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Zece idealuri de țară 
 

 Standard de viaţă european în România 

 Statut efectiv de cetățean european pentru cetățenii României  

 Guvernare prin responsabilitate, morală și lege  

 Modernizare economică prin re-industrializare și re-profesionalizare 

 Asigurarea fibrei naționale prin educație și sănătate 

 Modernizare instituțională prin descentralizare și eficacitate 

 Integrare europeană prin competitivitate 

 Securitate alimentară prin modernizarea agriculturii și a spațiului rural 

 Unitate națională în concertul european 

 Demnitate și respect pentru fiecare cetățean 

 

Valorile fundamentale ale proiectului de țară 
 

 individul, ca persoană, este centrul  de motivare, de justificare (raţionalizare), de 
competenţă şi de responsabilitate în orice act/acțiune în cadrul societății; 
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 individul, ca persoană, este cauza şi rezultatul unui sistem concentric de formare şi 
responsabilizare: familia, care este integrată în comunitate; comunitatea, care este 
integrată în societate; societatea, care este integrată în familia europeană; 

 egalitatea de şanse este un drept inalienabil al individului (persoanei); 

 demnitatea economică şi socială este depersonalizată: este aceeaşi pentru orice persoană; 

 centrul de decizie (politică, economică, socială) trebuie să se afle în locul în care eficacitatea 
generală a deciziei este maximă (principiul general al subsidiarităţii). 

 legea de mişcare a individului în cadrul societății este libertatea de expresie, de alegere şi 
de acţiune; 

 libertatea individului este limitată numai de libertatea celorlalţi; această limitare generează 
responsabilitatea; 

 inegalităţile economice şi sociale care nu sunt rezultatul inegalităţii de merit trebuie 
compensate, la nivelul comunităţii şi al societăţii (expresia solidarității); 

 valorile naţionale constituie magistrala pe care România a intrat în Uniunea Europeană şi 
în contextul căreia va contribui la construcţia europeană ulterioară; 

 globalizarea trebuie să coexiste cu identitatea națională; 

 normele şi instituţiile sociale sunt înfiinţate în jurul persoanei şi sunt destinate să asigure 
manifestarea individului, ca persoană; 

 şcoala (educaţia) reprezintă unul dintre pilonii instituţionali (formali şi informali) în 
formarea şi dezvoltarea individului şi societăţii; 

 echitatea reprezintă distribuirea inegalităţii de recompense ca oglindă a inegalităţii de 
merit şi asigură, de facto, egalitatea de şanse; echitatea trebuie amendată doar cu 
compensarea handicapului (care nu este efectul inegalităţii de merit); 

 crearea condiţiilor instituţionale pentru asigurarea, garantarea, ocrotirea şi dezvoltarea 
proprietăţii private este un imperativ categoric (necondiţionat); 

 mediul social naţional, sub cele trei cercuri concentrice – familie, comunitate, societate – 
constituie doar condiţionalitatea şi nu cauzalitatea în manifestarea acţională şi în 
responsabilizarea punctuală a persoanei; 

 organizarea socială şi politică a societăţii trebuie să vizeze corelarea structurală şi 
funcţională a rolului şi funcţiilor celor trei cercuri concentrice de dezvoltare, umanizare şi 
socializare a individului; 

 promovarea instituţională a rolului familiei şi comunităţii în formarea morală, spirituală şi 
intelectuală a persoanei este crucială; 

 distribuirea de şanse (prin norme) nu se supune nici unui comandament exogen, adică este 
un proces de distribuire a-criterială;  

 eradicarea discriminării negative sub orice formă şi în orice domeniu este forma 
instituţională de asigurare a-criterială  a egalităţii de şanse; 

 codificarea proceselor de alegere, la nivelul individului, în materie economică, socială, 
educaţională, politică etc., reprezintă o condiţie necesară pentru asigurarea egalităţii de 
şanse; 
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 codificarea coerentă şi consistentă a principiului solidarităţii intra-familie, intra-
comunitate, intra-societate precum şi la nivel inter-generaţional, asigură sustenabilitatea 
dezvoltării economice şi sociale; 

 crearea condiţiilor instituţionale pentru asigurarea unei vieţi demne persoanelor care au 
handicapuri de orice fel, biologice, economice, sociale, culturale, etnice etc., constituie o 
manifestare majoră a responsabilităţii sociale; 

 promovarea discriminării pozitive, pe plan economic şi social, trebuie realizată în mod 
limitat, temporar, individualizat (non-colectiv) şi personalizat. 

