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1. Cuvânt înainte 
 

România frumoasă este ţara în care fiecare român îşi doreşte să trăiască. 

România frumoasă este ţara în care oamenii au motive să zâmbească pe stradă. 

România frumoasă este promisiunea pe care o fac românilor. 

 

România este o ţară frumoasă, pentru că aşa a lăsat-o Dumnezeu: cu natură, cu 

oameni frumoşi, cu tradiţii şi istorie frumoase. Depinde de noi să ne facem şi o 

viaţă frumoasă aici, acasă.  

 

România frumoasă este ţara în care tinerii au locuri de muncă, bani să-şi 

cumpere o casă şi îşi pot întemeia o familie. 

 

România frumoasă este ţara în care pensionarii au venituri decente, nu-şi fac griji 

privind ziua de mâine şi costul medicamentelor şi îşi plimbă fericiţi nepoţii prin 

parcuri. 

 

România frumoasă este ţara în care copiii au parte de educaţie de bună calitate, 

cu profesori plătiţi corect, şcoli bine dotate şi cu o curiculă adaptată pieţei muncii. 

 

România frumoasă este ţara în care mediul de afaceri este ajutat prin politici 

fiscale să se dezvolte, să facă profit şi să genereze locuri de muncă. 

 

România frumoasă este ţara în care fermierii şi agricultorii muncesc cinstit şi se 

bucură de roadele muncii lor. Sunt sănătoşi, duc o viaţă decentă şi au şanse să 

se dezvolte. 

 

România frumoasă este ţara în care sănătatea înseamnă servicii de calitate, 

spitalele sunt bine dotate, iar pacienţii nu îşi pun problema că nu au 

medicamente. 
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România frumoasă este ţara în care femeile au şanse egale cu bărbaţii, sunt la 

fel remunerate pentru munca prestată, iar şansele lor de a progresa depind doar 

de abilităţile proprii.  

  

Împreună putem construi România Frumoasă! 

Cred cu tărie că această imagine proiectată a României poate deveni realitate 

dacă dăm dovadă de implicare şi seriozitate, iar volumul de muncă nu ne sperie. 

Cu paşi mici, dar fermi, putem construi o casă primitoare pentru toţi românii. 

 

Nici măcar nu e greu. Trebuie doar să îndrăznim să o facem şi să începem să 

clădim, cărămidă cu cărămidă, până la construcţia finală, cu geamuri mari 

orientate spre Vest şi o poartă mereu deschisă. 

  

Reforma constituţională este prioritatea zero. Românii au votat un parlament 

unicameral, cu 300 de deputaţi. Este nedrept să ne împovăram cetăţenii cu taxe 

pentru plata salariilor unor parlamentari care nu sunt demni de funcţia pe care o 

au şi le pasă prea puţin de cei care le-au încredinţat votul. 

  

Reforma administrativ-teritorială va scăpa România de baroni. Descentralizarea, 

prin crearea a 8 regiuni în locul celor 41 de judeţe, înseamnă acces mai uşor la 

investiţii, cheltuieli mai mici şi birocraţie mai puţină. 

  

Avem nevoie de o economie mai puternică, care încurajează investiţiile majore. 

Fiecare milion de euro din investiţii strategice generează mii de locuri de muncă 

şi alte milioane în economia reală. 

  

Tinerii sunt viitorul nostru, iar fără o reformă a sistemului educaţional în sensul 

reparării greşelilor guvernului Ponta, care paralizează Legile Educaţiei, acest 

lucru este imposibil. 
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Reforma sistemului de sănătate în forma în care fusese iniţiată de Guvernul Boc, 

dar blocată de un guvern incompetent, va oferi siguranţă şi protecţia de care 

românii au nevoie. 

  

România frumoasă este România noastră! 

Împreună vom reuşi! 
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2. Principii şi valori generale 
 

mul – în tripla sa ipostază de cetăţean, alegător şi contribuabil – se 

află în centrul convingerilor şi preocupărilor noastre. Drepturile omului 
sunt un obiectiv fundamental care e legat de componenta demnităţii 

naturale inerente de care au nevoie şi trebuie să beneficieze toate fiinţele 

umane. Cetăţeanul, pentru că e omul cetăţii, participă şi se implică în 

conducerea treburilor publice; alegătorul, pentru că are dreptul de a alege şi de 

a fi ales; contribuabilul, pentru că, în funcţie de beneficiile pe care le obţine, 

participă, prin plata impozitelor, la viaţa localităţii, a judeţului şi a ţării sale, obţine 

respectul public şi are temeiul de a solicita şi obţine serviciile publice generale – 

siguranţă, ordine publică – dar şi accesul la oportunităţi individuale, în funcţie de 

calităţile şi pregătirea sa, de experienţa şi calificarea sa. 

