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Angajaţii sunt umbrele din peştera visată de manageri. Din perspectivă platonică, muzeul
viitorului va fi prevăzut în continuare cu patru locomotive principale înjugate în pereche. Este
atelajul modern care asigură necesarul de furaje pentru toţi angajaţii. Conducerea are dreptul şi
obligaţia de a implementa o viziune de viaţă durabilă, strategică, speologică şi feroviară. Vă
asigurăm că peştera va fi trasă pe linia muzeului cât mai curând.
Mai întâi trebuie să formulăm cele două relaţii dialectice care vor structura viitorul
muzeu. În primul rând, muzeul va fi compus din două jumătăţi endogame: şedinţa şi depozitul.
Diferenţa necesară între salarii va purta numele de spor de şedinţă. În al doilea rând, muzeul va fi
tranşat în două hălci legale: patrimoniul şi hârtiile. În viziunea noastră, hârtia este motorul
aristotelic al patrimoniului. Hârtia este inima care va pulsa viaţă în viitorul muzeu. Prin mişcări
ritmice şi competente vom ştampila în muzeu aceste decizii filosofice.
O procedură trebuie să îndeplinească două condiţii majore. Prima condiţie se referă la
necesitatea reglementării programului în întregul său, de la traseul hârtiilor, până la condiţia
frigiderului. A doua condiţie, la fel de importantă, este înscrierea activităţilor din instituţie pe un
parcurs logic, simplu, eficient. Am ajuns la concluzia că prima măsură urgentă este segmentarea
timpului în 12 intervale procedurale care vor eradica risipa dialectică. Este o decizie complexă
care porneşte de la o întrebare simplă, al cărei răspuns pare destul de evident, dar care, din
păcate, nu a fost găsit de o mare parte a resursei umane: oare semicentenarul nu este un centenar
decupat în forma unui arcuş de triumf? Răspunsul pozitiv la această întrebare facilitează
înţelegerea mai profundă a eforturilor pe care trebuie să le depunem cu toţii pentru a ne ridica la
nivelul complexităţii sarcinilor manageriale. Pe lângă acest crez poetic, socotim necesară şi o
scurtă prezentare a celor 12 intervale. Acestea sunt rodul muncii noastre în şedinţe.
Aşadar, angajaţii penetrează în registrul de intrări-ieşiri montat pe ghişeul de la ora 8.
Camerele de supraveghere îşi încep şi ele activitatea. Semnăturile în condică se finalizează în
cadrul festiv al orei 9. Propunem ca această primă oră să poarte numele de dimineaţa muzeului
sau intervalul ceremonial clasa I. La ora 9, după ceremonie, specialiştii vor fi mânaţi în depozite
pentru săvârşirea operaţiunii de împachetare a funcţiilor muzeului. Ambalarea repetată este
funcţia de aur a viitorului muzeu. Suntem convinşi că depunerea acestei activităţi va da roade
cruciale. Praful din depozite va fi în cele din urmă aspirat natural, iar patrimoniul se va bucura de
microclimatul pe care îl merită. Aşteptăm să vă lărgiţi orizontul. Depozitul este mina de aur a
viitorului muzeu. În acest interval, Serviciul Tehnic iniţiază culegerea de date. Concomitent,
biblioteca se camuflează în debara. Ocrotiţi cărţile! Depozitul este mina de aur a viitorului
muzeu.
Mapa se umple în intervalul 10.00-11.00. Este intervalul 2. În acest interval scurt dar
esenţial, şeful de secţie întrezăreşte secretariatul din ce în ce mai clar. Intervalul modelabil astfel
obţinut va fi respectat şi conservat în fiecare depozit, la răcoare. Planul obligatoriu trebuie
itinerat în acelaşi interval. În acest scop, trei muzeografi şi doi trăpaşi vor fi extraşi din depozite.
În intervalul 11.00-11.02, mapa şi notele de fundamentare vor fi predate concomitent pentru a fi
introduse rapid în computerul cu număr de inventar. Acesta este intervalul 3. Toate depozitele de
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tranzit din intervalele 1 şi 2 vor fi transformate în gestiuni fără norme la cap. Termenul final de
execuţie este mărţişorul. Gestiunea este frigiderul de aur al viitorului muzeu. Acum se iniţiază şi
procedura catalogului. Dacă într-un singur topor ilustrat a fost înşurubată greşit o gaură
descoperită întâmplător, atunci se iniţiază procedura în proporţie de 25%. Dacă opaiţele au
căpătat culoarea roz pe planşa în care nu se întâmplă nimic, atunci se iniţiază procedura în
proporţie de 50%. Dacă obiectivul îşi varsă pozele de furie pe frunzele scuturate de praf, atunci
se arde mai întâi procedura, pe urmă catalogul.
