
Subsemnatul Cătălin Andrei Frâncu, domiciliat în Str. XXXXXXX nr. XX, sector 2, București,

posesor al cărții de identitate seria XX, numărul XXXXXX, CNP XXXXXXXXXXXXX, telefon

07XX.XXX.XXX, e-mail cata@francu.com, depun prezenta

Observație

Referitor la comunicările anterioare:

• Sesizarea nr. 20522 / 02.11.2015;

• Plângerea nr. 14869 / 18.07.2016;

• Audiența la Primăria Sectorului 2 din data de 25.10.2016, împreună cu domnul Xxxxxxx 

Xxxxxxx, la care a participat și doamna inspectoare Alina Marchitan, din partea „Poliției” 

Locale.

Răspunsurile dumneavoastră sunt o glumă proastă. Am făcut cele mai documentate sesizări cu putință. 

Am construit, pe timpul și pe cheltuiala mea, un site web [1] care înregistrează și redă toate lătraturile 

câinilor din zonă, clasificate pe minute și secunde. Nu știu ce cetățean v-a mai trimis, vreodată în istoria

„Poliției” Locale, o sesizare atât de documentată.

Și ce ați făcut dumneavoastră? Ați trimis un agent, o dată, la una singură din cele 8-10 curți cu 

probleme, într-o zi caniculară de vară, la ora prânzului, când câinii erau toropiți de căldură (și au lătrat, 

chiar și așa). Agentul s-a conversat cu unul singur dintre vecini. „Conversație” este mult spus: mai 

degrabă, agentul nu mai contenea să se căciulească în fața vecinului, cerându-și scuze că este obligat să

investigheze situația, în timp ce vecinul îi explica sfătos cum câinele lui nu latră, cum eu sunt nebun 

(textual) și cum, dacă doresc liniște, pot să-i cumpăr casa cu totul. Agentul a ascultat fără să crâcnească 

această tiradă de minciuni, bădărănii și insulte personale. Apoi, în răspunsul dumneavoastră scris, mi-

ați explicat cum, de fapt, problema mea nu există (aparent, toate înregistrările mele sunt niște ficțiuni). 

Cu alte cuvinte, ați ignorat niște dovezi incontestabile, adunate timp de luni de zile, și ați preferat să 

ascultați de un „ba nu”. Este remarcabil cum alegeți să ignorați argumentele logice, atunci când ele 

riscă să vă dea de lucru.



În prezent, lătraturile continuă neabătute zi de zi, inclusiv pe toată durata sărbătorilor de iarnă. Ele s-au 

mai redus un pic, dar nu din vreun merit al dumneavoastră, ci din cauza frigului. Chiar și așa, în multe 

zile lătraturile încă încep înainte de 8:00 dimineața și durează până după 12:00 noaptea. Nu am nicio 

îndoială că, odată cu primăvara, vacarmul își va recăpăta forța.

Sunteți o glumă de instituție. Sunteți experți doar la refuzat munca și la clasat petiții, fără să rezolvați 

vreodată ceva. Știți doar să împărțiți problemele în trei categorii: cele care nu cad în seama 

dumneavoastră, cele care nu pot fi rezolvate și cele care de fapt nu există. Orice discuție cu 

dumneavoastră este un exercițiu în inutilitate. Toți cunoscuții mei care vi s-au adresat vreodată au fost 

dezamăgiți de răspuns. Nu știu dacă atitudinea dumneavoastră jenantă izvorăște din incompetență sau 

din lene -- probabil ambele. Efectul este același: viața unui cetățean în propria casă este un chin din 

cauza zgomotului, iar „Poliția” Locală nu face nimic.

În mod normal, prefer pur și simplu să evit oamenii leneși și incompetenți. Când un avocat sau un 

instalator se poartă așa cu mine, caut altul. Însă în cazul „Poliției” Locale nu am această alegere. 

Sunteți singura instituție abilitată să asigure ordinea în cartier, nu am la cine altcineva să apelez.

Înțeleg că uneori treaba este grea și nu se rezolvă în 10 minute. Înțeleg că vă cer să patrulați mai des pe 

străzile adiacente și să interveniți pentru zgomote care poate nu par mare lucru, când le auzi o singură 

dată pe săptămână. Dar asta vă este meseria. Și eu am o listă de lucruri greu de făcut la proiectele mele 

și uneori mi-aș dori să le pot bifa ca făcute ca să scap de o grijă. Dar conștiința nu m-a lăsat niciodată 

să fac asta, căci ar însemna să-mi bat joc de meserie. Aparent, pe dumneavoastră nu vă deranjează asta.

Am încercat în nenumărate feluri să-mi rezolv singur problema înainte să apelez la dumneavoastră: 

izolații fonice, zgomot alb, discuții și certuri cu vecinii. Apoi mi-am dat seama: de ce? Nu este treaba 

mea să le citez articole din lege unor vecini care îmi râd în nas cu impunitate. Nu este treaba mea să 

ascult și să indexez sute de ore de clipuri audio cu lătraturi. Este treaba dumneavoastră să vegheați la 

liniștea publică și cetățenii vă plătesc pentru asta.

De aceea, dacă după 15 martie 2017 voi mai avea de suportat muzica junglei la mine în casă, voi fi 

nevoit să vă dau în judecată. Subliniez că nu am nimic personal cu dumneavoastră, ci mă lupt doar 



pentru un trai decent, căci am ajuns la limita epuizării din cauza inactivității dumneavoastră. Vă voi 

cere daune pentru:

• orele de somn pierdute (cam una-două pe noapte);

• orele de productivitate pierdute din cauza lipsei de concentrare (cam două pe zi);

• anii din viață pe care, din cauza indolenței dumneavoastră, îi voi pierde din motive medicale (nu

mai reiau aici toate dovezile științifice despre bolile grave cauzate de nesomn, zgomot și stres; 

le-am enumerat în comunicările anterioare și le-ați ignorat cu seninătate).

Voi reinvesti orice daune primite, precum și toate economiile mele personale, într-o asociație al cărei 

unic scop va fi să militeze pentru desființarea „Poliției” Locale și revenirea atribuțiilor de ordine 

publică la Poliția Română.

Am publicat cronologia situației mele și a corespondenței cu dumneavoastră, inclusiv această scrisoare,

pe blogul meu [2].

Vă doresc ca anul care începe să vă pună și pe dumneavoastră, cititorii acestei scrisori, într-o situație 

similară. Să vă pierdeți complet ritmul normal de viață din cauza nesimțirii oamenilor din jur, iar 

instituțiile competente să refuze să vă ajute. Atunci, poate, veți înțelege.

Sunteți responsabili de liniștea unei capitale europene. Faceți-vă treaba sau dați-vă la o parte.

Cătălin Andrei Frâncu 11 ianuarie 2017

Referințe

[1] https://catalin.francu.com/zgomot/

[2] https://catalin.francu.com/blog/zgomot/
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