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505 zile (în politică) construiește o imagine subiectivă a democrației 

din România la 30 de ani de existență, așa cum este ea trăită și privită prin ochii 

unui tânăr de 30 de ani. Piesele de puzzle ale acestei imagini provin din 

propria experiență a autorului. Acțiunea și dialogurile sunt reale. Poveștile sunt 

autonome, dar au continuitate. 

Capitolul 1: P O L I T I C A 

Primul capitol prezintă motivația autorului de a intra în politică și descrie 

cele mai importante momente din politica românească din ultimii ani care au dus 

la această decizie. Capitolul reflectă evoluția percepției autorului despre modul în 

care funcționează politica și deciziile pe care le ia pentru a-și face vocea auzită în 

cadrul unui partid politic până în punctul în care ajunge la o răscruce. 

Capitolul 2: O M U L 

Al doilea capitol prezintă omul din spatele autorului și experiențele 

personale și profesionale care l-au conturat până în prezent. Autorul atinge 

subiecte precum identitatea europeană și viitorul  Europei,  sărăcia  și  corupția din 

România prin povești reale. 

Capitolul 3: V I A Ț A 

Al treilea capitol începe cu o succesiune de povești și amintiri 

necronologice și continuă cu o serie de întrebări despre viitor, viață și fericire venite 

din partea unor oameni care au citit cartea înainte să fie scoasă în lume. 

Răspunsurile la aceste întrebări reflectă începutul sau sfârșitul utopiei unui român 

european fericit în România. 
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ANEXA 

Anexa oferă informații practice și pragmatice despre cadrul instituțional în care 

se desfășoară democrația în România. Autorul prezintă principalele instituții din 

România și Uniunea Europeană și atribuțiile lor contribuind cu idei și contemplări 

asupra viitorului Uniunii Europene. 

!"
Acest simbol reprezintă titlul unei melodii care contribuie la mesajul și atmosfera 

unei povești. Melodiile răsfirate pe parcursul cărții pot fi accesate într-un playlist 

public pe Spotify numit 505 zile. Scanează codul QR de mai jos cu camera 

telefonului pentru a accesa playlist-ul. 
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Unti� T�e �i��on Brea�� � One �a� Or Anot�er

��E�A�� 

Ar �i �utut �i o carte a��tract� și in�or�ativ�, �ar ar �i ��icti�it� 

Ar �i �utut �i o carte etic� și �revi�i�i��, �ar ��ar �i �ier�ut �n �u��i�e� 

Ar �i �utut �i o carte �n�e�ea�t� și �atur�, �ar �unt �rea t�n�r �� �ot �retin�e orice  
�a�tceva�� 

Ar  �i  �utut  �i  și  e�te�  o  carte  �e  �ovești�  �ovești  �e  �une  �e��re  ��eran��,  �ric�,  

natura u�an�, cura�, �o�itic�, �ncre�erea �n �ine și �n cei �in �ur, �orin�a �e a reuși,  

�enera�ia �i�enia�i�or, i�entitate, ��ri, cu�turi, trecut și viitor, oa�eni �uni și oa�eni  

r�i, coru��ie, ��r�cie, �irocra�ie și �a �e� �e �u�te �ovești cu �ntre��ri și r���un�uri  

��i��� �au �n c�utare�� 

�u�nera�i�it��i�e �in ace�te �ovești �unt o invita�ie �a �ia�o� și �inceritate reci�roc��  

�n re�a�ia �ea cu oa�enii a� �re�erat �e�eori �� �iu �ri�u� care ��une o �ove�te  

�er�ona��,  știin�  c�  ri�c  ��  nu  �iu  �n�e�e�,  �ar  �n  ace�ași  ti��  rea�i��n�  c�  e�te  

�in�ura  ca�e  �e  a  �e�c�i�e  ��ai  �u�te�  �in�i  și  ini�i  ��ec�t  �ac�  aș  a�e�e  

�recau�ia�� �entru �ine, �ia�o�u� �n�ea�n� �inceritate și autenticitate� 

�ute�i ��une orice �e��re acea�t� carte, �ar un �in�ur �ucru nu�� �ute�i ��une� c�  

e�te �e��re �ine� A� �cri� cartea �entru �ericirea �ea, �ar  nu �entru �ine� Nicio  

�ove�te nu a �o�t inc�u�� ��r� �otiv� Nicio �ove�te nu e�te e�oi�t�� 

M�a�  �ntre�at  și  re�ntre�at  care  vor  �i  reac�ii�e  și  �erce��ii�e  �e�e  c�n�  voi  reciti  

acea�t� carte �e�te �ece ani� La �o�entu� �coaterii c�r�ii �n �u�e, �u��etu� �eu e  

����r�it �n �uc��e�e �e te�eri, �n�oie�i, inten�ii și ��eran�e� A� a�e� un �ru� care  

nu  știu  un�e  va  �uce�  �ar  �ac�  nu  ��aș  �i  a�e�,  nu  aș  �i  a��at  r���un�u�  �a  �in�ura  

�ntre�are e�oi�t� �in acea�t� carte� ce �n�ea�n� ea �entru evo�u�ia �ea�

Tot ceea ce �ot ��era e �� �ai ���e�c a��i �c��iva� oa�eni ��uni� �e ace�t �ru� �e  

�a  care  ��  �nv��  și  ��  �e�co��r  via�a  ��n  �o�itic��  �rin  �inceritate  și  autenticitate�  

�atorit� �or voi �i��i �ratitu�ine �n �o�entu� �n care voi reciti și retr�i ur��toare�e  