Între 11.03-11.06 (intervalul 4), mâncarea va fi aruncată din oficiu. Frigiderul eliberat va
fi pus la dispoziţia hârtiilor tocate mărunt. Produsul congelat va fi utilizat pentru ambalarea
muzeului. Orice concurs internaţional va fi anulat în acest interval istoric. Biblioteca va continua
camuflajul, iar Serviciul Tehnic va acumula noi date. De asemenea, în referatele pentru
Restaurare se va calcula numărul de lipituri necesare. Şapte lutuieli vor fi aplicate concomitent
pe pereţi. Termenul de execuţie va fi direct proporţional cu indicele de fragmentare a ceramicii.
Şabloanele intervalului destinate procesului de ambalare vor fi păstrate în acelaşi frigider. Spre
deosebire de situaţia de până acum, în acest proces amplu vor mai fi implicate printuri alb-negru,
accesorii metalice şi alte striaţii care nu lasă de dorit. Şedinţele, obiectivul, frigiderul, şabloanele
şi computerul vor participa în ordine alfabetică la procesul de relocare în intervalul 5. Vă aducem
aminte că depozitul este mina de aur a viitorului muzeu.
Orele 11.07-12.00 sunt analizate şi semnate la Contabilitate. Semnătura se desfăşoară în
intervalul 12.00-14.00. Acesta este intervalul 5. Este o semnătură suficient de lungă pentru a fi
citită de un singur angajat prins corect într-o legitimaţie de mari dimensiuni. Legitimaţiile vor
efectua săpături autorizate în aula instituţiei pentru a identifica piese arheologice şi posibil
istorice. Şase doctorate fără lămpaş vor fi extrase din depozite pentru efectuarea acestei cercetări.
Termenul final de execuţie va fi situat la nord-vest de mărţişor. În acest interval parţial, şedinţele,
depozitele, obiectivul, debaraua şi Serviciul Tehnic vor continua într-un ritm susţinut. Accesul în
frigider se va face periodic, iar scobitorile vor fi introduse în câmpuri speciale. Aceste operaţiuni
vor fi alimentate prin trei comunicări interne în vederea proiectării serviciului de curăţenie.
Bisectoarea va fi trasată procedural, astfel încât sporul de şedinţă să fie sinonim cu valorificarea
patrimoniului. Şedinţa este fluturaşul de aur al viitorului muzeu.
Serviciul specializat stochează imaginile acumulate de camerele specifice. Imaginile
convertite în informaţii vor fi triangulate la parter, cât mai aproape de ghişeu. Intervalul rezultat
capătă cifra 6 şi intră în Cancelarie pentru a fi semnat. Evident, biroul trebuie orientat spre
investigaţie. Ancheta este aur curat. În muzeul viitorului, cercetarea ştiinţifică va anihila toate
unghiurile moarte. Rezultatele cercetării vor fi comunicate la întâlnirea anuală a managerilor.
Proiectele de cercetare vor fi interzise şi toată resursa va fi depozitată în vedera ambalării. Este
de ajuns o semnătură scurtă sau medie deoarece în acest interval se solicită şi punerea în tabel.
Cinci experţi cu capete de tabel vor fi extraşi din depozite. În rubrici precise, alimentele din
frigider şi alte bucăţele de material vor fi regrupate în regim de urgenţă astfel încât cinci mese
mici să fie mai mici decât o masă mare decorată cu biluţe şi cilindri subţiri. Serviciul Tehnic va
ridica mapa şi condica de pe cilindri în intervalul 15.29-15.31 pentru a le depune în pas de
defilare. Acesta este intervalul 7.
În această durată fastă, comisiile se nasc alergător în scopul de a fi discutate în noi
şedinţe: nimeni nu poate înţelege de unul singur cei cinci ani de zile lucrătoare. Pentru a se
conserva liniştea pe durata şedinţei, sala de metrou Mihai Bravu va fi deschisă doar pe bază de
semnătură lungă. Liniştea este tăcerea de aur a viitorului muzeu. În acest scop, doi arheologi cu
zăbale de aur vor fi extraşi din depozite. Concomitent cu metroul, biblioteca îşi va continua
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activitatea în debara. Fondul de carte constituie un tezaur inestimabil care va fi pus la dispoziţia
publicului. Nu ne permitem să irosim această resursă. În muzeul viitorului, cititul nu poate
compensa abatajul.
Din experienţa acumulată de-a lungul anilor, ştim că frigiderul nu poate opera într-un
interval desfăşurat pe atâtea continente. De aceea am hotărât ca pachetele aruncate din frigider să
fie arse în curtea interioară, după intrarea participanţilor în intervalul 8. Patru istorici cu fir de
mătase vor fi extraşi. Lista este confirmată ferm de şeful de secţie printr-un reply destinat
Conducerii. Nu uitaţi: nici un angajat extras din depozit nu trebuie să se deplaseze nedocumentat.