 

Principiile directoare ale proiectului de țară 
 

 Statul este doar mandatarul cetățenilor săi 

Prin contractul social generic, poporul și-a delegat suveranitatea către legislativ (Parlament) care, la 
rândul său, deleagă competențe specifice către executiv și către puterea judecătorească. Astfel, 
statul, prin cele trei puteri separate dar interdependente, exercită, exclusiv în numele și în interesul 
poporului, conducerea societății. Autonomizarea statului în raport cu interesele poporului este 
ilegitimă. 

 Dependența cetățeanului de stat trebuie să fie minimală 

Înfăptuirea intereselor poporului, prin intermediul celor trei puteri în stat (legislativă, executivă și 
judecătorească) este posibilă prin urmărirea celei mai înalte ținte de moralitate socială: maximum de 
autonomie a cetățeanului (individului, familiei, comunității locale) în raport cu statul. Statul trebuie 
să se preocupe de crearea condițiilor instituționale, economice și sociale care să asigure această 
autonomie. 

 Stimularea creării de locuri de muncă stabile este prioritatea zero a instituțiilor statului 

Calea optimă de asigurare a autonomiei cetățeanului în raport cu statul este crearea și menținerea 
condițiilor de apariție a locurilor de muncă stabile. Aceasta trebuie să fie prioritatea zero a statului. 
Statul nu poate și nu trebuie să creeze locuri de muncă (în acest sens, sectorul bugetar și sectorul de 
stat vor fi dimensionate la nivelul minim suficient), dar trebuie să asigure toate condițiile ca sectorul 
privat să creeze și să mențină, pe termen mediu și lung, locuri de muncă. 

 Justiția corectă și independentă este garantul democrației efective 

Administrarea dreptății reprezintă forma cea mai vizibilă de exercitare, de către stat, a suveranității 
încredințate acestuia de către popor. În acest sens, o justiție corectă și independentă de factorul 
politic (partide și alte structuri cu vocație politică) garantează, în fapt, funcționarea democrației a 
cărei trăsătură fundamentală este egalitatea de șanse. Una dintre formele egalității de șanse este 
tocmai egalitatea cetățenilor în fața legii (a normei pozitive). 

 Educația și sănătatea sunt premisele demnității și fericirii individuale 

Educația (atât ca instrucție intelectuală, cât și ca formare morală) este vehiculul de funcționare 
efectivă a democrației, iar democrația creează premisele demnității individuale și sociale. Educația 
asigură fibra culturală a națiunii, iar sănătatea asigură fibra biologică a națiunii. Sănătatea constituie, 
așadar, o altă premisă care trebuie asigurată pentru ca individul, familia și comunitatea să acceadă la 
fericire și împlinire plenară. 

 Valorile morale trebuie să reprezinte ghidul normării și legiferării 
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Legalitatea (codificată prin norme) trebuie să se sprijine, întotdeauna și în mod necondiționat, pe 
legitimitate. Legitimitatea este furnizată de valorile morale. Așadar, normele care reglementează 
funcționarea societății trebuie să reprezinte codificări general opozabile ale valorilor morale 
împărtășite de indivizi și comunități. În general, atunci când nu constituie infracțiuni, reticența la 
norme este generată tocmai de nelegitimitatea legalității, adică de neintegrarea morală a normelor 
pozitive. 

 Ruralul trebuie să integreze confortul urbanului, iar urbanul trebuie să integreze 
sănătatea ruralului 

Coeziunea economică, socială și teritorială, principiu de construcție europeană, implică un schimb de 
oportunități structurale între rural și urban. Facilitățile specifice urbanului trebuie să pătrundă în 
mediul rural (prin politicile de dezvoltare rurală), iar condițiile de mediu natural, de comunicare 
interpersonală, de viață comunitară deschisă, trebuie să intre în habitudinile urbanului. O nouă 
arhitectură fizică și socială, comună celor două medii, va trebui edificată și dezvoltată. 

