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De la momentul nașterii și până la obștescul sfârșit, individul indiferent de epoca și 

tip de societate din care face parte este supus unui regim de programare/influențare 

socială, principalul scop fiind deprinderea și înțelegerea regulilor sociale impuse. 

Indiscutabil scopul sistemului social în care suntem înregimentați este supunerea 

individului, docilizarea acestuia și conformarea la nivel de reguli și valori existente. 

Formele de manifestare ale programării sociale sunt complexe și diversificate. În 

copilărie ești învățat să respecți regulile impuse în familie, apoi școală, eventual 

facultate. Neacceptarea regulii înseamnă automat apariția unor mijloace de 

constrângere prin care ești direcționat într-o variabilă „necesară și utilă”. În cel mai 

bun caz, marginalizarea sau excluderea din grup sau chiar la nivel social este un efect 

al neconformarii la normă. Interesant, în acest caz este celbrul experiment privind 

obediență dezvoltat și certificat de Stanley Milgram la începutul anilor 60 care arată 

că într-o situație limita comportamentul uman se modifică și poate devini „util” 

unui experimentator versat, oricare ar fi acesta. 

Setarea pe pilot automat începe din cei mai „fragezi” ani ai vieții, având în vedere și 

beneficiile generate de respectarea și conformarea la regulă. În perioada vieții adulte 

ai devenit un „adevărat programat social” care are un set de reguli prescrise greu de 

încălcat pe măsură trecerii timpului și accesării unor „beneficii” sociale specifice: loc 

de muncă, locuința, un statut social, necesități familiale, etc. Frică de a pierde sau 

de a fi abandonat menține individul sub presiunea socialului, făcându-l vulnerabil la 

orice schimbare dorită. 

Programul social implică repetarea unor comenzi prestabilită, accesibile și diseminabile 

în funcție de activitatea fiecăruia, uneori o minciună necesară sau improvizată devine 

un adevăr incontestabil. Și, aici, trebuie să adăugăm celebra teorie sociologică a lui 

https://razvidiaco.wordpress.com/2018/02/05/programarea-sociala-forma-de-obiedienta-si-inregimentare-individuala-si-de-grup/


W.I.Thomas a profeției autorealizatoare conform căreia „orice acțiune se realizează 

sau adeverește prin consecințele sale”. Cu alte cuvinte, orice minciună devine un 

adevăr prin repetare. Desigur aplicarea și respectarea normelor sociale este o 

necesitate și reflectă cultură socială a societăților moderne și postmoderne. 

Programarea socială înseamnă înainte de orice captivitatea individului în 

„normativitatea” propriilor înțelegeri și valori „dobândite” și recunoscute oficial. 

Preluarea acestora și înregimentarea, uneori, poate de cele mai multe ori fără o 

dreapta judecată devine corolarul acceptării fățișe a unor „lucruri” care nu ne aparțîn. 

Și, atunci dacă nu ne aparțîn, de ce le acceptăm? Are individul capacitatea de 

autodepășire și de a cere în mod explicit modificarea unor reguli sociale, 

organizaționale, familiale sau chiar personale? 

În aceste condiții spiritul critic devine o valoare intrinsecă de la care nu se poate face 

rabat niciodată. A gândi pe repede înainte, a nu reflecta suficent, mai ales în cazul 

unor decizii importante este o situație din ce în ce mai frecvența, caracteristică 

societăților consumeriste, unde valorile mercantile primează în mod exhaustiv. 

Comportamentul prin imităție, ne gândim în acest caz la celebrele legi ale imitației 

sociale proiectate de Gabriel Tarde sunt de actualitate. Discutând din perspectiva 

individuală, considerăm necesar a sesiza faptul că tu în calitate de individ în mod 

paradoxal ești la fel ca ceilalți și diferit în același timp. A imita conduita celorlalți 

devine proiecție individuală în condițiile în care nu dorești să fii altfel și să nu suporți 

consecințele abandonului sau excluderii sociale. Conformismul devine regulă jocului și 

spiritul de turmă modul propriu zis de acțiune. Teamă de a nu greși de a fi în rândul 

lumii devine propria lege a captivitatii personale, ceea ce este motorul supracalificat 

al inregimentarii. 

În esență, fiecare trebuie să-și definească propria cale sau drum în viață și să răspund 

a în mod corespunzător nevoilor și valorilor pe care le consideră utile și de 

perspectiva în prezent dar mai ales în viitor. 
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caz concret  Nr.1  

Centru de afaceri pentru 
întreprinzătorii din Salonta 
la 4 September 2020 11:05 

1Comentarii 

 

Primăria Municipiului Salonta acordă mare atenție susținerii 

sferei de întreprinzători din Salonta. Acest lucru este foarte 

important din punctul de vedere al păstrării și creării de noi locuri 

de muncă și pentru dezvoltarea economică. 

