
STATUL ROMÂN ŞI INSTITUŢIILE SALE 

 

Moto: Valoarea unui om constă în ceea ce dă el,  

nu în ceea ce este capabil să primească 

(Einstein) 

 

După ce piaţa liberă europeană joacă o festă teribilă agricultorilor, plasând preţul grâului 

cu circa 40% sub cel de anul trecut, apare firească şi întrebarea dacă impozitul forfetar, stabilit 

la un venit de 400-500 lei/ha, mai corespunde ideii de echitaţie între agricultor şi statul român, 

redevenit de curând Haiducul Nr. 1 al ţării. Pentru că 400 lei însemnau, anul trecut, 400 kg grâu, 

în timp ce anul acesta 400 lei înseamnă cel puţin 600 kg grâu. 

Deci, dacă anul trecut ţăranul, agricultorul plătea un impozit de 16% * 400 = 64 kg 

grâu/ha, anul acesta, la actualele preţuri, se plăteşte echivalentul a 16% * 600 = 96 kg grâu/ha, 

cel puţin. 

Rezultă, din aceste mărunte calcule, că nu numai „piaţa unică europeană” devorează cu 

50-60% mai mult din producţia agricultorului, ci şi impozitele. Ori în cazul impozitelor, pentru 

cei corecţi (ca sa nu zic fraieri), care şi-au declarat suprafeţele însămânţate, au început deja să 

alerge în toate direcţiile scrisorile de ameninţare pentru întârzierea plăţilor. 

Statul are nevoie de bani, dar de bani au nevoie şi agricultorii şi, în general, toate 

sectoarele economice, afectate îndeosebi de reducerea volumului consumului şi al serviciilor. 

Banii lipsesc de pe piaţă, credite de producţie (capital de lucru) nu se acordă şi tot mai multe 

întreprinderi intră în incapacitate de plată, apropiindu-se vârtos de faliment. Statul spân, aflat şi 

el cu răsuflarea tăiată după atâta alergătură după banii agricultorilor, bănuiţi şi de virtuţile 

evaziunii fiscale, îşi pregăteşte cu osândă administraţiile financiare pentru a începe marea luptă 

cu evaziunea şi aducerea banilor la Buget. 

Statul are nevoie de bani pentru că încă sunt prea mulţi salariaţi paraziţi, prea multe 

instituţii care produc doar „pierderea timpului” şi lefuri prea mari la unele dintre ele, cele din 

aşa-numita „zonă de siguranţă naţională”, comparativ cu învăţământul, cultura, sănătatea, 

sectoare destinate celor săraci şi de care nu are nimeni nevoie. 

Statul haiduc-erou miza deja pe nişte încasări ce trebuiau să provină din două privatizări 

majore (este vorba de Oltchim şi CFR Marfă), privatizări care din crasă lipsă de profesionalism 

n-au mai avut loc, statul erou rămânând şi fără bani şi cu morţii în casă, care deşi nu produc 

nimic, solicită în continuare bani, bani mulţi. Aşadar, sursele de venituri se diminuează, iar 

grangurii de la FMI nu se arată deloc dispuşi să accepte mărirea deficitului. Nu vor ei şi cu asta 

basta. Statul trebuie să se descurce.  

Şi cum ar putea să se descurce statul? Deocamdată are 3 metode: 
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1. Să reducă şi să amâne continuu plăţile, datoriile pe care le are faţă de sectorul 

privat. E vorba de servicii şi mai ales de TVA. Sectorul agricol, în mod deosebit, 

creditează statul cu sume imense. Solicitarea TVA-ului de către fermieri este un 

adevărat dezastru. În primul rând este o mare problemă să-şi găsească timp cei de 

la administraţia financiară pentru a veni în control. În momentul în care totuşi 

vin, uită să mai plece. Caută şi caută şi iarăşi caută, încearcă să-ţi blocheze 

activitatea chiar dacă nu-ţi găsesc nimic în neregulă. Deviza lor e simplă: 

„Trebuie să găsim ceva, nimeni nu e perfect” şi nu pleacă oamenii Instituţiei până 

nu-ţi reduc TVA-ul de încasat cu cât vor ei, fără nicio regulă şi fără respectarea 

vreunei legi. Întotdeauna controlatul este vinovat. 

2. Dacă, după luni bune de convieţuire cu inspectorii în birourile tale, reuşeşti să 

cazi de acord, atunci mai trebuie să aflaţi că plata banilor care ţi se cuvin după 

înfăptuirea „procedurii de jumulire” nu-i primeşti decât după multe luni, adică tot 

atunci când vor ei, fie că este, fie că nu este campanie de toamnă. Pe ei, şi în 

general pe Statul Român, nu-i interesează agricultura românească atâta timp cât 

supermarketurile sunt pline cu produse de import. 

3. A treia metodă haiducească constă în scoaterea din birouri a celorlalte instituţii şi 

trimiterea lor „în control” la acele întreprinderi sau instituţii private care n-au fost 

suficient de atente cu Instituţia Statului Român. O istorie recentă din Judeţul 

Călăraşi merită să fie povestită. Ea poate fi un exemplu al lipsei de valoare şi 

profesionalism al unor instituţii de bază din judeţ, în care omul simplu îşi pune 

mari speranţe, speranţe deşarte. 

