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Idei „primite de-a gata” 
„Numărul bugetarilor” 

 
 

Inaugurăm, sub acest titlu și sub forma unor infografice, încercări de a analiza, pe cât se poate de 
obiectiv, anumite idei vehiculate în spațiul public, cu scopul de a ne încredința de temeinicia lor și, 
implicit, de a lăsa să transpară scopurile mai mult sau mai puțin evidente pentru care sunt aduse în 
discuție. 
 

Evident, o astfel de încercare este și va fi un demers critic, ceea ce înseamnă că vom face 
abstracție, în analiza noastră, de motivațiile partizan-manipulatorii în virtutea cărora, eventual, chiar și 
atunci când se vehiculează informații corecte, acestea sunt „interpretate” după bunul plac al 
inițiatorilor. 
 

Totuși, de fiecare dată, în raport cu motivațiile pentru care sunt vehiculate, în spațiul public, 
respectivele informații, vom formula și o concluzie, aceasta trebuind să fie luată ca atare, respectiv ca 
poziționare a noastră în ceea ce privește intențiile mai puțin vizibile ale inițiatorilor unor astfel de 
demersuri. 
 

Astfel, vă propunem pentru început un astfel de infografic, motivat acesta de o idee intens 
amintită în ultima perioadă, respectiv aceea potrivit căreia „numărul bugetarilor este excesiv raportat 
la necesitățile social-economice ale țării noastre”. 
 

Concluzia care ni s-a impus, luând în calcul situația existentă în celelalte țări europene, dar și 
realitățile care privesc sisteme deosebit de importante pentru o societate funcțională, cum ar fi educația 
și sănătatea, a fost aceea că titlurile bombastice și aserțiunile diferiților politicieni în ceea ce privește 
supradimensionarea instituțiilor de stat nu au un fundament real, datele existente nereușind să justifice 
astfel de aserțiuni. Firesc, politicienii, în calitate de reprezentanți ai cetățenilor, au dreptul de a promova 
ideile care au motivat, probabil, alegerea/numirea lor în funcțiile respective.  

... Dar realizarea acestui lucru prin aservirea presei, omisiune, minciună, interpretare 
tendențioasă nu constituie un exercițiu argumentativ, ci doar un proces de manipulare a opiniei 
publice. 
 

În fine, atașăm materialul realizat la nivelul S.I.P. Județul Hunedoara. 
Info grafic „Număr bugetari”. 
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