 

Omul este o fiinţă socială, trăieşte în comunitate şi se raportează la diverse 

credinţe şi convingeri. Acest lucru este valabil atât pentru cei dintre noi care cred 
în Dumnezeu ca sursă a adevărului, a justiţiei şi a binelui, cât şi pentru cei care 

nu împărtăşesc această credinţă, dar respectă aceleaşi valori universale cărora 

le atribuie alte surse. 

 

Libertatea, un drept uman fundamental, poate exista numai atunci când este 

însoţită de responsabilitatea personală. Bărbaţii şi femeile au drepturi egale. 

Acest fapt trebuie să se reflecte în toate politicile. Toţi oamenii trebuie să se 

bucure de oportunităţi egale. Accesul egal la resurse, pe baza criteriilor 
competiţiei corecte şi raportat la competenţele individuale este fundamentul 
capitalismului popular, pe care îl prefigurăm astăzi. 

 

Acţiunea mea se bazează pe principiul justiţiei şi îşi propune să urmărească 

binele comun. Susţin ca principiu fundamental supremaţia legii, egalitatea în 

O 



 
 

8 

 

faţa legii şi o justiţie corectă, în cadrul unui sistem juridic predictibil şi durabil. 

Statul de drept şi independenţa justiţiei sunt elemente fundamentale ale 

construcţiei instituţionale a societăţii omeneşti, a corectitudinii şi funcţionării 

comunităţilor umane, a funcţionării instituţiilor statului. Corupţia este unul dintre 

principalele flageluri care distorsionează competiţia corectă şi alterează alocarea 

eficientă a resurselor, pe baze competitive. 

 

Având în vedere partizanatul politic, manifestat de actuala putere care-şi apără 

corupţii cu orice preţ, prin menţinerea imunităţii parlamentare chiar împotriva 

legii, ca viitor preşedinte al României, voi milita pentru consolidarea separaţiei 

puterilor în stat.   

 

În acest sens, în noua Constituţie voi susţine ca miniştrii să nu mai poată fi 
desemnaţi din rândul parlamentarilor, evitând astfel ca Parlamentul să 
decidă vinovăţia sau nevinovăţia miniştrilor. 
 

Inegalitatea şi sărăcia sunt componente ale societăţii umane, însă 

responsabilitatea guvernării presupune o alocare corectă a resurselor, nu una 

nesăbuită care să susţină plata nemuncii. Îmi propun un efort continuu pentru a 

elimina cauzele sărăciei, pentru o societate caracterizată de coeziune socială şi 
solidaritate, care include respectul pentru muncă, efort individual, dar şi pentru 

tradiţie. Solidaritatea este o responsabilitate comună: cei puternici trebuie să îi 

ajute pe cei slabi, care la rândul lor trebuie, ei înşişi, să facă un efort pentru a-şi 

îmbunătăţi situaţia. 

 

Susţin principiul subsidiarităţii: deciziile politice trebuie luate cât mai aproape 

posibil de cetăţeni, iar autorităţile politice nu ar trebui să facă ceea ce oamenii 

pot realiza ei înşişi, în mod individual, în propriile familii sau în organizaţiile 

civice. 
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Singurul sistem politic în care aceste valori pot prospera este democraţia 
pluralistă, în care cetăţenii participă şi acceptă responsabilitatea individuală. Cel 

mai bun concept economic pentru a le proteja este economia de piaţă, 

capitalismul popular, ce are la bază competitivitatea şi libertatea 

antreprenorială, drepturile omului şi accesul neîngrădit la oportunităţi şi resurse. 

Cel mai potrivit cadru în acest sens este o Uniune Europeană puternică, mai 

integrată, mai solidară, care respectă pluralitatea şi diversitatea valorilor şi 

culturilor naţionale şi care oferă cele mai bune răspunsuri provocărilor din 

prezent. 

România are nevoie de un Preşedinte puternic şi implicat care să consulte 

permanent cetăţenii români, din ţară şi din străinătate, pe teme de interes major 

de politică internă şi externă.  Instituţia referendumului este parte a 
procesului democratic şi vreau ca toţi cetăţenii să fie implicaţi şi consultaţi 
regulat, nu doar cu prilejul alegerilor. 
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3. Starea şi provocările societăţii româneşti 
 

uropa s-a confruntat cu cea mai mare provocare din ultima jumătate de 

secol: criza financiară şi economică. Cauza fundamentală a crizei 

este existenţa unor dezechilibre economice majore în zona euro şi la 

nivelul economiei mondiale. Aceasta a fost înrăutăţită de datoriile publice şi 

private excesive din multe state membre, de supraconsum şi de speculaţiile 

lipsite de etică în domeniul finanţelor şi cel imobiliar, precum şi lipsa de inovare şi 

de competitivitate. 