 Egalitatea de șanse este cea mai autentică valoare democratică 

Egalitatea de șanse este esența democrației. Nu egalitatea de rezultat (după cum se știe, doctrinele 
autentice de stânga urmăresc o egalitate de rezultat), ci egalitatea de șanse trebuie asigurată de către 
instituțiile statului. Egalitatea de șanse vizează, în primul rând, individul, dar ea poate fi extinsă și la 
nivelul familiei sau comunității locale (inclusiv la nivelul comunităților etnice). 

 Meritul și contribuția individuale constituie singurele criterii de distribuție a produsului 
economic și a pozițiilor sociale 

Repartizarea produsului economic al societății (produsul intern brut) precum și repartizarea pozițiilor 
sociale (fie poziții de decizie, fie poziții de prestigiu) trebuie să se facă exclusiv pe baza meritului și a 
contribuției individuale. Meritul nu există în sine, ci exclusiv prin manifestarea sa în societate. 
Manifestarea meritului se traduce în contribuția la produsul social, respectiv la progresul social. 
Cuantificarea meritului contributiv reprezintă una dintre provocările cele mai importante ale unei 
societăți democratice. 

 Orice act public trebuie să vizeze, ca scop final, creșterea calității vieții 

Scopul final al acțiunilor publice (inclusiv în cazul în care este vizat sectorul privat) este cel al creșterii 
calității vieții individului, familiei și comunității. Ca urmare, deciziile publice, respectiv acțiuni (acte 
sau abțineri, după caz) de orice natură, trebuie să constituie mijloace, căi sau instrumente pentru un 
scop unic și final: calitatea vieții (summum-ul dintre standardul de viață și condițiile participative 
privind dezvoltare personală). 

 

Viziunea proiectului de țară 
 

În societatea românească se produce un proces accelerat de degradare a valorilor, generat de 
imoralitatea și iresponsabilitatea unei părți din clasa politică, insuficient maturizată sau obedientă 
structurilor mafiote din societate. Acest proces este de natură să cauzeze leziuni posibil ireparabile în 
profilul individului și în cel al instituțiilor și să compromită pentru mult timp profilul țării în concertul 
european și mondial. 

Această parte iresponsabilă a clasei politice va continua să se auto-reproducă și va continua să 
submineze o dezvoltare sănătoasă a societății românești, dacă nimic nu i se opune. Ea însăși nu se 
poate schimba din interior (este un proces firesc de feed-back pozitiv), de aceea este nevoie ca partea 
responsabilă a clasei politice, partidele politice dedicate interesului național pe termen lung, 
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societatea civilă, intelectualii și patrioții autentici să constate starea de fapt, tendințele periculoase și 
costurile enorme implicate de cursul actual al lucrurilor și, în consecință, să declanșeze un proces 
intens, generalizat, permanent și continuu de asanare, vindecare și punere pe un drum demn și 
meritat a societății românești ca întreg.  

Calea fundamentală de declanșare a acestui proces constă atât în lupta politică, desfășurată de 
partidele responsabile, cât și în organizarea unei dezbateri ample, la nivel național, în toate mediile 
profesionale, intelectuale și culturale, în scopul de a pune în evidență starea deplorabilă în care ne 
aflăm, ca indivizi și ca societate, precum și punctul mort spre care se îndreaptă, în mod iresponsabil, 
societatea noastră. Acest demers va reuși să conștientizeze un număr cât mai mare de cetățeni asupra 
acestei stări și asupra pericolelor pe care aceasta le implică și să construiască o masă critică de votanți 
care să schimbe, prin mijloace democratice, această situație.  

Punerea în mișcare a acestei acțiuni de însănătoșire a societății românești trebuie făcută din două 
puncte strategice: 1) de la vârful societății și al statului – președinția României; 2) de la vârful 
competenței și responsabilității sociale – Academia Română. Consecința pe termen lung va fi 
repunerea României pe drumul corect în Europa și în concertul mondial. 

