
Reforma fara fond
Ieri a venit la redactie un domn suparat foc pe angajatii unei institutii de stat. De stats Stati putin...sa zicem
a statului, ca sa nu pornim de la ideea ca in cladirea cu pricina principala preocupare e statul. Omul e
stabilit de multi ani intr-o tara civilizata si, venit in vizita in patria muma, a incercat sa-si rezolve niste
probleme simple. Ei, or fi ele simplu de rezolvat acolo, in tara de adoptie, dar aici, la noi, nimic nu-i
simplu. Pe langa faptul ca stufoasa birocratie romaneasca si legislatia aberanta si ilogica l-au dezarmat
pe bietul om, acesta a mai avut parte si de un tratament condimentat din plin cu sictir, fraze lipsite de
politete, pasat de la un functionar la altul. Cand vii dintr-o lume civilizata, unde esti tratat ca un cetatean,
nu ca un sclav, ca un tolerat, lipsa de politete a functionarului ti se pare strigatoare la cer. Cand traiesti in
Romania, tocmai politetea excesiva iti pare nefireasca si te-ntrebi ce o fi avand omul din fata ta de nu te
expediaza din primul minuts Cum fiecare efect are o cauza, am incercat de multe ori s-o dibuim. De ce
s-o fi purtand functionarul din Canada, Franta sau Elvetia frumos, iar cel din Romania, nus Pentru ca in
Canada, Franta, Elvetia exista o cultura a relatiilor publice, in timp ce la noi, nu. Pentru ca functionarul
din acele tari primeste un salariu decent, in timp ce functionarul roman este platit mizerabil. Pentru ca in
tarile civilizate functionarul public este respectat de stat, in timp ce in Romanica noastra slujbasul statului
primeste ordinul "cancerul societatii" in grad de tolerat. Ştiu ca da bine sa arunci cu noroi in angajatii
institutiilor de stat, sa-i numesti paraziti, sa spui ca nu fac nimic, dar inainte de toate e bine sa cauti si
originea, cauzele blamatelor comportamente. E adevarat ca de-a lungul anilor s-a creionat imaginea
duduii functionar cu "sarmale" pe (si in) cap, mancand cirese, scuipandu-le samburii in palma tinuta
caus, expediindu-te cu sictir inainte de a termina ce aveai de spus. Azi se vorbeste despre reforma in
institutiile statului. Cum - Doamne iarta-ma - sa faci reforma cu niste oameni platiti cu sase sute de lei,
slab pregatiti, crescuti in spiritul "las-o, ba, ca merge-asa", cu pilosi proptiti pe posturi despre a caror fisa
n-au habars Sa nu-mi dati exemplu functionarii "de lux", ca aia n-au de-a face cu publicul, in mod direct.
Cums Sa plece daca nu le convines Sa plece. Şi ce facems Pentru salariile alea de mizerie vor veni unii ai
dracului de competentis Nu. Sfantul cerc vicios romanesc se-nvarte si-aici, cu incapatanare. Reforma nu
inseamna doar reducerea posturilor: inseamna - printre altele - eficientizare, pregatirea personalului si, nu
in ultimul rand, o remunerare decenta. Nu de alta, dar a lucra cu oamenii nu e totuna cu a da la saiba (a nu
se simti jigniti cei ce au astfel de indeletniciri), chestie pe care conducatorii din trecut si din prezent ai
acestei tari n-au reusit s-o inteleaga. Pentru ca, probabil, sta in spiritul natiei dispretul pentru munca cu
capul.
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