 

În România, criza economică a fost amplificată de forţarea cheltuielilor 

iresponsabile bugetare. Creditul cu buletinul a afectat comportamentul tradiţional 

cumpătat al românilor şi, alături de cheltuieli de campanie excesive, a forţat un 

deficit uriaş şi intrarea în criză economică profundă. Cu eforturi majore din partea 

cetăţenilor săi, România a reuşit să iasă din criză, evitând să ajungă în colaps 

financiar precum Irlanda, Portugalia, Cipru şi Grecia. Totuşi, însănătoşirea 

finanţelor publice este afectată astăzi de un nou val de pomeni electorale şi un 

comportament iraţional care riscă să facă eforturile românilor inutile şi să oblige 

orice viitor guvern să revină la noi politici dure pentru a reechilibra finanţele 

publice, prin noi taxe şi impozite care să plătească actuala risipă electorală 

manifestată prin pomeni demagogice. 

 

Tăierea investiţiilor, incapacitatea de a gestiona cadrul pentru atragerea 
fondurilor europene şi risipirea bugetului public în pomeni electorale a dus la 

stagnare şi recesiune şi împinge ţara din nou în criză economică post-electorală. 

Modelul dezvoltării prin consum excesiv pe datorie nu este unul sustenabil, 

iar absenţa investiţiilor împinge România la şomaj masiv şi migraţia forţei de 

muncă calificată şi competentă, a tinerilor, spre alte state din Europa. 

 

E 
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Există un pericol major ca populismul şi radicalismul politic să se 

răspândească şi în România. Acestea sunt o ameninţare pentru democraţia 

noastră. Guvernarea cu ochii la sondaje şi la mass media, fără viziune şi 

program, fără competenţă şi raţionalitate, cu gândul doar la voturi, riscă să ne 

trimită din nou în haos şi blocaj economic.  

 

Cu eforturi deosebite, s-a reuşit în ultimii 10 ani reformarea fundamentală a 
justiţiei, edificarea independenţei acesteia, împrospătarea resursei de cadre şi 

instaurarea statului de drept. Nu suntem în situaţia unei societăţi perfecte, dar 

mecanismele instituţionale au permis transmiterea către români a sentimentului 

de încredere în actul de justiţie, în faptul că oricine încalcă legea răspunde şi 

ispăşeşte pentru faptele sale. Acest proces pare ameninţat de tentative de 

amnistie politică şi fiscală, de încercări de a şterge cu buretele faptele unor 

baroni locali mai noi sau mai vechi, a unor responsabili politici ai majorităţii de 

stânga.  

 

Nici orientarea strategică a statului nu este sigură şi definitivă atunci când  

politicienii corupţi preferă, în locul atragerii fondurilor europene, reorientări spre 

state nedemocratice, acolo unde lipsa de reguli şi utilizarea mecanismelor de 

cointeresare şi corupţie a decidenţilor risipeşte sume importante din bugetul 

public. Orientarea pro-occidentală, în parteneriat strategic cu SUA, apartenenţa 

la NATO şi Uniunea Europeană, rămasă în declaraţiile guvernării de stânga, este 

alterată fundamental de înclinaţia de a atrage şi a favoriza unilateral şi fără o 

competiţie corectă a unor investitori privilegiaţi din Rusia şi China şi de a 

reorienta România spre răsărit, spre stepele Rusiei şi modelele nedemocratice 

ale partidului unic. 

 

De altfel, cea mai mare ameninţare la adresa României este concentrarea 
puterii în mâinile PSD şi a sateliţilor săi din stânga şi reconstrucţia sistemului 

partidului – stat din perioada de dinainte de 2004, eliminarea independenţei 
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justiţiei şi restauraţia statului cleptocratic, eliminarea democraţiei europene prin 

alterarea regulilor şi mimarea funcţionalităţii instituţiilor democratice. 

 

De aceea, singura garanţie a echilibrului şi controlului evoluţiei României este 

alegerea unui Preşedinte puternic şi implicat, care, prin forţa şi legitimitatea 

conferite de votul românilor, să creeze o majoritate parlamentară şi să propună 

un guvern competent şi necorupt. 
 