Conducerea orașului dorește să susțină în primul rând întreprinzătorii locali, dar ține 

cont și de investitorii străini, importanți din punct de vedere al atragerii forței de 

muncă. Acești investitori se încearcă a fi atrași la Salonta prin atașații economici ai 

consulatelor din România. 

O prioritate este ajutarea și susținerea întreprinzătorilor tineri din Salonta. Pentru 

aceștia, Primăria Municipiului Salonta a înființat un Centru economic de educație și 

afaceri – CEEA. 

Cu ajutorul Consiliului Județean Bihor, prin Agenția de Dezvoltare, s-a renovat și 

mobilat o clădire, care îi așteaptă pe întreprinzătorii tineri sau debutanți. Clădirea aflată 

în zona Gării a fost complet renovată și au fost create 18 birouri în care se poate 

desfășura activitatea de afaceri. 

Consiliul Local a aprobat încă din primăvară regulamentul de funcționare al Centrului 

CEEA, criterii ratificate acum și de Consiliul Concurenței, cu sediul în București. Astfel, 

au fost eliminate toate obstacolele și Centrul CEEA își poate începe activitatea. 

Tinerii întreprinzători care doresc să își desfășoare activitatea în Centrul economic de 

educație și afaceri pot să depună o cerere tipizată la Primări Salonta, camera 11 parter, 

sau prin email pe adresa primăriei. Conform hotărârii Consiliului Concurenței, 

întreprinzătorii vor plăti o taxă de 6 lei/zi, ca și contribuție la funcționarea centrului. 

„Primăria Municipiului Salonta are speranțe că în Centrul CEEA vor înflori tot mai 

multe afaceri și într-un mediu tânăr, se vor naște multe noi idei și inițiative, iar Centrul 

de educație și afaceri va funcționa și ca un lăcaș spiritual”, informează Primăria Salonta. 

 

https://www.bihon.ro/stirile-judetului-bihor/centru-de-afaceri-pentru-intreprinzatorii-din-salonta-2366275/#forum
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Ignoranţa nu este inocenţă, ci păcat 

Robert Browning 
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Raport Activitate  

Ulterior analizei socio economice asupra comunitatii Salonta 
inclusiv economiei locale Salonta, studiu efectuat intr-e anii 

2020-2022, concluzie 

 

EFECT 

Comunitatea Salonta pierde direct anual intr-e 

min 50 mil. - 100 mil. Euro Anual Net 

CAUZELE RăDăCINă 

1. Obediența Socială Indusă 

2. Coruptia Locală, Etică, Morală si Prinipială bazată pe dezbinare și falsitate 

socială 

3. Corupția, indolența și nepăsarea funcționarilor publici și aleșilor locali 

4. Ignoranța Societații Civice Și Sau Complicitate la Punctele 2 si 3 

5. Lipsa Educației Minime de Bază Elementară  a Liderilor Comunității 

6. Lipsa Asociațílor Reale Bazate Pe Interes Comun și Principii Clare, Nu De Intres 

De Grup a Oamenilor de Afaceri  

7. Ignoranța Socială Indusă în Cadrul Comunității 

8. Lipsa Disciplinei Organizaționale și Sociale În Cadrul Comunității 

9. Lipsa Educației Civice Minime De Bază 

10. Lipsa Unei Viziuni Comune pe Termen Lung 

11. Lipsa Unui Plan Strategic de Dezvoltare si Investiții Real Bazat Pe Nevoile 

Comunitații, Indivizilor și Mediului De Afaceri Local Și Investițional din Care Este 

Constituită Comunitatea 

12. Lipsa Unui Plan Real De Protectie Economica Si Socială A Comunității 

 

Prefer să deranjez cu adevărul decât să fac pe plac cu lingușiri. 

[Seneca] 

 

Iunie, 2022 

Sebastian G Antal  

Expert Analist Strateg Pe Probleme Sociale, Economice si Organizaționale 

Atașat Economic Nr.1 

Centrul Economic Independent De Educație Civică Și De Afaceri, Salonta 415500 

 



Dragi Szalontani, Recomandare Gratuită  

1. Șase sași în șase saci. 

2. Capra calca-n piatra,Piatra crapa-n patru; Crăpa-i-ar capul caprei, Precum a crapat piatra-n 

patru. 

3. Un vultur stă pe-un pisc c-un pix în plisc. 

4. O mierliță fuflendiță fuflendi-fuflendăriță nu poate să fuflendească fuflendi-fluflendăreasacă pe 

mierloiul fuflendoiul fuflendi-fluflendăroiul. Dar mierloiul fuflendoiul fuflendi-fluflendăroiul 

poate ca să fuflendească fuflendi-fluflendăreasacă pe mierlița fuflendița fuflendi-fuflendăriță. 

5. Rege Paragarafaramus, cînd te vei dezoriginaliza? Mă voi dezoriginaliza cînd cel mai original 

dintre originali se va dezoriginaliza. Dar, cum cel mai original dintre originali nu se va 

dezoriginaliza, nici regele Paragarafaramus nu se va dezoriginaliza. 