 

Cinci ținte fundamentale 

 

Atingerea a cinci ținte fundamentale (vectori de generare cauzală) ar putea să întoarcă, în mod 
ireversibil, mersul societății pe un drum moral, european, prosper și responsabil: 

a. ierarhia morală a valorilor: acțiunea umană este motivată de valori (orice obiectivare a 
intențiilor este fundată pe valori). Dacă valorile sunt eronat ierarhizate (sau lista de valori 
general acceptată este eronată din perspectivă morală), atunci acțiunea socială (individuală 
și de grup) conduce societatea în direcții greșite care, pe termen lung, vor crea prejudicii 
chiar celor care au desfășurat acțiunile în cauză. Ierarhizarea valorilor pe criterii morale 
reprezintă unica modalitate de a asigura „codul genetic” sănătos al societății; 

b. spiritualizarea societății: cei vechi spuneau, desigur, primum vivere, deinde philosophari, 
dar aceasta nu însemna deloc că economicul este valoarea supremă pe care trebuie s-o 
respecte individul, așa cum se întâmplă astăzi (nu numai în România, desigur; nu trebuie să 
se ajungă în situația în care această valoare supremă este „contribuția” cea mai însemnată 
a occidentului la civilizație și cultură – ar fi dezastruos și dacă orientul, așa cum pare, tinde 
să preia acest model). Spiritualizarea societății înseamnă că, așa cum spune dictonul 
menționat, componenta materială, de civilizație, este doar un mijloc pentru atingerea unui 
scop mai înalt – trăirea spiritualizată, de natură culturală, care să asigure împlinirea 
personală și nu un scop în sine; 

c. supremația legitimității: legalitatea (conformarea la un act normativ) este utilă și conferă 
eficacitate în societate, dar cu adevărat necesară este legitimitatea. Prin legitimitate 
trebuie înțeleasă legalitatea morală: pot exista norma imorale dar legale (imunitatea 
parlamentarilor pentru delicte penale), după cum pot exista norme morale dar ilegale 
(revolta populației în 1989). Idealul este ca normele legale să fie fundate pe preceptele 
morale, adică normele legale să fie, în același timp, și norme legitime. Așadar, nu legalitatea 
trebuie să domine în societate (asta se poate întâmpla și într-o societate organizată 
totalitar!), ci legitimitatea; 

d. modernizarea statului: societățile moderne sunt „dotate” cu stat. Indiferent de dezbaterile 
privind dimensiunea, funcțiile și justificarea statului, imposibilitatea actuală a democrației 
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participative, precum și necesitatea bunurilor publice impun statul. Ca urmare, statul este 
„pilotul” societății, dar mandatul său este dat de societatea însăși. Ca urmare, o societate 
modernă trebuie să aibă un stat modern. Modernizarea statului trebuie să se bazeze pe 
preceptul că nu societatea servește statul, ci invers. Pe baza acestui precept, cel puțin trei 
funcții ale statului trebuie asigurate: 1) distribuția dreptății în conformitate cu instituțiile 
legitime; 2) asigurarea securității societății; 3) asigurarea dezvoltării societății; 

e. responsabilizarea clasei politice: vectorul dinamicii societății este clasa politică, de aceea 
de calitatea acesteia depinde și calitatea dezvoltării societății (și, desigur, calitatea 
societății ca atare). Prin urmare, acest obiectiv devine crucial și nici un efort, de nici o 
natură, nu este prea mare dacă este pus în slujba acestui obiectiv. Responsabilizarea clasei 
politice trebuie făcută atât prin mijloacele legale de constrângere (vezi acțiuni legale, în 
curs, de combatere a corupției la nivel înalt), cât și prin mijloacele morale de constrângere 
(propunerea de modele autentice în politică și contrapunerea lor imposturii, 
iresponsabilității și lipsei de moralitate).  

