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Perfecţionare
Sorin Oanţă-Marghitu

Domnule Manager,
subsemnata Pomponiou-Bancosmart Graviola prin prezenta vă aduc la cunoştinţă faptele
comise în incidentul ce urmează. Pe la orele 12 pacea înregistrată în echipa noastră managerială a
fost tulburată de doamna Mişel angajată în cadrul organigramei. Aceasta era însoţită de sindicat
şi a ridicat mişeleşte peste mine problema perfecţionării atât de spinoasă în instituţie cum bine
ştiţi. După câteva minute de stres am răspuns că trebuie să se justifice foarte bine asta în
condiţiile realizării planului de perfecţionare pe toţi aceşti ani fructuoşi fără excepţie. Am mai
răspuns că dacă vrea să se perfecţioneze trebuie săş ridice cât mai mult ştacheta fixată la temelie
fără să o conteste nimeni până acum. Am reproşat doamnei Mişel faptul reprobabil că este
membru specializat în note explicative şi asta explică de ce sindicatul a intrat făţiş ca să ne tragă
răspunderea din birou. Consider la orice oră că în astfel de condiţii de stres este dificilă
desfăşurarea perfecţionării pe care o dorim la vârf. Nu înţeleg această revoltă. Mai multe decenii
în slujba instituţiei am muncit bine fundamentată şi justificată pentru perfecţionare în condiţii
grele ceea ce nu doresc nimănui. Mă întreb oare cum v-a aborda pe viitor sindicatul problema
perfecţionării pe care consider şi acum că nu ar fi trebuit să o solicite fără martori. Este genul de
greşală majoră de care trebuie să profităm la vedere.
Domnule Manager lucrurile sînt grave şi nu mai putem tolera. Doamna Mişel era însoţită
de sindicat şi după câteva minute de tăcere a încercat să blocheze perfecţionarea cu un ton de
reproş iniţiat anterior. Am răspuns fără să uzez cuvântul fapt recunoscut şi de colegii de platou.
După cum bine ştie şi ultimul angajat perfecţionarea în cultura de bază este un deziderat pe care
mi lam asumat personal împreună cu Dumneavoastră. În ciuda recunoaşterii doamna Mişel a
afirmat cu obrăznicie însoţită de sindicat că perfecţionarea este un drept al angajatului ca să citez
din memorie. Odată încheiată citarea am subliniat partenerilor de dialog social cu totul altceva. O
instituţie care se respectă cum trebuie nuş poate perfecţiona decât angajaţii cu anumite scopuri,
necesităţi şi oportunităţi bine fundamentate funcţional. Aşa cum sa hotărât în şedinţa de control
nr. 2746 pe anul curent perfecţionarea internă a personalului de execuţie trebuie aprobată,
semnată şi ştampilată concomitent de şeful de secţie, directorul coordonator, contabilul şef,
directorul general. Doar în aceste condiţii optime un angajat proaspăt perfecţionat primeşte viza
de la experţii în şedinţe concomitent cu toate perfecţionările aferente.
Am credinţa intimă bine fundamentată şi justificată că perfecţionarea nu se face în orice
condiţii ale angajaţilor. Ar fi ca şi cum am încuraja bugetarii săş furajeze cu bugetul ţării toate
rudele cu caracter privat ceea ce nu se poate decât în anumite condiţii excepţionale pentru binele
nostru comun cum bine ştiţi. Personalul de execuţie trebuie să înţeleagă că instituţia pe care noi o
patronăm pe banii statului are necesităţi specifice de gestiune consemnate conform legii în orice
curs de management acreditat. Activitatea ştiinţifică şi abordarea pliuridisciplinară se poate
desfăşura în general şi în timpul liber. Noi nu sîntem institut de cercetare ca să citez din
memorie. Noi sîntem furnizori de cultură atent selecţionată. Perfecţionarea trebuie să se
implementeze concomitent doar în această direcţie bine plătită la vârf. Viaţa urmată instituţional
până în ziua de azi şi cursurile de management pe care leam absolvit cu brio ne-a învăţat că este
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liber să plece oricine nu se adaptează la noile cerinţe ceea ce sa şi întâmplat în multe cazuri.
Acesta este punctul personal de vedere referitor la perfecţionare şi nu fac rabat.
Domnule Manager vă atrag atenţia cu respect cum bine ştiţi că la întâlnirea menţionată
mai sus sindicatul a recunoscut că a folosit cuvintele de la sine putere fără să atragă atenţia.
Acest sindicat nu este la prima abatere neprogramată în ciuda avertismentelor dea nu se implica
în acţiuni politice de atragere de noi membri. Mai mult sindicatul a refuzat săş desfăşoare
acţiunile numai în timpul liber sau în concediu aşa cum am decis. Din contră sindicatul instigă
lucrurile. Angajaţii se încăpăţânează în derâdere şi se plâng constant sindicatului. Mai mult
angajaţii fumează şi ne discută nepermis în afara instituţiei. În acest mod dubios au devenit
reprezentativi cu acte în regulă şi nu mai putem tolera politica de imixtiune în actul managerial
care este sacru pentru Noi.