Voi realiza acest obiectiv prin continuitatea politicilor pentru România din 

ultimii 10 ani, cu precădere a celor legate de independenţa justiţiei şi 

consolidarea statului de drept, a menţinerii fundamentelor actuale de politică 

externă, securitate şi apărare şi a orientării pro-occidentale a României. Pentru 

aceasta, voi atrage noile energii şi competenţe oferite de politicieni tineri şi bine 

pregătiţi, a unor profesionişti şi tehnocraţi creativi pe care să-i atragem în politică, 

oameni care cred sincer în valorile fundamentale prezentate mai sus, capabili să 

facă un alt tip de politică şi să determine formarea unei noi clase politice.  
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4. Statul de drept şi independenţa justiţiei 
 

rincipalul atribut constituţional al Preşedintelui României este cel de a 

veghea la buna funcţionalitate a sistemului instituţional şi la 

respectarea Constituţiei României. În acest sens, atât percepţia 

cetăţenilor României, cât şi sesizările instituţiilor europene arată preocuparea 

pentru întărirea statului de drept, consolidarea independenţei justiţiei şi 

combaterea corupţiei. 

 

În calitate de nou Preşedinte al României, voi continua să întăresc statul de drept 

şi să asigur independenţa justiţiei, insistând asupra neingerinţei politicului în actul 

de justiţiei la orice nivel. Principalul scop este crearea unui cadru adecvat pentru 

continuarea procesului de reforme ce asigură consolidarea statului de drept. 

Voi întări independenţa autorităţii judecătoreşti prin continuarea procedurilor de 

numire în funcţie la nivel înalt din cadrul justiţiei a unor persoane apolitice, care 
au dat dovadă de profesionalism şi integritate. 

 

În calitate de nou Preşedinte al României, voi continua apărarea independenţei 
justiţiei în faţa atacurilor politicului, în special a celor care îşi propun să ia sub 

control politic parchetul general, DNA, DIICOT şi instanţele de judecată.  

 

Voi avea în vedere menţinerea echilibrului între cele trei puteri ale statului, 

consolidarea mecanismelor ce asigură supremaţia legii şi respectarea 
principiului separaţiei puterilor. Voi depune toate eforturile necesare pentru 

întărirea instituţiilor fundamentale ale statului ce deţin un rol esenţial în apărarea 

principiilor constituţionale. 

 

În calitate de nou Preşedinte al României, voi veghea la înlăturarea oricărei 

posibilităţi de influenţare, de către oamenii politici, a factorilor de decizie din 

P 
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sistemul judiciar prin stabilirea regulilor de către CSM şi prin proceduri clare şi 

transparente, de natură să asigure o competiţie reală pentru numirile din 
sistemul judiciar.  
 

În calitate de nou Preşedinte al României, voi asigura stabilitatea noilor coduri 
şi a cadrului legislativ în materie de integritate (incompatibilitate, conflicte de 

interese şi averi nejustificate) şi voi urmări consolidarea reformelor şi a 
instituţiilor care contribuie la sporirea încrederii populaţiei în organele de 

cercetare şi urmărire penală, precum şi în instanţele judecătoreşti, prin programe 

mediatice care să inducă cetăţenilor respectul faţă de astfel de instituţii şi, mai 

ales, faţă de lege şi respectarea acesteia. 

 

Îmi menţin angajamentul ferm faţă de Constituţie, de fundamentele statului de 

drept şi apărarea independenţei sistemului judiciar. Voi veghea la continuarea 
luptei împotriva corupţiei, prin promovarea unei Legi organice anticorupţie şi 
voi încuraja înăsprirea sancţiunilor pecuniare aplicabile acestui tip de infracţiuni. 

Optez, de asemenea, pentru aplicarea procedurii „confiscării extinse”. 

 

În calitate de viitor Preşedinte al României, apărarea independenţei justiţiei de 

către conducerea judiciară trebuie să continue, sens în care: 

� Voi asigura adoptarea Codului de conduită al parlamentarilor, astfel 

încât aceştia să respecte independenţa justiţiei în general şi deciziile 

judiciare în particular; 

� Voi oferi condiţiile necesare pentru ca CSM să îşi poată consolida 
activitatea de protejare a independenţei justiţiei; 

� Voi lua în calcul, odată cu posibila revizuire a Constituţiei, completarea 

dispoziţiilor existente în ceea ce priveşte separaţia puterilor în stat cu o 

prevedere expresă care să vizeze obligaţia Executivului şi a 
Legislativului de a respecta independenţa justiţiei; 
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Progresele înregistrate în ceea ce priveşte consistenţa jurisprudenţei şi a 
practicii judiciare trebuie intensificate. În acest domeniu, România trebuie: 

� Să asigure transparentizarea completă şi la timp a tuturor deciziilor 

instanţelor; 

� Să finalizeze procedurile referitoare la legea privind pensiile magistraţilor 

condamnaţi pentru infracţiuni; 

� Să îmbunătăţească urmărirea aplicării hotărârilor judecătoreşti la toate 

nivelurile, pentru a se asigura că deciziile şi penalităţile financiare sunt 

implementate în mod corespunzător. 
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5. Politica externă, de securitate şi apărare 
 

rincipalele atribute executive ale Preşedintelui României sunt cele de 

conducere şi decizie în domeniul politicii externe, de securitate şi 
apărare. Ca nou Preşedinte al României, voi continua să exercit aceste 

atribuţii executive cu sprijinul de specialitate al ministerelor de linie, care aplică 

politicile stabilite, şi cu expertiza dată de consilierii şi departamentele 

Administraţiei prezidenţiale. 