Extracţia este zăcământul de aur al viitorului muzeu. În intervalul 8, catalogul expoziţiei va fi
vernisat după executarea sentinţei. În muzeul viitorului, toate expoziţiile vor fi decorate postmortem. Către sfârşitul intervalului, Serviciul Tehnic va consemna în registrele din ataş toate
datele ştiinţifice culese în timpul programului. Numărul de cuie bătute pe muchie de cuţit, viteza
lizelor şi cărucioarelor în metri pe secundă şi greutatea closetelor măsurate cu metrul pătrat vor fi
cuantificate şi interpretate de şeful de departament. Efortul hermeneutic va fi convertit în indici
de performanţă într-o şedinţă specială. Raportul zilnic este ocupaţia de aur a viitorului muzeu.
În intervalul 9 (15.34-15.36), fiecare şef este obligat să ghicească în telefon viitoarele trei
zile stătătoare. În acest scop, două voci telefonice de ultimă generaţie vor fi extrase din
depozitele cele mai apropiate de secţie. După închiderea telefoanelor, pe interval începe şedinţa
în care managerii pocnesc din viitoarele comunicate ale sindicatului. Şedinţa trebuie să fie
vigilentă, împletită în şase, cât viţa de groasă. Capul ce se pleacă este sabia de aur a viitorului
muzeu. În acelaşi timp, toate intervalele anterioare se vor însuma într-un bonier care va fi depus
la Contabilitate. Aici se verifică dacă intervalele sunt reale şi în conformitate cu anul trecut.
Acesta este intervalul 10 care va purta numele de „anul trecut”. Nu trebuie să uităm că „anul
trecut” au existat câteva intervale în care praful cu greu a putut fi scos din păcatul amorţit. Pentru
a nu mai ajunge în această situaţie, completările se vor face pe un plan de situaţie unde sarea va
fi cartată direct pe fractura deschisă. Marfa şi factura vor defini înregistrarea care, la rândul ei, se
va vărsa în recepţie pentru a marca precis anul curent. În acest fel se obţine intervalul 11.
Anul curent rămâne la mapă până când este ordonanţat şi trimis la domnul director pentru
semnătura lungă. Este de dorit ca un grup cât mai mare de factori obiectivi să concureze în
intervalul semnăturii şi să nu deschidă facebook-ul din 5 în 5 minute. După parcurgerea celor 11
segmente succesive se contorizează starea de resemnare. Nouă gestionari cu sporul tăiat vor fi
extraşi din depozite. Semnătura, dacă este resemnată, înseamnă că a fost atinsă pe interval şi de
şeful de secţie. Parteneriatele, indicatorii, semnăturile resemnate şi toate intervalele rezolvate se
depun frumos în secţie, sub condică. Pe măsură ce soarele regresează, depozitele vor fi dotate
succesiv cu lămpaşe şi pufoaice, în funcţie de un indice calculat pe baza raportului dintre
suprafaţa critică, dioptrii, capacitatea şi vechimea plămânilor. Depozitele fără lămpaşe vor purta
numele de mistere. Pe timp de iarnă, depozitele fără pufoaică se vor numi jertfe. Potrivit baladei,
o operă durabilă se realizează fără pufoaică. Pe timpul nopţii, depozitul va purta numele de
cenotaf. Depozitul este mina de aur a viitorului muzeu.
În intervalul 12, secţia va fi declarată sit arheologic. Cercetarea sistematică se va
desfăşura în aceleaşi intervale, cu o marjă de trei zile. Dacă se iese din marjă, o rădăcină pătrată
va fi extrasă din depozit. Ora 8 va fi derulată în sens invers la ora 16. Specialiştii vor fi mânaţi
din minele de aur direct la condică. Este un moment solemn care merită marcat cu o salvă de
semnături. După spectacol, angajaţii vor ieşi din ghişeu, iar camerele îşi vor întrerupe temporar
vederea de bază.
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În fiecare an, de 8 mai vom sărbători Ziua Condicii. Angajaţii vor fi echipaţi în replici
după harnaşamentul de la Agighiol şi vor recita din lirica de dragoste a lumii. După depunerea
jurământului se va intona „Condică aleasă, cinste cui te-a scris”. Suma celor 45 de condici
cumulate va purta numele de semicentenar. Şi sperăm, astfel, că aţi găsit mai lesne răspunsul la
întrebarea din debutul prezentei proceduri: oare semicentenarul nu este un centenar decupat în
forma unui arcuş de triumf? Ca de obicei, vernisajul expoziţiei va debuta cu un discurs important
adresat convocatorului. Pe fundal, ode înflăcărate vor alterna cu melodii country interpretate la
chitară şi condicuţă.
Avem convingerea că prezenta procedură va contribui decisiv la instaurarea unui climat
vesel de lucru pe care atâţia ani l-am dorit cu toţii. Noroc bun!
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