Cu toate că mai multe decenii în slujba instituţiei am muncit bine fundamentată şi
justificată pentru implementarea perfecţionării unii membri de sindicat sau clătinat marinăreşte şi
cu neruşinare pe camerele de supraveghere cu un total dispreţ etic faţă de noi. Susţin cu tărie
această observaţie de teren chiar dacă nu am reuşit să găsim nici o sticlă dubioasă în coşurile de
gunoi pe care leam controlat în detaliu. Îmbogăţirea patrimoniului se clatină şi ea pe trei cărări
prin comisia de achiziţi din cauze binecunoscute şi membrii sindicatului refuză tot mai mult să
participe cu celeritate la jubileiele, sărbătorile, comemorările şi discursurile oficiale care ne intră
pe deplin în atribuţi. Sindicatul a fost antrenat concomitent fără să prezinte dovezi, probe şi alte
împuterniciri în acţiuni de subminare a autorităţii noastre invocând prostul management,
incompetenţa noastră, comportamentul de pe plantaţie, achiziţiile ilegale, diferenţele de salarii
obscene ca să citez din memorie şi presupuse încălcări competente ale diferitelor regulamente.
Toate aceste proteste care au culminat în stradă au fost comise fără aprobările noastre scrise sau
orale ceea ce este inatmisibil.
Mai mult de la un timp oamenii interpretează de la ei sensul nostru transmis, raţiunea
noastră de a fi în lume, valorile în care credem, tonul nostru folosit şi modalitatea de intrare în
birou. Consider că sindicatul de la un timp îşi neglijează atribuţile care iau revenit prin tradiţie.
Grupurile sanitare put dacă nu sînt închise. Birourile de la parter a început şi ele. Pomul de iarnă
a cam lipsit din instituţia noastră de interes strategic ceea ce nu a dat deloc bine şi nici cozonacul
nu a avut o soartă mai bună. Părerea mea este că oamenii nuş doresc perfecţionarea. Mai mult
oamenii refuză perfecţionarea. Perfecţionarea este un pretext pentru oameni. Eu cred că oamenii
nu doresc relocarea naţională în noul interes public pe care noi nil promovăm. Mai grav oamenii
nu ne mai doresc deloc.
Situaţia este disperată în stres şi doar dumneavoastră mai ştiţi ce se poate şi cu cine. În
consecinţă vă rog cu respect cum bine ştiţi să restabiliţi pe scurt şi precis principiile înalte care
trebuie să ne conducă instituţia din care enumăr doar ca să citez din memorie:
(1) perfecţionarea accesului în instituţia noastră electronică în acord cu noile cuceriri ale
tehnicii moderne;
(2) creşterea la capacitate maximă a camerelor de supraveghere;
(3) aprovizionarea echipei manageriale cu globi oculari de cel mai mare calibru;
(4) intensificarea efortului cognitiv necesar interpretării datelor şi imaginilor culese;
(5) reprimarea instinctului sindical;
(6) disciplinarea comisiei de disciplină şi alimentarea ei cu întregul necesar de materie
primă;
(7) înfiinţarea mai multor comisii de achiziţi apte să ne îmbogăţească pe toate căile fără
tot felul de lămuriri suplimentare;
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(8) creşterea ratei de apsorţie a solicitărilor de note explicative în rândul personalului
angajat;
(9) suplimentarea procedurilor şi condicilor aşa cum ne obligă un bun management;
(10) şi nu în ultimul rând angajarea unui avocat de gradul unu care să ne reprezinte în
procesele intentate răuvoitor de angajaţi şi alte persoane nemulţumite atât fizic cât şi juridic.
În primul rând vă solicit cele de mai sus dar concomitent să stabiliţi şi diversele sancţiuni.
Mai cu seamă vă rog în al doilea rând să solicitaţi numitei doamne Mişel încă o notă explicativă
pentru situaţia creată care se adaugă la multe altele la fel de fragante. Poate v-a înţelege în sfârşit
că notele explicative care i se solicită contribuie din plin la perfecţionarea dumnaiei. Cu acordul
dumneavoastră îmi permit să ridic aceste probleme ferme în şedinţa de control nr. 5912
prevăzută pe anul curent.
În final vă cer permisia să îmi mărturisesc crezul care mia structurat întreaga activitate
depusă în slujba acestui templu bine fundamentat şi justificat. Am deja o bogată experienţă
personală de conlucrare împreună cu Dumneavoastră şi asta este o onoare pentru mine cum bine
ştiţi. Personalităţile noastre se completează armonios şi reciproc avantajos precum aversul şi
reversul, cardul şi bancomatul, bacnota şi portofelul, comoara şi detectorul şi exemplele pot
continua la nesfârşit. Deci eu cred că sunt cu totul în asentimentul Dumnevoastră cînd spun că
trebuie să ducem până la capăt toate lucrurile pe care leam iniţiat atât de frumos. Pentru a atinge
perfecţionarea optimă a personalului din subordine trebuie să proferăm acelaş limbaj sofisticat în
toată splendoarea organigramei şi mai ales trebuie să ne impunem măsurile la sonor maxim în
totalitatea urechilor de execuţie a instituţiei de la femei de servici la toţi gestionarii şi
magazionerii cu sau fără doctorat.
Ce ne dorim Noi? Noi ne dorim o conducere balistică cu rază mare de acţiune care să
acopere reţeaua stradală cu potenţial de evadare. Noi ne dorim o conducere cu cameră
incorporată care să documenteze fotografic conţinutul pauzelor de masă efectuate de resursa
umană cu potenţial de revoltă.
Vremea vorbelor mari sa dus şi noi trebuie să ne comportăm cât mai concret. În caz
contrar practicile învechite şi democraţia prost înţeleasă va continua să ne guverneze instituţional
şi nu cred că merităm. Ar fi ca şi cum un manager ar primi umilitor o notă chinuită la evaluarea
finală după care sar pricopsi cu un nou mandat surprinzător. Sau ar fi ca şi cum am achiziţiona
sumedenie de lăzi necesare relocării naţionale după care stivele de coşciuge ar zace goale pe
holuri şi sar umple de praf din cauza limbii engleze ceea ce sa şi întâmplat.
Vă mulţumesc anticipat.
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