�0� �i�e care co��un acea�t� carte� 

Lectur� ���cut�� 



 ��a�� 12 – 123�

Cea �ai �rea �eci�ie  
�nc�run�irea  
Scri�oare Io�anni�  
Te�nocra�ii  
Bu�a �ea �e o�ti�i��  
�ia�a ca un tren 
U�eriștii  
�o�itician �e Tran�i�vania  
�Oa�eniCaTine  
Con��ictu� etern  
Necuv�nt�toare�e  
Oa�enii r�i  
�eca�i�rarea 
Can�i�atura 
Cio�oș 
Euro�ar�a�entare  
Mo��� an� �a���  
T�cerea nu e�i�t� 
�evocarea  
Ca��anie intern� �reșe�inte  
E�tro�enu� �a �utere  
O�u� �ace �o�itic�  
A��ini�tra�ie �u��ic�  
Ca��anie intern� a�e�eri �oca�e  
B�atu� 
Con�re�u� US� 
Meritocra�ia 
�a��� 
�ivor�u� 
Co��ro�i�u� 
U�ti�u� �i�a� 
Tran��aren�a 

 ��a�� 12� – 239�

Aca�� 
Sin�ur aca��  
Sue�ia  
�ran�a 
Euro�a  
�o��nia  
�o��n i�norant și �rivi�e�iat  
O�ra�a �ui �a�i și Beto  
A�t�e�ii și �a�e�ii 
Birocra�ia 
S�r�cia 
A�e�an�ra �in��� 
��ve�i 
Cor�ora�ia  
�e�eta 
�ia��ora 
Nor�a�itatea 

VIAȚA ��a�� 241 – 27��

A�intiri 
Ma��, tat�  
�ra�� �a�i�ie  
����un�uri 

ANEXA ��a�� 279 – 339�

�e�ocra�ia �n �o��nia 
Autorit��i�e na�iona�e 
Autorit��i�e �oca�e 
Structura unui �arti� �o�itic  
�e�ocra�ia �n Uniunea Euro�ean�
� �ucruri �ai �u�in cuno�cute �e��re UE 
Tot ce vreau �� a��i �e��re Euro�a și euro�eni 
� �ucruri �e care UE ar tre�ui �� �e 
�rioriti�e�e c�t �ai cur�n� 
4 �ucruri �e care UE ar tre�ui �� �e �c�i��e 
�n ur��toru� �eceniu 
7 �otive �entru care en��e�a ar tre�ui �� 
�evin� o�icia� �i��a neo�icia�� a euro�eni�or 
�rea� �i�, �tart ��a�� 

CU��INS 



��OLO�

Începusem un nou job în București și intrasem în lumea povestitorilor. O lume 

nouă, o provocare nouă. Lucram în coordonare și comunicare la o revistă de 

renume din presa independentă din România. Nu eram scriitor, dar mă atrăgeau 

poveștile bine spuse și oamenii pe bune. Mă simțeam aproape împlinit și așteptam 

cu nerăbdare ziua în care redacția avea să-mi asculte povestea. 

Revelionul l-am sărbătorit în luna octombrie, atunci când am împlinit 30 de ani, și 

mintea mea producea deja scenarii pentru noul an. Speram să învăț să scriu și să 

povestesc. Prima provocare de povestitor a venit la câteva săptămâni după 

dureroasa schimbare de prefix, când am participat la primul meu Storytime în 

redacție, o formă atipică de team building prin storytelling. Colegii altruiști 

ascultau și nu judecau. Ce experiențe m-au marcat în viață? Ce gânduri mă 

macină? Ce oameni (mă) iubesc? Ce lucruri (îmi) doresc de la viață? Am scos din 

mine bocete și gafe care nu știam că-mi aparțin și care au rămas de-atunci 

ancorate într-o dorință continuă de exprimare și explorare. 

La două luni după primul meu Storytime am fost înștiințat că redacția nu mai are 

buget pentru  poziția  mea,   iar   revelionul   lunii   octombrie   a   devenit   brusc 

le réveillement d’une réalité pe care nu știam cum s-o reconstruiesc. Ai 30 de ani, 

Mihai, viața de-abia începe! m-a încurajat editorul. Am părăsit redacția cu inima cât 

un purice și m-am retras în siguranța familiei. 

În câteva săptămâni, mi-am împachetat viața și m-am reîntors în Brașov, locul unde 

credeam că, în sfârșit, am cu cine! Aveam să aleg cel mai riscant drum din viața mea: 

politica! Nimic din ce-a urmat nu făcea parte din scenariul zilei în care am împlinit 

30 de ani. O lume nouă, o provocare nouă. Dar plină de povești, de această dată. 

Multe și tumulte pe care le-am asimilat și asamblat într-o carte. Sper să le savurați 

așa cum le-am savurat și eu trăindu-le și scriindu-le. 

Politica, religia și banii produc cele mai zgomotoase certuri pe acest pământ, dar și 

cele mai bune povești. 505 zile este o compilație atipică de narcisism autobiografic 

și jurnal politic și filosofic. 505 zile reflectă vocea unui milenial în politica românească

prin povești pe bune. 505 zile este pariul pe care-l fac pentru un altfel de viitor (nu

doar al meu) într-o Românie europeană. Poate nu-l voi câștiga, dar sigur nu voi

pierde. Nu trebuie să fiu președinte, inte�ectua� �au �ușc�riaș pentru a scrie o carte.

Trebuie să fiu liber. 


	282536 Leontescu_BTP_ 1
	282536 Leontescu_BTP_ 2
	282536 Leontescu_BTP_ 5
	282536 Leontescu_BTP_ 6
	282536 Leontescu_BTP_ 7
	282536 Leontescu_BTP_ 8
	282536 Leontescu_BTP_ 9
	282536 Leontescu_BTP_ 10
	282536 Leontescu_BTP_ 11