 

Abordarea integrată: politică externă, de securitate şi apărare. Sunt adepta 

abordării integrate a politicii externe, de securitate şi apărare. Este atât un model 

european, cât şi o soluţie de eficienţă în cheltuirea resurselor şi eficacitate în 

atingerea obiectivelor.  

 
Orientarea occidentală: România a decis, în urmă cu 25 de ani, că locul 

României este alături de statele occidentale, în structurile europene şi euro-

atlantice. Voi milita în continuare pentru respectarea valorilor occidentale, a 

regulilor democraţiei, a economiei de piaţă şi a statului de drept. 

 
Politica externă, de securitate şi apărare a României se bazează pe 3 piloni: 
Parteneriatul Strategic cu SUA, apartenenţa la NATO şi creşterea rolului în 

cadrul Alianţei, susţinerea unei Europe solidare şi integrate. 
 
Relaţia de parteneriat strategic cu SUA are la bază garanţii de securitate şi 
prezenţa trupelor şi intereselor americane în România în cadrul unor facilităţi 

militare comune, amplasarea elementelor scutului antirachetă la Deveselu, 

crearea structurilor şi prezenţei militare flexibile pentru securitatea maritimă, dar 

şi prezenţa României în teatrele de operaţiuni alături de SUA şi la solicitarea 

Washingtonului, în misiuni în cadrul NATO sau în coaliţii de voinţă sau coaliţii ale 

P 
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celor angajaţi. La această dimensiune se mai adaugă o creştere a cooperării 

pentru securitate energetică, securitate cibernetică, asistenţă pentru dezvoltare, 

investiţii şi transfer tehnologic, sprijin pentru creşterea competitivităţii şi 

valorificarea resurselor româneşti de creativitate. 
 
România trebuie să-şi consolideze poziţia în cadrul NATO-UE prin creşterea 

implicării şi a relevanţei în luarea deciziilor în cadrul celor două instituţii, prin 

prezenţa reprezentanţilor români la nivelul poziţiilor de decizie din cadrul celor 

două organizaţii, creşterea rolului în acordarea de expertiză şi sprijin românesc 

celor două organizaţii şi sprijinirea celor două instituţii pentru creşterea nivelului 

de ambiţie şi concretizarea influenţei şi creşterea rolului de actori globali. 

 
Sistemul de parteneriate strategice. România a dezvoltat şi consolidează un 

sistem de parteneriate strategice care permite creşterea eficacităţii în atingerea 

obiectivelor de politică externă, securitate şi apărare. Parteneriatului strategic cu 

Statele Unite i se adaugă parteneriatul strategic cu Marea Britanie, parteneriatul 

strategic cu Polonia şi Turcia, Trilaterala România-Polonia-Turcia, parteneriatul 

strategic cu Israelul, parteneriatul strategic cu Azerbaidjanul şi Coreea de Sud. 

Ne propunem să completăm şi să întărim acest sistem de parteneriate strategice 

cu un Parteneriat Strategic cu Suedia, realizarea trilateralei România-Polonia-

Suedia şi a unui parteneriat de asistenţă cu Ucraina. Relaţia privilegiată cu 

Republica Moldova rămâne în prim planul-preocupărilor viitorului preşedinte al 

României. 

 

România poate fi o punte a păcii între Occident şi Orient. 

 

Parteneriatul Transatlantic. TTIP. România este un sprijinitor major al relaţiei 

transatlantice, al rolului Statelor Unite şi al angajării sale în securitatea 

europeană, dar şi al realizării Parteneriatului Transatlantic pentru Comerţ şi 

Investiţii şi al realizării pieţei comune de 900 de milioane de consumatori calificaţi 

în zona transatlantică, capabilă să intre în competiţia globală.  
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Profilul strategic al României: Jucător de echipă, cu valoare adăugată. 

România poate aduce aliaţilor şi partenerilor săi valoarea sa adăugată pentru 

atingerea obiectivelor majore globale, instituţionale, regionale. Aceasta va fi 

generată de dezvoltarea unor capabilităţi de nişă pentru care avem aptitudini şi 

capacităţi.  

