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NATURA, ROLUL ȘI FUNCȚIILE PROIECTULUI DE ȚARĂ 

 

1. Natura proiectului de țară 

1.1. Proiectul de țară este: 

 un proiect politic 

- scopul/obiectivul fundamental este stabilit ca scop/obiectiv politic 

- NB: nu este și nu poate fi un proiect tehnic/tehnocratic, deoarece trebuie să 
stabilească, în mod vizionar, ce va fi România la orizontul de timp avut în vedere; or, 
viziunea este, întotdeauna, de natură politică (ea nu este inferabilă dintr-un model 
de raționalitate, este un vis despre viitorul meritat al societății românești, mai 
degrabă decât un vis despre viitorul posibil al României) 

 un proiect strategic 

- dimensiunea strategică este implicată de caracterul politic al proiectului, dar există 
și alte rațiuni pentru conferirea caracterului strategic: 

o stabilește nu numai scopul, dar și direcțiile (traiectoriile, procesele) pe care 
scopul poate fi atins cu maximum de eficacitate; aceste direcții nu pot fi decât de 
natură strategică, deoarece au un caracter general, nu special 

o proiectează, la nivel general, principalele modele sectoriale de țară: instituțional, 
economic, social, politic etc. 

 un proiect pe termen lung 

- caracterul strategic atrage caracterul de proiect pe termen lung 

- termenul lung este reclamat și de amplitudinea scopului, respectiv a obiectivelor 
care, prin îndeplinirea lor, conduc la atingerea scopului 

- termenul lung asigură solidaritatea inter-generațională nu numai a societății, dar și 
a forțelor politice implicate în implementarea proiectului de țară 

 un proiect global 

- vizează țara, societatea, ca întreg, ca integrator al tuturor formelor sociale de 
conviețuire, dezvoltare și progres individual și social 

- NB: nu poate fi un proiect sectorial, nici ca sferă, nici ca scop, deoarece vizează 
starea dezirabilă a țării, a societății, deci trebuie să abordeze, în mod global, toate 
aspectele structurii și dinamicii României la orizontul de timp avut în vedere 

 un proiect național 

- interesul național de dezvoltare și progres al societății românești este primordial 

- se adresează tuturor factorilor politici (ONG-uri politice, cum sunt partidele politice 
reprezentative pentru societatea românească) și a-politici (alte ONG-uri sau grupuri 
sociale, persoane, organizații economice și financiare) etc. 

 un proiect structural 

- vizează structurarea societății românești (din punct de vedere instituțional, cultural, 
moral, social și economic) în așa fel încât progresul social să devină nu numai posibil, 
dar și sustenabil (ireversibil) 
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- vizează modificarea acelor structuri, de orice fel, care, la nivelul societății, 
diminuează sau interzic șansele de progres social 

1.2. Proiectul de țară nu este: 

 un program de guvernare 

- nu conține planuri de acțiune (action plans) care să aleagă mijlocele, resursele, 
modalitățile etc. de atingere a obiectivelor 

- aceste planuri de acțiune vor fi stabilite de fiecare guvern în parte, în mod 
compatibil cu scopul final al proiectului de țară 

2. Rolul proiectului de țară 

 este strategia-master care va coordona toate strategiile sectoriale elaborate:  

- la nivelul Guvernului României 

- la nivelul Băncii Naționale a României 

- la nivelul Administrației Prezidențiale 

 coordonează procesul de integrare a României în Uniunea Europeană 

- toate documentele de poziție sau de implementare a proceselor de integrare 
europeană vor fi subordonate proiectului de țară 

- integrarea europeană (inclusiv cele două aderări nerealizate încă: aderarea la 
spațiul Schengen, respectiv aderarea la zona euro) vor constitui mijloace (nu 
scopuri) de implementare a proiectului de țară 

 este documentul-master care armonizează, în interesul național pe termen lung, toate 
programele de guvernare care vor fi implementate pe orizontul de timp avut în vedere 

- fiecare program de guvernare va folosi propriile mijloace (resurse, politici etc.) 
pentru implementarea obiectivelor și direcțiilor strategice din proiectul de țară 
(mijloace care vor avea, desigur, „culoarea” politică a partidului sau a coalițiilor 
politice care dețin puterea) 

- deși fiecare program de guvernare va avea propriile obiective (generale și 
sectoriale), acestea nu trebuie să fie contradictorii sau incoerente cu obiectivele și 
viziunea proiectului de țară 

- fiecare program de guvernare trebuie să constituie o etapă/fază de realizare a 
proiectului de țară 

3. Funcțiile proiectului de țară 

 să consolideze condițiile constituționale și instituționale pentru funcționarea 
democratică a societății 

- impact prezumat: îmbunătățirea vieții sociale, prin creșterea încrederii cetățenilor 
în instituțiile statului și în determinarea acestuia de a respecta contractul social 

 să asigure un parcurs cumulativ al țării și al societății românești, prin maximizarea 
sinergiei obiectivelor de etapă 

- impact prezumat: accelerarea procesului de modernizare a țării și societății 
românești 
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 să evite „întoarcerile” instituționale, structurale, după cum puterea politică este 
deținută de diverse partide sau coaliții politice, de diverse „culori” ideologice 

- impact prezumat: ideologia-master, pe termen lung, trebuie să fie modernizarea 
României 

 să asigure transformarea obiectivelor de etapă în resurse (economice, instituționale, 
structurale, funcționale) pentru obiectivele care urmează, din punct de vedere temporal 

- impact prezumat: creșterea eficienței (eficacitate + economicitate) în dinamica 
realizării scopului și obiectivelor de modernizare a României 

 să asigure predictibilitatea evoluției României pe termen lung, atât pentru guvernele 
altor țări, cât și pentru actorii economici (interni sau externi) 

- impact prezumat: atât statele membre ale Uniunii Europene, cât și alte țări, dar, cu 
precădere agenții economici interni, precum și investitorii străini (de investiții 
directe sau de portofoliu) vor putea să-și proiecteze planuri de afaceri pe termen 
lung, ceea ce este de natură să conducă la un impuls de creștere economică 
sustenabilă în România 

 să coaguleze societatea românească în jurul unui proiect comun, focalizat pe 
modernizarea României, menit să redea țării personalitatea, locul și rolul politic 
meritate, în istorie și în viitor 

- impact prezumat: creșterea coeziunii sociale, morale și axiologice a societății 
românești, reducerea dezbinării generate de obiectivele pe termen scurt, „colorate” 
politic 

 să crească garanția creșterii permanente a standardului de viață a cetățenilor săi 
rezidenți teritorial 

- impact prezumat: reducerea (la limită stoparea) emigrației forței de muncă din 
motive economice și, în perspectivă cât mai apropiată, inversarea fluxului 
migrațional, prin revenirea în țară a celor emigrați din motive economice 

 să consolideze cei trei piloni pe care se edifică o societate liberă, democratică și prosperă: 
a) pilonul educației/instrucției; b) pilonul sănătății; c) pilonul supremației legii/normei 

- impact prezumat: cei trei piloni se vor augmenta reciproc, ducând la un autentic 
reviriment social, cultural și moral al societății românești 

 