 

Agenții schimbării 

 

Agenții care trebuie să coopereze la atingerea țintelor care formează viziunea sunt : 

1. partidele politice care înțeleg că realizarea interesului privat legitim este efectul cert al 
realizării interesului social, comun și nu invers; 

2. intelectualii, ca personalități-model pentru societate, prin implicare în agora, fără parti-pris-
uri, ci doar cu interesul național pe termen lung drept director al acțiunii; 

3. sistemul educațional, care trebuie reorientat de la dobândirea preponderentă de cunoștințe 
și aptitudini, spre construirea preponderentă de atitudini, în primul rând a atitudinii patriotice 
și a atitudinii responsabile; 

4. societățile filosofice, științifice și profesionale, care trebuie să creeze focare de difuzare a 
valorilor în societate; 

5. ONG-urile și alte structuri ale societății civile dedicate proiectării și obiectivării binelui comun; 

6. Academia Română, care nu trebuie să aibă țel mai înalt decât acela de propășire a societății 
românești; 

7. structurile instituționale constituționale de prevenire și represiune a corupției și de asigurare 
a legalității comportamentului în societate; 

8. mass-media, care trebuie să promoveze și să cultive modele autentice, valoroase, pentru 
toate domeniile și să asigure circulația liberă, ne-prelucrată tendențios, a informației necesare 
și utile societății; 

9. oamenii politici care au rezistat la a se înregimenta în categoria profitorilor promiscui ale unei 
societăți încă nestructurate instituțional și confuze moral; 

10. tinerii care știu sau simt că nu doresc să urmeze drumul nedemn al atâtor contemporani seduși 
de facila îmbogățire materială ilegală sau doar imorală. 

 

Obiectivele proiectului de țară 
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Obiectivele proiectului de țară trebuie să vizeze trei etape: a) termenul scurt; b) termenul mediu; c) 
termenul lung. Termenul scurt (TS) vizează perioada 2016-2017, termenul mediu (TM) vizează 
perioada 2016-2020, iar termenul lung (TL) vizează perioada 2016-2027 (adică include următoarea 
perspectivă de programare financiară a Uniunii Europene). Cele trei etape sunt corelate cauzal, 
structural și funcțional, așa încât realizarea obiectivelor pe termen scurt se constituite în resurse 
(mijloace) pentru realizarea obiectivelor pe termen mediu, iar realizarea obiectivelor pe termen 
mediu se constituie în resurse (mijloace) pentru realizarea obiectivelor pe termen lung. 

 Obiectivele politice 

 5 obiective politice pe termen scurt (OPTS) (2016-2017): Consolidarea rezultatelor democratice 
obținute 

1. menținerea, întărirea și asigurarea ireversibilității independenței justiției 

2. transparentizarea finanțării partidelor politice parlamentare care sunt înființate și 
funcționează în mod constituțional 

3. eliminarea limitărilor competențelor Curții Constituționale în examinarea și pronunțarea 
constituționalității 

4. reformarea Constituției 

5. depolitizarea numirii avocatului poporului și asigurarea independenței politice a acestuia 

 5 obiective politice pe termen mediu (OPTM) (2016-2020): Dezvoltarea mecanismelor politice de 
progres social 

1. reformarea instituției referendum-ului la nivel național, în scopul asigurării oportunității, 
relevanței și reprezentativității acestuia 

2. introducerea referendum-ului local pentru decizii de interes comunitar local (inclusiv pentru 
demiterea primarului sau a consiliului local) 

3. introducerea instituției deputaților de drept în Parlamentul României, precum și a instituției 
consilierilor de drept în consiliile locale 

4. elaborarea programului politic și a programului administrativ pentru preluarea conducerii 
rotative a Uniunii Europene de către România (iulie – decembrie 2019) 

5. intrarea României în ERM2 la 01.01.2019 

 5 obiective politice pe termen lung (OPTL) (2016-2027): Plasarea societății românești în 
avangarda societăților progresiste 

1. localizarea a cel puțin două instituții europene la București 

2. înființarea Conferinței bienale, patronate de președintele României, „Forumul mondial de 
dezvoltare etică”, la București 

3. semnarea „Pactului transpartinic al obiectivelor naționale 2016-2027”, de către partidele 
politice, sub patronajul președintelui României 