Aşadar, în data de 3 octombrie 2013, la un punct de lucru al firmei „P” se înfiinţează, în 

deplinătatea condiţiilor sale fizice şi psihice, domnul Lt. Col. Neagu Adrian, cu Nr. legitimaţiei 

de control 2101. Domnia sa lucrează la „INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE 

URGENŢĂ BARBU ŞTIRBEI – Judeţul Călăraşi”.  

Cândva, această instituţie purta denumirea de „Pompieri”, aparţinea armatei şi era una 

dintre cele mai apreciate instituţii ale ţării. Pompierii au luptat pentru independenţa ţării, pentru 

stingerea incendiilor şi salvarea bunurilor şi vieţilor oamenilor. Mai există şi astăzi câteva 

unităţi de pompieri care se luptă cu preţul vieţii lor pentru viaţa semenilor lor. Sunt modeşti, 

isteţi, luptători, inteligenţi. Ei pot fi unităţi subordonate I.P.S.U., dar oricum n-au nimic comun 

cu aşa-numiţii inspectori. 

Exact aşa cum a făcut Dl. Lt. Col. Neagu Adrian, aceştia vin în unităţi fără să anunţe pe 

nimeni din conducerea firmei şi, deşi a mai făcut un control câteva luni mai devreme în care, în 

calitate de perceptor a adus statului banii doriţi, acum o ia de la început. Şi asta în condiţiile în 

care firma „P” a făcut investiţii de circa 200.000 Euro numai la sugestia IPSU-ului pentru o 



 3 

grosolană construcţie şi numai antiincendiu, iar şantierul era în faza finală, recepţia fiind între 

timp efectuată.  

În buna limbă românească, domnul Lt. Col. Neagu scrie, la regula Nr. 1: „Nu s-a 

asigurat actualizarea documentaţiei privind identificării evaluării riscului de incendiu...”. Dvs. 

înţelegeţi ceva? Eu nu, şi nici alţii. Şi pentru „gramatica” asta, la care se mai adaugă şi altele 

asemănătoare, pac! o amendă de 5000 de lei. 

Pe lângă înmormântarea gramaticii au apărut următoarele întrebări care au stat la baza 

contestaţiei: 

1. De ce a venit dl. Lt. Col. Neagu singur, când legea spune că ar fi trebuit să fie 

două persoane? 

2. Ce resorturi profesionale şi ce resurse intelectuale şi vizuale l-au determinat pe 

celebrul inspector să nu vadă hidranţii înalţi cât domnia sa, ca şi restul instalaţiei 

şi, în consecinţă, să nu-i treacă în actul de constatare? 

3. La capitolul asistenţă tehnică, inspectorul a scris doar atât: „Nu a fost acordată 

asistenţă tehnică...”.  

 Pe lângă acestea mai sunt multe de comentat, dar nu dorim a vă plictisi.  

 Cert este că după depunerea contestaţiei, prin antedatare, a fost construit un nou „Proces 

Verbal de Control”, de data asta pe un formular tipizat, semnat de un alt inspector, pe care nu l-

a văzut nimeni în unitate şi cu un martor, locatar al unui apartament, pe care de asemenea nu l-a 

văzut nimeni. Şi aici sunt greşeli, dar lipsa de profesionalism rezultă din încercarea stupidă de a 

se rezolva gafele primului act de constatare cu un altul, confecţionat ca pe vremea securităţii lui 

Ceauşescu – în birou, cu un martor improvizat şi în absenţa totală a celor învinuiţi.  

 Constatând că are de-a face cu un abuz în formă continuată, cu o voinţă răutăcioasă şi 

avaristă (vezi moto), firma „P” a contestat această încercare de a se aduce „prin abuz” bani la 

Buget. Firma „P” ar fi putut plăti suma, pentru a avea liniştea necesară creaţiei, fiind o fermă de 

cercetare în genetică şi producerea de sămânţă. Ar fi fost, însă, incorect să încurajeze abuzurile 

şi lipsa de profesionalism, şmecheriile securistice ale unei Instituţii a Statului Român care n-a 

ajuns la maturitatea unei Instituţii Europene, ba dimpotrivă, este foarte departe de ea. Cazurile, 

din păcate, sunt numeroase. Între stat şi sectorul privat este un adevărat război şi nicidecum o 

conlucrare pentru crearea unei economii liniştite, eficiente, inovative. 

 Statul are nevoie de bani, dar are şi o multitudine de variante de a-i face cinstit, de a nu 

asmuţi instituţiile statului asupra agenţilor economici. România are nevoie de calm şi 

responsabilitate pentru creaţie şi inovaţie, şi nu de o permanentă agresiune a statului. 

 Dacă acest lucru se întâmplă, vor veni şi banii de care acelaşi stat are atâta nevoie. 

 

 Prof.Univ.Dr.ing.dr.h.c. MIHAI BERCA 


