraannddoo  llaa  vvaarriiaazziioonnee  nnuummeerriiccaa  ddeell  ppeerrssoonnaallee  ttrraannssiittaattoo  

iinn  EElliioorr,,  rriissppeettttoo  aallll’’oorriiggiinnaallee  ssiittuuaazziioonnee  pprreesseennttaattaa  aallll’’aattttoo  ddeell  ppaassssaaggggiioo  ddii  aappppaallttoo,,  

ssppeecciiffiiccaannddoo  aanncchhee  cchhee,,  ppeerr  ccoolloorroo  ii  qquuaallii,,  iill  ppaassssaaggggiioo  nnoonn  aavveevvaa  aavvuuttoo  lluuooggoo  aa  ccaauussaa  

dd’’iimmppeeddiimmeennttii  tteemmppoorraanneeii  ((MMaallaattttiiaa,,  iinnffoorrttuunnii,,  eettcc..)),,  llee  sstteessssee,,  ssaarraannnnoo  ppeerrffeezziioonnaattee  aallllaa  

cceessssaazziioonnee  ddii  ttaallii  iimmppeeddiimmeennttii..  

SSeemmpprree  ll’’aazziieennddaa  pprreecciissaavvaa  cchhee  eerraannoo  ssttaattii  rriissoollttii  ppoossiittiivvaammeennttee,,  aallccuunnii  ddiisssseerrvviizzii  ccrreeaattiissii  

nneellllaa  ccoonnttaabbiilliizzzzaazziioonnee  ddeeii  nnuuoovvii  rraappppoorrttii  ddii  llaavvoorroo  ddaallllaa  pprreesseennzzaa  nneeggllii  eelleenncchhii  ddii  

llaavvoorraattoorrii  ssttrraanniieerrii,,  ddeeii  qquuaallii,,  nneellllee  ttrraassccrriizziioonnii  ddeeii  nnoommii  ee  ccooggnnoommii,,  eerraa  ccaappiittaattoo  qquuaallcchhee  

eerrrroorree  lleessssiiccaallee  ddii  ttrraassccrriizziioonnee..  

LLee  OOOO..  SSSS..,,  aa  qquueessttoo  ppuunnttoo,,  hhaannnnoo  rriicchhiieessttoo  ll’’iinnvviioo  tteemmppeessttiivvoo  ddii  uunn’’ooppppoorrttuunnaa  

ddooccuummeennttaazziioonnee  aa  rriigguuaarrddoo,,  cchhee  ffoottooggrraaffii  ll’’aattttuuaallee  ssiittuuaazziioonnee  ddii  ttuuttttoo  iill  ppeerrssoonnaallee,,  

ttrraannssiittaattoo  ee  nnoonn  ee  ddeeii  ccaassii  ppaarrttiiccoollaarrii  rriissccoonnttrraattiissii  ffiinnoo  aadd  ooggggii,,  uunn  ccaarrtteeggggiioo  cchhee  ll’’aazziieennddaa  

ss’’iimmppeeggnnaavvaa  aa  iinnoollttrraarree  aallllee  SSeeggrreetteerriiee  qquuaannttoo  pprriimmaa..  

DDooppoo  aavveerr  ccoonnddiivviissoo  llee  tteemmaattiicchhee  ppiiùù  uurrggeennttii  ccuuii  ttrroovvaarree  ssoolluuzziioonnee  ee,,  ttrraa  qquueessttee,,  qquuaallii  

ddoovvrraannnnoo  ttrroovvaarree  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  nneell  nnuuoovvoo  CCoonnttrraattttoo  IInntteeggrraattiivvoo,,  llaa  FFAASSTT,,  iinnssiieemmee  aallllee  

aallttrree  OOOO..  SSSS..,,  hhaa  pprreetteessoo  cchhee  ttaallee  rriinnnnoovvoo  ssiiaa  aattttiinneennttee  aa  ttuuttttee  llee  IImmpprreessee  rriiccaaddeennttii  nneell  

ppeerriimmeettrroo  dd’’aappppaallttoo,,  uunn’’eessiiggeennzzaa  ssuullllaa  qquuaallee  EElliioorr  ee  CClleeaann  SSeerrvviiccee  nnoonn  hhaannnnoo  ppoorrttaattoo  

ssoossttaannzziiaallii  eecccceezziioonnii..  

MMeennttrree  llee  ppaarrttii  ccoonnvveenniivvaannoo  uunn  ccaalleennddaarriioo  ppeerr  iinniizziiaarree  llaa  ttrraattttaattiivvaa  ddii  ccoonnfflluueennzzaa,,  

ll’’iimmpprreessaa  hhaa  tteennuuttoo  aa  ddiicchhiiaarraarree  iill  pprroopprriioo  iinntteennttoo  aa  vvoolleerr  iinnvveessttiirree  ssuull  ppeerrssoonnaallee  ee,,  ppiiùù  

pprreecciissaammeennttee,,  ssuullllaa  ffoorrmmaazziioonnee  ee  ssuullllaa  ccrreesscciittaa  ddeelllloo  sstteessssoo,,  ssttiimmoollaattaa  aanncchhee  aattttrraavveerrssoo  

ll’’iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddii  ccrriitteerrii  mmeerriittooccrraattiiccii,,  ddaa  ccoonnccoorrddaarree  ccoonn  llee  OOOO..SSSS..  

IInnffiinnee,,  hhaa  aavvaannzzaattoo  iill  pprrooppoossiittoo  ddii  ccoonnvveenniirree  ccoonn  ii  ssiinnddaaccaattii  ssuullll’’iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddii  ffoorrmmuullee  

eeccoonnoommiicchhee  lleeggaattee  aallllaa  pprroodduuttttiivviittàà  ee  ssuuii  ppaarraammeettrrii  ppiiùù  ooppppoorrttuunnii  ddaa  aapppplliiccaarree  ppeerr  

ffaavvoorriirree  iill  ppaassssaaggggiioo  ddaa  ppaarrtt--ttiimmee  aa  ffuullll--ttiimmee  ee  ppeerr  aaggeevvoollaarree  ll’’eessooddoo  ddeell  ppeerrssoonnaallee  

aassppiirraannttee  aallllaa  qquuiieesscceennzzaa  ee  ll’’iinnccrreemmeennttoo  ddeell  ttoouurr--oovveerr..  

UUnn  iimmppeeggnnoo  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo  ee  uunnaa  ssffiiddaa  aallllaa  qquuaallee  nnoonn  iinntteennddiiaammoo  cceerrttoo  ssoottttrraarrccii,,  cchhee  ccii  

vveeddrràà  iinn  pprriimmaa  lliinneeaa  ppeerr  mmaanntteenneerree  bbeenn  ssaallddoo  iill  ppeerriimmeettrroo  ddeellll’’aappppaallttoo  ((aatttteennttii  aa  nnoonn  

ccrreeaarree  ddiissccrriimmiinnaazziioonnee  ttrraa  iill  ppeerrssoonnaallee  vviiaaggggiiaannttee  ee  nnoonn))  ee  rriillaanncciiaarree  uunn  sseettttoorree  ddaa  ttrrooppppoo  

tteemmppoo  rreelleeggaattoo  iinn  uunn  aannggoolloo  bbuuiioo  ddeell  ppaannoorraammaa  ffeerrrroovviiaarriioo..  

LL’’iinnccoonnttrroo  èè  ssttaattoo  aaggggiioorrnnaattoo  aall  ggiioorrnnoo  1199..0022..22001144..  