4. trecerea la forma de guvernământ republică prezidențială (cu electori regionali) 

5. clarificarea și soluționarea problemelor de importanță națională „înghețate” 

 Obiectivele sociale 

 5 obiective sociale pe termen scurt (OSTS) (2016-2017): Asigurarea condițiilor translaționale ale 
creșterii economice 
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1. participarea factorului muncă la preluarea, în salariul nominal, a efectului creșterii 
productivității reale a muncii (cel puțin 50%) 

2. ancorarea dinamicii salariului minimal garantat în plată la dinamica reală a productivității 
muncii și nu la cea a inflației  

3. ancorarea ajutorului social la activitățile desfășurate efectiv în folosul comunității și nu la 
anumite comportamente sociale (prezența copiilor la școală etc.) 

4. sprijinirea, pe cale fiscală, a utilizării profitului net în scopuri de responsabilitate socială 
corporativă 

5. achitarea către șomer a ajutorului de șomaj rămas neutilizat în cazul găsirii unui loc de muncă 
în interiorul perioadei de șomaj indemnizate 

 5 obiective sociale pe termen mediu (OSTM) (2016-2020): Cristalizarea modelului social al 
României 

1. reducerea sărăciei relative în limitele prevăzute de Strategia Europa 2020 (respectiv de 
Programul Național de Reforme asumat în marja Strategiei Europa 2020) 

2. combinarea funcțională dintre principiul contributivității și cel al solidarității în distribuția 
produsului economic (PIB) 

3. regionalizarea României, inclusiv în scopul maximizării eligibilității pentru accesarea 
fondurilor structurale și de coeziune europene 

4. finalizarea descentralizării și deconcentrării instituțiilor și autorităților publice 

5. creșterea gradului de coeziune socială și teritorială 

 5 obiective sociale pe termen lung (OSTL) (2016-2027): Plasarea societății românești pe drumul 
ireversibil al progresului social 

1. eliminarea analfabetismului literal și reducerea substanțială a analfabetismului digital 

2. asigurarea ponderii medii europene a absolvenților de învățământ terțiar 

3. dezvoltarea posibilităților de viață comunitară, atât în mediul urban, cât și în cel rural 

4. sprijinirea dezvoltării puternice a economiei sociale, atât în mediul urban, cât și în cel rural 

5. sprijinirea dezvoltării puternice a structurilor societății civile, în toate domeniile 

 Obiectivele instituționale 

 5 obiective instituționale pe termen scurt (OITS) (2016-2017): Restructurarea puterii legislative 
și a celei executive 

1. introducerea Parlamentului uni-cameral, cu norma de reprezentare de 1,5 deputați la 
100.000 locuitori populație stabilă 

2. crearea Comitetului de stat pentru stabilitate financiară și sustenabilitate fiscală (CSSFSF), ca 
organ consultativ al Parlamentului și al Guvernului 

3. stabilirea dimensiunii maximale a numărului membrilor Cabinetului guvernului (Consiliul de 
miniștri) , la 4% din numărul parlamentarilor 

4. înființarea Comisiei parlamentare permanente de audit moral (care să vizeze nu legalitatea, 
nu oportunitatea, ci moralitatea deciziilor publice) 

5. înființarea Academiei Naționale de Management Public (ANMP) 
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 5 obiective instituționale pe termen mediu (OITM) (2016-2020): O structură administrativă suplă, 
adecvată și eficientă a României 

1. înființarea Comitetului regiunilor de dezvoltare (CRD), ca organ consultativ al Parlamentului 
și al Guvernului 

2. de-localizarea Administrației prezidențiale de la București într-un oraș reprezentativ din 
punct de vedere simbolic și istoric, poziționat central din punct de vedere teritorial 

3. înființarea Consiliului Prezidențial de Reformă Economică, Socială și Politică (COPRESP) 

4. apropierea instituțiilor de administrare a dreptății de solicitant, în scopul creșterii accesului 
la aceste instituții și al creșterii celerității soluționării cauzelor 