 
Nivelul de ambiţie. România îşi propune să-şi apere interesele în Regiunea 

Extinsă a Mării Negre, în Balcanii de Vest şi îşi asumă un rol de nişă, în 

cooperare cu partenerii şi aliaţii săi, în Orientul Mijlociu şi Nordul Africii. Ţara 

noastră trebuie să valorifice oportunităţile economice în toate spaţiile dar 

respectând regulile competiţiei şi interesele sale strategice, fără să-şi altereze 

garanţiile şi aranjamentele de securitate. 

 
Politica Externă 

Politica externă a României a fost programată pentru a acoperi întreaga lume, 

toate azimuturile geografice. În acest context, abordările, componenţa 

misiunilor şi structura din centrala MAE trebuie să reflecte corect şi exact 

dimensiunile şi temele de relaţionare ale României cu actorii terţi. În consecinţă, 

am identificat următoarele direcţii şi teme:  

 

� Relaţie privilegiată cu Republica  Moldova 

 

Relaţia cu R. Moldova se va dezvolta în continuare sub 

dezideratul  “România şi Republica Moldova, împreună în Uniunea 
Europeană”. România susţine suveranitatea, independenţa şi integritatea 

Republicii Moldova şi va acţiona pentru consolidarea relaţiilor bilaterale 

pornind de la principiul special al identităţii comune de limbă, tradiţie şi 

cultură. 

Preşedintele României va acţiona în interesul naţiunii române din cele 

două state româneşti. Considerăm că cetăţenilor din cele două state 
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trebuie să li se ofere posibilitatea de a se pronunţa cu privire la lichidarea 

consecinţelor pactului Ribbentrop-Molotov, decizie care a separat pe 

nederept naţiunea română. În calitate de Preşedinte al României, voi 
milita deschis pentru unirea celor două state româneşti, România şi 
R. Moldova. 

 

� Relaţiile la Răsărit: Rusia,  Ucraina.  
România a avut o serie de rezerve, limite şi frustrări în abordarea politicii 

la Răsărit. Această dimensiune trebuie recâştigată şi prioritizată atât prin 

calitatea şi eficienţa personalului implicat, cât şi prin capacitatea de a 

genera valoare adăugată aliaţilor şi partenerilor României.  

o Astfel, relaţia cu Federaţia Rusă trebuie reconstruită cu 

ingeniozitate, în consultare permanentă cu aliaţii şi partenerii 

noştri, fără gesturi şi angajamente ce pot afecta eşafodajul de 

securitate al României.  

o Relaţia cu Ucraina trebuie să se bazeze pe sprijinul constant şi 

asistenţa pentru reforme, democratizare şi europenizarea 

sistemului normativ şi instituţional, pe reforme consistente ale 

sectorului de securitate şi îndeplinirea criteriilor politice şi 

tehnice de integrare în NATO. 

 

� Regiunea Extinsă a Mării Negre rămâne o zonă de interes strategic 

deosebit prin prisma poziţiei geografice, dar şi a rolului pe care-l poate 

juca în transportul de hidrocarburi şi resurse energetice, în asigurarea 
securităţii energetice a României şi contribuţia substanţială, pe acestă 

dimensiune, la nivelul UE. Noile evoluţii de securitate au ridicat preocupări 

majore de securitate, cărora ultimul summit NATO de la Newport le-a dat 

un răspuns major. Caucazul de Sud şi Asia Centrală sunt zone relevante 

de resurse şi un spaţiu de cooperare pentru conectarea şi comerţul 

statelor din această regiune cu Uniunea Europeană. 
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� Balcanii de Vest sînt o regiune de relativă instabilitate şi fragilitate statală 

în vecinătatea României. Susţin primirea cât mai rapidă a Macedoniei în 

NATO prin deblocarea afacerii numelui, încheierea procesului de reforme 

al Muntenegrului, avansarea statelor Balcanilor de Vest către integrarea 

europeană, pe baza reformelor şi meritelor individuale. Susţin drumul 

european, democratizarea şi europenizarea Serbiei şi antrenarea în 

Parteneriatul individual cu Alianţa, angajarea într-o soluţie solidă de 

consens fezabilă şi sustenabilă în relaţia cu regiunea Kosovo. România 

poate recunoaşte Kosovo doar în măsura în care această structură 

politică regională va fi recunoscută de către Belgrad. România susţine o 

soluţie realistă şi sustenabilă în cazul Bosniei şi Herzegovinei. 
 

