Meditaţie la un eveniment

Am parcurs de curând un reportaj, publicat în presa locală, în care era descrisă
manifestarea de inaugurare a unui nou complex zootehnic în satul Coroi, comuna
Coroisânmărtin, al cărui promotor investiţional este ing. Ioan Pop, proprietarul
companiei Ceragrim din Ungheni. Cu acel prilej dl Director executiv al Direcţiei Agricole
şi Dezvoltare Rurală Mureş, ing. Liviu Timar, spunea printre altele că „Domnul I. Pop
este unul din fermierii care face agricultură performantă, la cel mai înalt nivel din
Europa”. Un alt participant la manifestare, dl Deputat Kelemen Attila, a ţinut să
sublinieze faptul că actualul proprietar al Ceragrim a fost, cu mai mulţi ani în urmă, şef
de promoţie la absolvirea facultăţii din Cluj-Napoca. Cele spuse, precum şi imaginile de
la faţa locului prezentate în reportaj, mi-au rămas întipărite în minte şi, deşi aria mea de
preocupări cotidiene nu are legătură cu domeniul agricol, simt nevoia să fac câteva
aprecieri cu caracter general.
Nu pot decât să-mi exprim sentimentul de respect, şi admiraţie în acelaşi timp,
faţă de oamenii, aşa cum este şi ing. Ioan Pop, care pun în operă cu mult efort de
gândire, dar şi de natură financiară, idei care au ca efect realizarea de unităţi productive
moderne fie că este vorba de agricultură, industrie, IT etc, prin care societatea
românescă, căreia îi aparţinem, încearcă să se alinieze la ceea ce se petrece mai la
vest de noi. Faţă de aceşti oameni, şi strădaniile lor, complexul sistem guvernamental şi
legislativ al României are datoria, aş spune de interes strategic naţional, să găsească
elementele prin care să-i sprijine la modul real şi să ofere condiţii ca un număr cât mai
mare de conaţionali să le urmeze exemplu. Răspunsul la această responsabilitate este
de fapt măsura în care factorii politici decidenţi îşi demonstrează capacitatea de
guvernare şi, în acelaşi timp, empatia cu masa mare de cetăţeni ai ţării care va
beneficia de demersurile antreprenoriale ale acestora.
Se demonstrează, încă odată, că o condiţie absolut necesară pentru o reuşită
reală în afacerile de natură productivă este ca cei care se angrenează în astfel de

demersuri să fie foarte bine pregăţi profesional în domeniul specific acestora. Acesta
este de fapt unul din mesajele pe care am încercat, în permanenţă, să le transmit
tinerilor studenţi cu care am interacţionat în timp şi o mai fac şi acum. Un bun
profesionist este om care va găsi cu certitudine „uşi deschise” sau îşi va genera
propriile „uşi” pe care şi le va deschide singur.
Mi se confirmă constatarea, făcută în timp, că oamenii care se dedică unor
activităţi cu finalitate foarte concretă, care implică responsabilităţi personale, respectiv
faţă de cei cu care lucrează, sunt oameni cu un comportament prin care nu încearcă să
atragă atenţia asupra lor, ei nu simt nevoia să se etaleze, să emită cu ostentaţie şi
superficialitate judecăţi asupra unor lucruri care le sunt străine de domeniul şi
competenţele lor.
M-aş bucura mult ca evenimentul de la Coroi, la care am a făcut referire, să fie
multiplicat în multe alte asemenea evenimente, în forme şi locuri diferite, la noi în judeţ
dar şi în toată ţara.
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