5. specializarea instituțiilor judecătorești pe categorii de probleme litigioase 

 5 obiective instituționale pe termen lung (OITL) (2016-2027): Consolidarea societății civile și a 
clasei de mijloc în România 

1. creșterea independenței actorilor economici în raport cu guvernul (marca clasei de mijloc) 

2. extinderea dreptului de inițiativă legislativă pentru structuri ale societății civile 

3. codificarea și reglementarea procedurală a activității de lobby (inclusiv a lobby-ului de țară) 

4. sprijinirea dezvoltării sindicalizării oficiale a categoriilor socio-profesionale 

5. sprijinirea integrării structurilor de societate civilă din România în mediul european 

 Obiectivele economice 

 10 obiective economice pe termen scurt (OETS) (2016-2017): Creştere economică sustenabilă şi 
competitivă 

1. creșterea ocupării, conform obligațiilor asumate pe baza Strategiei Europa 2020 

2. creșterea cererii interne (îndeosebi investiții interne private) 

3. reducerea/eliminarea blocajului financiar (arieratele comerciale) 

4. reducerea/eliminarea blocajului bugetar (arieratele publice) 

5. creșterea utilizării surselor de finanțare nerambursabilă externe 

6. limitarea puternică și sustenabilă a evaziunii fiscale și îmbunătățirea colectării obligațiilor 
bugetare 

7. creșterea eficacității investițiilor publice (îndeosebi prin prioritizarea lor adecvată) 

8. creșterea marjei de manevră bugetară publică (în cadrul Compactului Fiscal) 

9. îmbunătățirea mix-ului de politici publice fiscal-monetare 

10. punerea bazelor renașterii agriculturii și turismului 

 10 obiective economice pe termen mediu (OETM) (2016-2020): Convergență economică cu 
Uniunea Europeană 

1. creșterea adresabilității ofertei interne 

2. creșterea calificării generale și specializate a angajaților 

3. creșterea competitivității economice a ofertei interne 

4. creșterea rezilienței financiare a României 
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5. renașterea cercetării științifice (îndeosebi în domeniul economic și social) 

6. asigurarea sustenabilității sistemelor de asigurări sociale și de sănătate 

7. eficientizarea domeniului privat al statului 

8. creșterea specializării economice bazate pe avantajul comparativ și competitiv 

9. integrarea națională a produselor agricole primare 

10. intrarea în zona euro la 01.01.2021 

 10 obiective economice pe termen lung (OETL) (2016-2027): România – stat membru performant 
al Uniunii Europene 

1. up-gradarea profesională a României 

2. up-gradarea tehnologică și industrială a României 

3. up-gradarea cercetării științifice românești 

4. up-gradarea sistemului inovațional de dezvoltare tehnologică 

5. up-gradarea sistemului educațional general și vocațional 

6. atingerea nivelului mediu de dezvoltare economică al Uniunii Europene 

7. reducerea meteo-dependenței agriculturii, în primul rând prin refacerea și extinderea 
sistemului național de irigații și de drenare/acumulare pluvială 

8. reducerea gradului de dependență energetică externă a României 

9. reducerea expunerii populației și a bunurilor la efectele calamităților naturale 

10. conectarea suficientă a infrastructurii fizice naționale (îndeosebi sistemul rutier și cel 
feroviar) la cea europeană 

Rezultatele scontate 

 Pe plan politic 

 Redarea demnității, autorității și eficacității la nivelul instituțiilor statului  

 Repunerea statului în slujba cetățeanului și a comunității sociale 

 Asigurarea reală a separației puterilor în stat, precum și eliminarea influenței politice 
asupra puterii judecătorești și a mass-media 

 Asigurarea mijloacelor democratice, cu caracter permanent, de control al poporului 
asupra suveranității delegate către stat 

 Repoziționarea politică a României în cadrul Uniunii Europene și pe plan internațional 

 Pe plan social 

 Asigurarea și extinderea condițiilor de dezvoltare demnă și responsabilă a cetățeanului și 
a comunității sociale  

 Asigurarea transferului corect al creșterii economice și al creșterii reale a productivității 
muncii în veniturile reale ale populației 

