MESAJUL PREFECTULUI JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI
ADRESAT FUNCŢIONARILOR

Doamnelor şi domnilor,
“Salariatul anului” 2011 doresc să fie, în primul rând, un demers care să scoată în
evidenţă activitatea administraţiei publice călărăşene şi apoi un demers pentru
menţionarea acelora care în anul 2011 s-au remarcat prin atitudine, muncă, prietenie,
colegialitate.
În ultima perioadă de timp am auzit despre administraţia publică preponderent
vorbe de genul: “îi plătim degeaba, ca să stea pe banii noştri”, “o căruţă de funcţionari
care sunt plătiţi să joace “Solitaire” şi să plimbe hârtii”, “sunt plătiţi suficient pentru că
oricum nu produc nimic”.
Doamnelor şi domnilor, eu sunt un funcţionar de carieră. Am inceput în anul 1998,
fiind consilier juridic, am continuat ca Şef Birou Executare Silită, Director Executiv la
Casa de Asigurări de Sănătate, Manager al Spitalului Ministerului de Justiţie, Subprefect,
Prefect.
Din poziţia celui mai înalt funcţionar public din Judeţul Călăraşi vreau să transmit
un mesaj astăzi călărăşenilor dar în mod special dumneavoastră, celor care faceţi
administraţie în Judeţul Călăraşi şi anume că eu, Prefectul Judeţului Călăraşi, vă înţeleg
munca, vă înţeleg problemele, vă înţeleg nevoile, vă cunosc şi vă recunosc importanţa.
Vreau ca astăzi, când cei pe care oamenii din administraţie i-au desemnat ca fiind
reprezentativi pentru fiecare în parte, primesc şi recunoaşterea formală, să ajungă un
mesaj la toţi călărăşenii: în administraţie se munceşte, în administraţie muncesc mulţi,
foarte mulţi oameni valoroşi, administraţia este utilă pentru buna organizare şi
funcţionare a societăţii. Prin mâinile, minţile şi sufletele oamenilor din administraţie
trece organizarea sistemului de sănătate, organizarea sistemului de securitate socială, a
sistemului financiar şi fiscal, a sistemului de învăţământ, organizarea sistemului de
siguranţă publică şi menţinerea ordinii publice, minţile şi sufletele acestor oameni
veghează la confortul zilnic al fiecărui călărăşean.
Este posibil ca multe din cele spuse anterior să fie considerate vorbe mari. Sunt
vorbe mari! Şi vreau să spun vorbe mari pentru cei care de ceva timp au avut parte doar
de stres, nesiguranţă, teama … Deşi încă numărul funcţionarilor raportat la populaţia
totală a României este destul de mare, mi-ar plăcea să pot să îi asigur pe cei din
administraţie că vremea temerilor a trecut, este timpul consolidării, al paşilor înainte cu
capul sus.
Tel. 0242.315.304/315.305 Fax. 0242.318.976
e-mail: prefectura@ prefecturacalarasi.ro
Strada Sloboziei nr.9-11
Călăraşi 910001

Administraţia nu este perfectă la acest moment, ştiu asta. Sunt probleme de
eficienţă şi eficacitate, sunt încă probleme de atitudine, sunt încă probleme cu corupţia,
cu proasta organizare, sunt încă multe probleme. Dar pentru problemele din administraţie
trebuie să plătească cei vinovaţi, apoi cei responsabili, vina nu trebuie întinsă pe tot
corpul administrativ.
Este nevoie de o regândire a principiilor managementului public, este nevoie de
promovarea şi recompensarea performanţei în sistemul public, de structurarea unui
sistem clar de valori şi de identificarea şi aplicarea acelor măsuri care să motiveze
munca, seriozitatea, respectul pentru interesul cetăţeanului. Se spune că medicul şi
preotul au meserii vocaţionale, însă eu cred că şi pentru a fi funcţionar public sau
contractual sau pentru a fi militar este nevoie de cât de mică vocaţie şi asta, pentru că în
administraţie nu se câştigă bani mulţi, din administraţie în mod normal nu se fac averi.
Doamnelor şi domnilor, participă astăzi la această manifestare cei care au fost
onoraţi cu titlul de “Salariatul Anului 2011”. Dintre toţi colegii aceştia s-au remarcat aşa
cum spuneam şi la început prin atitudine, muncă, prietenie, colegialitate.
Mă adresez acum dumneavoastră, laureaţilor, mulţumindu-vă pentru activitatea
din 2011 cu rugămintea de a transmite şi colegilor dumneavoastră aceleaşi mulţumiri şi
felicitări. Îmi place să cred că sunt astăzi în compania membrilor unei prime forme de
organizare a elitei administrative călărăşene.
Vă rog să primiţi însemnul de respect al celui mai Înalt Funcţionar public din judeţ
pentru dumneavoastră. Primiţi respectul Prefectului pentru calităţile dumneavoastră
profesionale şi pentru calităţile dumneavoastră umane. Sper ca în timp acest însemn să
fie însoţit şi de o recompensă materială, dar până vor veni acele vremuri vă rog să
acceptaţi o strângere de mână, un zambet, şi un gând bun. Mult succes şi vă mulţumesc.

Emil MUŞAT,
Prefectul judeţului Călăraşi
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