
DESPRE ÎNCREDERE 

 

Fiecare dintre noi are în viața cotidiană, în interacțiunea cu semenii noștri 

sau cu diverse instituții sau entități, manifestări concrete ale sentimentului de 

încredere în multiple ipostaze. Avem încredere în constructorul avionului în care 

zburăm dar, în același timp, și în pilotul acestuia. Avem încredere în medicul 

chirurg și echipa sa care ne va face o intervenție chirurgicală. Avem încredere în 

universitatea în care copiii noștri vor studia pentru a deveni specialiști într-un 

domeniu. Aș putea continua enumerarea deselor momente în care ne punem 

viața noastră și a familiei în ”mâna” unor oameni pe care-i cunoaștem sau nu-i 

cunoaștem. Evident atunci când am avut prilejul să-i cunoaștem direct suntem 

în bună măsură mai ”liniștiți”. Atunci când nu-i cunoaștem avem încredere în 

instituțiile sau entitățile care le girează activitatea și competența pentru ceea ce 

trebuie să facă. Se poate face afirmația că fără încredere societatea umană nu ar 

putea funcționa. 

Tot o problemă de încredere apare și atunci când trebuie să optăm pe 

”mâna” cui să dăm soarta comunităților cărora le aparținem: sat, oraș  județ și, 

mai ales, țară. Responsabilitatea celor care-și asumă obligația de a gestiona cu 

grijă treburile țării este, în aprecierea mea, copleșitoare. Față de acești oameni 

am avut întotdeauna un sentiment de respect profund datorat angajamentului 

lor de a se dedica unei astfel de misiuni cu un înalt grad de dificultate. Viața ne-

a dovedit că mulți dintre aceștia și-au onorat angajamentele dar și faptul că o 

bună parte dintre ei nu s-au ridicat la nivelul așteptat, fie în plan profesional fie 

în cel moral. Mecanismele democrației reprezentative, ce funcționeză în 

societatea noastră, impun ca selecția acestor oameni să fie făcută, în primă fază, 



de partidele politice de care aceștia aparțin și apoi, prin validarea prin vot, de 

către noi cetățenii.  

Relația cetățenilor cu partidele politice poate fi pusă și ea într-un raport 

de încredere-neîncredere. Crearea și consolidarea sentimentului de încredere 

într-un partid politic este în mod nemijlocit legată de esența valorilor ideologice 

pe care acesta și le-a propus să le promoveze, de comportamentul istoric al 

partidului și, în mod deosebit, de gradul de îndeplinire al angajamentelor 

asumate probat în timp. 

Ieșind din sfera exprimării generale aș dori să mă raportez la apropiatul 

eveniment major din viața țării noastre, care este alegerea în 11 decembrie 2016 

a membrilor Parlamentului României. În acea zi, ca cetățeni cu un dezvoltat spirit 

civic, vom avea ocazia să-i votăm pe cei care ne vor conduce țara în următorii 

patru ani. Prin prisma celor spuse mai înainte apare cu evidență faptul că 

partidele politice care ne propun listele lor de candidații pentru Camera 

Deputaților și Senat se bucură de diverse grade de încredere din partea 

cetățenilor. Acest grad de încredere este determinat, înaintea alegerilor, prin 

sondaje sociologice rezultând așa numitele barometre ale încrederii. Astfel de 

măsurători sociologice au demonstrat, fără dubii, că PSD se bucură, la mare 

distanță față de celalte partide, de cel mai ridicat grad de încredere din partea 

cetățenilor României. Acest fapt se datorează atât consecvenței sale legate de 

valorile ideologice pe care le promovează cât și prestațiilor guvernamentale 

favorabile marei mase de cetățeni ai țării pe care le-a avut în decursul timpului. 

Am convingerea că alegătorii au capacitatea de a identifica pentru 

celelalte formațiuni politice, participante la alegeri, care le este cota de încredere 

și vor acționa în consecință. Este de la sine înțeles că aceștia trebuie să fie foarte 

prudenți în acordarea încrederii unui partid nou format, sau unuia care a suferit 



transformări de mare anvergură nu foarte bine definite, necunoscându-le 

comportamentul și gradul de eficiență în actul de guvernare. Este, de asemenea, 

firesc ca relația cetățenilor cu un partid care a avut ocazia să-și arate slăbiciunea 

și lipsa de performanță în actul guvernării să fie pusă în afara sentimentului de 

încredere. 

Este știut faptul că încrederea se câștigă greu dar se poate pierde ușor și 

că în orice relație, pe care o dorim durabilă încrederea reciprocă este 

fundamentală. Pe baza acestor principii binecunoscute PSD le propune 

cetățenilor României să acorde, la 11 decembrie 2016, votul lor candidaților săi 

cu angajamentul ferm că nu le va înșela încrederea. 
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