 Asigurarea condițiilor de instrucție, educație și discernământ pentru întreaga populație, 
ca garanție a funcționării corecte a democrației (competența alegerii) 

 Asigurarea condițiilor ca distribuția produsului social și a pozițiilor sociale să fie ancorată 
la merit și la contribuția efectivă 



11 
 

 Asigurarea condițiilor ca egalitatea de șanse să fie operațională în mod a-criterial (nici un 
criteriu, de nici o natură, nu va putea discrimina egalitatea de șanse) 

 Pe plan instituțional 

 Dimensionarea unui stat și a unei administrații publice suple, eficiente și responsabile  

 Asigurarea condițiilor instituționale ca statul să servească cetățeanul și nu invers 

 Profesionalizarea ocupației de funcționar public și demnitar public 

 Asigurarea condițiilor de dezvoltare plenară și continuă a societății civile, ca feed-back 
permanent la decizia statală, în primul rând cea guvernamentală 

 Accentuarea factorului regional în dinamica economică și socială a țării 

 Pe plan economic 

 Specializarea, pe criterii comparative, a economiei naționale și îmbunătățirea structurii de 
formare și utilizare a PIB (pe cele patru sectoare economice care indică, de fapt, nivelul 
de dezvoltare economică: primar, secundar, terțiar și cuaternar) 

 Combinarea creșterii economice rapide cu sustenabilitatea acesteia (economică, 
financiară, fiscală, de asigurări sociale și de sănătate) 

 Creșterea competitivității economice atât în privința cererii externe, cât și în cea a cererii 
interne 

 Reducerea semnificativă a vulnerabilităților, dependențelor și riscurilor în creșterea și 
dezvoltarea economică 

 Up-gradarea profesională (inclusiv a cercetării științifice) și structurală a economiei 
naționale 

Principiile de acțiune 
 

 Idealurile de țară reprezintă nucleul dur al obiectivelor oricărui partid sau coaliție de 
partide care deține puterea executivă în stat. Ele vor fi îndeplinite indiferent de „culoarea” 
mijloacelor utilizate (de stânga, de dreapta sau combinații ale acestora);  

 Opoziția politică la puterea executivă în stat va sprijini în mod necondiționat realizarea 
idealurilor de țară;  

 Mijloacele externe (financiare sau de altă natură) constituie doar co-mijloace; 
fundamentarea dezvoltării sustenabile a României se va face pornind de la resursele, căile 
și mijloacele interne;  

 Integrarea României în Uniunea Europeană nu este un scop, ci un mijloc pentru creșterea 
sustenabilă a nivelului de trai și a calității vieții cetățenilor români; 

 Democrația își dă măsura maximă a eficacității și moralității ei doar dacă populația este 
instruită (atât pe plan cultural general, cât și pe planul culturii politice și a 
discernământului politic);  

 Subsidiaritatea este calea maximizării și sustenabilizării deciziilor; subsidiaritatea se 
sprijină pe doi piloni fundamentali: a) delegarea competențelor, inclusiv financiare 
(mijloacele); b) asumarea responsabilității (controlul); 

 Pierderea legitimității nu poate fi „apărată” de lege;  
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 Guvernul trebuie să fie minimal (maxim suficient): intervenţiile explicite ale guvernului 
trebuie să se îndrepte prioritar spre domeniile unde individul are nevoie de bunuri și 
servicii publice; reglementarea trebuie să permită pe scară largă auto-reglarea pieței, 
precum și auto-reglementarea acesteia și a altor instituții sociale (stabilizatori automați 
instituționali); 

 Asumarea răspunderii nu absolvă de responsabilitate; 

 Interesul național este comandamentul suprem al instituțiilor publice; 

 O țară este bogată dacă cetățenii ei sunt bogați și este sănătoasă dacă cetățenii ei sunt 
sănătoși; 

 Identitatea națională nu poate fi cedată, ci doar integrată funcțional; 

 Suveranitatea națională se deleagă instituțiilor supranaționale numai cu prezervarea 
demnității naționale, a interesului național și a țintei de calitate a vieții cetățenilor. 