� Orientul Mijlociu – este o zonă tradiţională a relaţiilor foarte bune ale 

României cu toate părţile implicate. Aici decenţa, echilibrul şi rezerva în a 

aborda problemele se poate dovedi esenţială pentru capacitatea noastră 

de susţinere a comunităţilor de români din toate statele din zonă. Trebuie 

valorificate la maximum relaţiile tradiţionale şi capacitatea de a aduce 

valoarea adăugată în sistemul complicat al soluţionării dosarelor din 

regiune. 

 

� Politica faţă de românii de pretutindeni. România are constituţional 

responsabilităţi faţă de resortisanţii săi oriunde s-ar afla. Drepturile 

minorităţilor istorice sau problema românilor plecaţi la muncă în căutarea 

unui trai mai bun, apărarea drepturilor acestor cetăţeni români este în 

atribuţiile României, ca stat responsabil. Această problemă trebuie 

abordată la nivel bilateral, cu statul gazdă – comunitar, când e vorba de 

state europene. Asta însă nu exclude intervenţiile prompte în cazul 

exceselor, manifestărilor xenofobe sau calificat dirijate pe criterii etnice. 

Principiile noii abordări propuse sînt: 
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� Loialitate faţă de statul gazdă  
Utilizarea relaţiei bilaterale pentru a sprijini crearea de către 

statul gazdă a facilităţilor şi cadrului de păstrare a identităţii 
culturale şi lingvistice. 
 

� Sprijinirea resortisanţilor români în dobîndirea de poziţii 
politice în statul gazdă – fapt ce ar determina soluţionarea la 

acest nivel a problemelor şi avantajelor reale pentru România în 

relaţia cu statul respectiv. 
 

� Utilizarea mecanismelor internaţionale multilaterale pentru 

respectarea drepturilor minorităţilor în statul gazdă la nivelul 

standardelor europene şi a drepturilor de care beneficiază 

minoritatea respectivă în ţara noastră. 

 
Asistenţa pentru dezvoltare 
Odată cu intrarea în UE, România are obligaţia de a furniza asistenţă pentru 

dezvoltare în state non-UE. Asistenţa pentru dezvoltare este un instrument 

subutilizat de către ţara noastră şi trebuie adus, alături de cooperarea în 

domeniul securităţii şi apărării şi de diplomaţie, între instrumentele de atingere a 

obiectivelor externe. Considerăm însă că România trebuie să-şi asume rolul de a 

distribui direct, instituţional, cu ţintă precisă, propriile politici şi ajutorul pentru 

dezvoltare. În acest sens trebuie construită o Agenţie specializată la nivelul 
MAE, dimensionată proporţional cu sumele administrate, care să gestioneze 

proiectele din asistenţa pentru dezvoltare. 

 
Politica de Securitate 

 
Aspectele securităţii: România îşi dezvoltă capabilităţile de securitate pe baza 

formulei de definire a securităţii ţinând cont de şcoala europeană de la 

Copenhaga, cu 5 aspecte, definiţie acceptată încă din 1991, la summitul de la 
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Roma, în cadrul Conceptului Strategic al NATO. Astfel, cînd definim securitatea, 

trebuie să admitem în acelaşi timp următoarele componente: 

o securitatea militară 
o securitatea politică 
o securitatea economică 
o securitatea socială 
o securitatea mediului 

 

De asemenea, România gândeşte securitatea având în vedere trei niveluri 

complementare, relative la obiectul de securitizat: 

o securitatea naţională 
o securitatea societală 
o securitatea umană şi a individului(siguranţă) 

 

Eu considerăm că accentul şi dezvoltarea strategiilor trebuie să vizeze o 

abordare de jos în sus: 

o nivelul individual, al cetăţeanului alegător şi contribuabil 

o nivelul societal, al comunităţii cu identitate şi coeziune 

o nivelul naţional, nivelul statului ca produs normativ, instituţional şi 

funcţional 

 

Consider de primă importanţă pentru viitor abordarea temeinică şi responsabilă a 

noilor ameninţări de securitate: 

o securitatea energetică 

o securitatea cibernetică 
o protecţia infrastructurii critice 
o securitatea apei 
o securitatea hranei-securitatea alimentară 

  
Pledez pentru continuarea politicilor de depolitizare şi profesionalizare a 

instituţiilor cuprinse în domeniul securităţii naţionale, pentru controlul civil, 
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parlamentar, pe multiple dimensiuni, al serviciilor de informaţii şi pentru 

cooperarea integrată cu Partenerii strategici şi aliaţii din NATO. 

 

Politica de Apărare 

Participarea Armatei române în misiunile peste hotare a fost cel mai important 
argument strategic al României, a conturat profilul strategic şi a permis 

substanţierea şi greutatea cuvântului ţării noastre în cele mai importante foruri 

internaţionale.  