6. Papucarul papucărește papucii nepapucăriți ai papucăresei, dar papucăreasa nu poate papucări 

papucii nepapucăriți ai papucarului care papucărește papuci nepapucăriți. 

7. Triedru tridreptunghic în triunghiuri triughiulare triangula un tiedru tridreptunghic. 

8. Cupă cu capac, capac cu cupă. 

9. Titiridva, tidva; nu-i greu a zice titiridva, tidva, da-i greu a distitiridvi titiridvitura titiridvei 

tidvei. 

10. Noi nu ne nimeriserăm minunăţiile lănţişoarelor remunerate. 

11. Sașa şuşotea șosetelor însuşiri şiruitoare. 

12. Capra neagră-n piatra calcă, Cum o calcă-n patru crapă! Crape capul caprii-n patru, Cum a 

crapat piatra-n patru! 

13. Capra neagră calcă-n clinci, Crăpa-i-ar capul caprii-n cinci, Cum a călcat capra-n clinci. 

14. Boul breaz bîrlobreaz în vacile bîrlobrezene, cu greu a dezbîrlobrezit breazul boilor 

bîrlobrezeni! 

15. Cărămidarul cărămidărește pe cărămidăreasă, dar cărămidăreasa nu poate cărămidări pe 

cărămidar. 

16. Pînă cînd a cărămidărit cărămidarul pe caramidăriță, a cărămidărit cărămidarița pe cărămidar 

la fel cum ar fi vrut cărămidarul să cărămidărească pe cărămidăriță. 

17. O coropișniță și-un coropișnițoi se coropișniteau la noi pe gunoi. Nu coropișnița coropișnițea pe 

coropișnițoi, ci coropișnițoiul coropișnițea pe coropișniță. 



18. Un cocostîrc s-a dus la descocostîrcărie, unde se descocostîrcăreau și alți cocostîrci 

nedescocostîrcăriți, ca să se descocostîrcărească de cocostîrcăria lui. 

19. Ciubotarul are o ciubotărie unde ciubotărește ciubote și ciuboțele. 

20. Un caricaturist care caricaturizează caricaturi caricaturistice nu poate caricaturiza 

caricatura sa. 

21. Un cocostârc s-a dus la descocostârcărie, unde se descocostârcăreau şi alţi cocostârci 

nedescocostârcăriti, ca să se descocostârcărească de cocostarcâria lui. 

22. Cosaşul Saşa cand coseşte, cat şase saşi sasul coseşte. Şi-s sus şi-n jos de casa sa, coseşte 

sasul şi-n şosea. 

23.  Am o prepeliţă pestriţă cu paisprezece pui de prepeliţă pestriţi. E mai pestriţă prepeliţa 

pestriţă decât cei paisprezece pui de prepeliţă pestriţi, iar mai pestriţ decât prepeliţa cea mai 

pestriţă este prepeliţoiul cel pestriţ. 

24.Mormolocii momiți mimetic comemoraseră ramificațiile milimetrice înmagazinînd endometacinul 

lucidității memorialisticii înmărmurite numismatic. 

25. Domnule dudar, dă-mi două dude dulci din dudul dumitale de dincolo de Dunăre! 

 

multumim maestre pentru lecțiile frumoase de viată, barni u r king, esti un exemplu pentru noi toți 

socerdas de Ville Zalantha  

04 mai 2022 



Cap1. Bazele Economiei Sociale 

Cum Se Combate Crziza, Recesiunea Și Hiperinflația în cadrul economiilor locale 

Obiectiv Strategic 1, protecț ie economie locală  

1. AVEM CA OBIECTIV DISTRIBUț IA A 10 000 DE COPII EDITIE TIPARITă, 

A KOLTOK BELEVIZELTEK A DUNABA 

 Editie SpecialĂ Aniversară  

 , solicita ediț tia aniversară  la 

 office@nszmp.com 

 

Termen Livrare intre 30 zile – 90 zile de la plasarea comenzii. 

Editia poate fi comandată  in urmatoarele limbi  

 

Limba Română  

Limba Maghiară  

Limba Slovacă  

Limba Romanes 

Limba Italiană  

Limba Spaniolă  

Limba Franceză 

Limba Rusă 

Limba Engleză 

Pentru alte limbi se percepe o taxa de traducere in valoare de 1500 Euro / oră , prima oră gratuită 

 

Obiectiv Strategic Nr.2 

Relocarea Valorilor Culturale a Comunității Salonta în Cadrul Comunității si Asigurarea cadrului de 
creație fără grija zilei de mâine 

 

Obiectiv Strategic Nr.3 

Transformarea a 30% din totalul de spațiile comerciale din mun Salonta in Galerii de Arta și Ateliere de 
Cultură și Creatie generatoare de profit organic sustenabil. 
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