
Scrisoare de Motivatie 

În cei 26 de ani de când democrația ”originală” a luat locul construcției 

socialiste, mediul politic din România a suferit schimbări nesemnificative și prea 

puțin satisfăcătoare în raport cu idealurile Revoluției și speranțele generației care 

a salutat cu entuziasm căderea comunismului și tranziția către democrație. 

Revenirea pluralismului, readucerea în scenă a unor partide și ideologii istorice, 

ratificarea unei constituții inspirate de semi-prezidențialismul francez, precum și 

liberalizarea presei sunt factori care nu au reușit să genereze și o guvernare 

echitabilă, corectă și transparentă: clasa politică poartă puternice reminiscențe 

comuniste prin practici și mentalitate, partidele se află în situația de a forma 

coaliții îndoielnice și de scurtă durată pentru a putea concura cu un pol 

hegemonic (cele mai bune exemple fiind oferite de Convenția Democrată în 

perioada 1991-2000, alianța Dreptate și Adevăr PNL+PD din perioada 2003-2007 

și chiar Alianța Forțelor de Dreapta care a înfruntat defuncta Uniune Social-

Liberală în timpul scrutinului din 2012), sistemul constituțional este croit să 

genereze crize ale executivului (în special din cauza delimitării interpretabile 

dintre președinte și guvern în asumarea unor prerogative), dar și ale legislativului 

(votul în plen este deseori substituit de ordonanțe de urgență ale guvernului, 

eliminându-se o parte crucială din procesul deliberativ), iar presa și sistemul 

mass-media își exercită într-o măsură din ce în ce mai mare libertatea prin 

acceptarea unui partizanat evident, sau prin abordarea unor subiecte care nu 

vizează informarea cetățenilor cu privire la procesul de guvernare. 



În mijlocul acestor situații ale politicului, care își fac simțit efectul la orice nivel și 

strat social, se află speranța în tânăra generație. Teoriile despre inocența și 

puritatea intelectuală și ideologică a celor născuți și educați după 1989 sunt 

propagate pretutindeni – însă, cel puțin atunci când vine vorba despre politică, 

mijloacele acestor tineri sunt limitate. De cele mai multe ori, ei se află în situația 

de a se conforma unui sistem de recrutare și pregătire ”de școală veche”. Am avut 

personal ocazia de a observa cu dezamăgire faptul că instituțiile cu afiliere politică 

(partide, precum și alte organizații și asociații) promovează ascultarea orbească și 

inhibă gândirea critică, sinceritatea izvorâtă din verticalitate, dar și inovația. 

Partidele politice dau dovadă de un conservatorism care menține baronii neo-

comuniști într-o poziție favorabilă, în timp ce tinerii urmează un proces de 

”educare” dăunător pentru valorile și principiile pe care ar trebui să le reprezinte. 

Deși Constituția României și Legea Electorală pentru Alegeri Locale prevăd o 

vârstă de minim 23 de ani pentru candidaturile pentru funcțiile de deputat, 

consilier local, consilier județean și primar, doar o criză absolută de personal ar 

putea împinge un partid politic să promoveze un tânăr pentru a accede la o astfel 

de funcție. Această afirmație nu este sub nicio formă șocantă, însă rolul ei este 

acela de a scoate în evidență lipsa de adaptabilitate și dinamism a partidelor, care 

preferă să adopte condiții care vizează vârsta și vechimea – în detrimentul unor 

criterii care țin de merit, efort, excelență în activitate, studii efectuate și realizări 

precedente care ar putea fi relevante. 

Ținând cont de afirmațiile de mai sus, eu, Vlad Costea, cu două săptămâni înainte 

de împlinirea vârstei de 24 de ani, redactez prezenta scrisoare de motivație 

pentru a explica exact contextul și considerentele care stau la baza deciziei mele 

de a candida pentru funcția de primar al Municipiului Slobozia în calitate de 



independent. În primul rând, sunt de părere că mediul politic și activitatea de a 

face politică poartă o stigmă nemeritată, cauzată de o serie de indivizi care s-au 

evidențiat prin acte de corupție – dar și de lipsa unei alternative care să ofere 

corectitudine și respectarea strictă a legilor și a cutumelor. În al doilea rând, 

consider că experiența de reprezentare pe care am dobândit-o pe parcursul celor 

aproape 5 ani ca student consilier și senator în cadrul Universității din București, 

reunită cu studiile pe care le-am efectuat în domeniul științelor politice în 3 

instituții de elită din Europa (Universitatea din București, Sciences Po Paris și 

Universitatea din Goteborg) mă recomandă pentru o înțelegere profundă a 

situațiilor și contextelor socio-politice și economice – iar tranziția către politică nu 

este însoțită de o ideologie înrădăcinată atât de puternic încât elimină orice 

îndoială de sine sau dezbatere, ci de un aparat critic de gândire care mă ajută să 

discern, să mă adaptez și să găsesc soluția cea mai eficientă pentru fiecare 

context. Mai mult, studiile pe care le-am efectuat au un caracter interdisciplinar și 

se intersectează cu noțiuni de drept, constituționalism, istorie și economie 

politică, sociologie, relații internaționale și sisteme mass-media. 

Viziunea mea despre Municipiul Slobozia transcende subiectul apei de la robinet 

și cel al gropii din fața Instituției Prefectului – dar sub nicio formă nu le neglijează. 

Consider că problema principală a orașului este dată de exodul tinerilor către 

localitățile care oferă studii universitare de calitate mai bună, locuri de muncă 

adaptate specializărilor dobândite și care oferă o remunerație mai generoasă, 

servicii de calitate mai bună și o viață culturală mai bogată. Într-adevăr, furnizarea 

de apă potabilă și închiderea unui șantier inestetic și problematic reprezintă 

priorități pentru a avea un oraș funcțional și estetic. Însă rezolvarea acestor 

probleme nu oprește procesul de creștere a mediei de vârstă a populației, nu 



generează locuri de muncă sustenabile și nu transformă Slobozia într-un centru 

cultural și artistic important la nivel național. Prin urmare, candidatura mea 

deservește două scopuri: pe de o parte, urmărește întinerirea clasei politice și 

eliminarea corupției din administrația locală, iar pe de altă parte vizează o serie 

de politici și reforme care asigură un viitor prosper pentru Municipiul Slobozia. 

Consider că subiectele pe care le aduc în prim-plan în această scrisoare de 

motivație sunt importante pentru rezolvarea unor probleme iminente pentru 

sustenabilitatea demografică și economică a Sloboziei, iar susținerea 

dumneavoastră în calitate de cetățean cu drept de vot este esențială pentru a 

putea rezolva câteva dintre problemele pe care alți candidați le evită. Soluțiile nu 

sunt întotdeauna simple și evidente, dar diagnosticul este întotdeauna primul pas 

spre a găsi leacul unei boli – iar boala pe care am identificat-o necesită reflecție și 

consens. 

Vă mulțumesc anticipat pentru sprijin și sper că vom avea ocazia de a dialoga 

pentru o mai bună rezolvare a problemelor Municipiului Slobozia. Această 

scrisoare face parte dintr-o serie mai lungă de mesaje pe care vreau să le public 

pentru a îmbunătăți administrația locală a orașului meu natal și, în vederea găsirii 

unor noi idei, puncte de vedere și potențiale soluții, mă puteți contacta oricând pe 

Facebook, Twitter, Instagram, sau în secţiunea de comentarii a acestui site. 

Cu stimă, 

Vlad Costea 

 