 

Participarea la misiunile internaţionale are o relevanţă majoră pentru pregătirea, 
prin rotaţie, a trupelor combatante ale Armatei Române în condiţii reale de 

război, pentru creşterea credibilităţii forţei Armatei Române şi a gradului de 

descurajare pe care îl poate realiza o armată profesionistă, antrenată în 

operaţiuni reale pe teren, în condiţii vitrege de viaţă şi meteorologice.  

 

Realizarea, întreţinerea şi planificarea capabilităţilor militare crează probleme 

legate de bugetarea acestui domeniu, accesul şi bătălia pentru resurse în 

societăţile democratice şi în momente de criză, dar şi o dezbatere privind 

nevoile reale ale Armatei române pentru desfăşurarea operaţiunilor angajate 

peste hotare dar şi a angajamentelor luate inclusiv cu dotarea forţelor armate. De 

aceea, pledez pentru atingerea cât mai rapidă a nivelului de 2% din PIB al 

finanţării forţelor armate, din care cel puţin 20% să reprezinte dotarea cu 

echipamente şi tehnologie de ultimă generaţie. 

România s-a angajat să participe la operaţiunea Resolute Support pentru 

Afganistan cu 220 de militari, 200 de instructori şi 20 poliţie militară. Susţin un 

răspuns pozitiv solicitării venite la summitul NATO de la Newoport de a prelua 

paza aeroportului din Kandahar şi dislocarea, în acest sens, a unui efectiv de 

circa 400 de militari.  

 

Este dovada noastră de solidaritate faţă de aliaţi şi o împărţire de 
responsabilităţi în funcţie de ce capabilităţi are fiecare.  
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România este, astfel, în siguranţă şi rezultatele noului summit NATO creează 

formula de descurajare pentru orice posibilă ameninţare. Organizaţia ar 

reacţiona solidar, potrivit articolului 5 şi potrivit Planurilor de contingenţă, pentru a 

sprijini România şi pentru a apăra teritoriul aliat, principala misiune a Alianţei. 

 
Politicile europene ale României 

Integrarea europeană deplină a României se află în prim planul agendei mele 

europene. România este restantă în ceea ce priveşte integrarea în spaţiul 

Schengen, trebuie să pregătească cu atenţie integrarea în zona Euro şi să 

îndeplinească criteriile din cadrul MCV. La nivel european, susţin formula 

Statelor Unite ale Europei, a creării unei formule de Uniune Europeană federală, 

mai integrată şi mai coezivă. 

 

Potrivit Agendei pentru locuri de muncă, creştere, echitate şi schimbări 
democratice care marchează orientări politice pentru viitoarea Comisie 

Europeană, România trebuie să-şi asume integrarea în principalele proiecte şi 

priorităţi ale Comisiei, pentru a-şi creşte greutatea strategică, influenţa şi 

prezenţa în funcţii relevante în cadrul instituţiilor europene şi a-şi valoriza 

avantajele de stat la frontiera Uniunii. 

 

Principalele trei teme asupra căreia mă voi apleca vor fi: 

 

a. Un nou impuls pentru locuri de muncă, creştere si investiţii  
 
Obiectivul este acela de a consolida competitivitatea la nivelul UE şi stimularea 

investiţiilor în vederea creării de locuri de muncă. Mecanismul pe care îl voi 

implementa este acela de a crea locuri de muncă prin investiţiile 

guvernamentale, dar şi utilizarea mult mai eficientă a bugetului UE şi a fondurilor 

europene pentru pregătirea proiectelor majore de investiţii în infrastructură - 

autostrăzi, drumuri, infrastructură feroviară, transport în zonele industriale, 

educaţie, cercetare-inovare, energie şi eficienţă energetică - îmbunătăţirea 
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mediului de investiţii şi creşterea absorbţiei fondurilor europene, reducerea 

birocraţiei.  

 

Strategia Europa 2020 rămâne principalul element catalizator al eforturilor de 

creştere economică şi creare de locuri de muncă. Acest document va trebui să 

se coreleze cu Agenda strategică pentru o Uniune într-o lume în schimbare, 

adoptată de Consiliul European din iunie 2014. 

 
Un obiectiv prioritar distinct îl constituie creşterea ratei de ocupare în rândul 
tinerilor. Iniţiativa „Locuri de muncă pentru tineri” (Youth for Employment 

Initiative), introdusă cu ocazia Consiliului European din februarie 2013 (parte a 

Cadrului Financiar Multianual 2014-2020), constituie instrumentul financiar 

pentru susţinerea proiectelor vizând crearea de locuri de muncă pentru tineri în 

regiunile în care rata şomajului la această categorie de vârstă (15-24 ani) 

depăşeşte 25%. 

 

b. O  piaţă  internă  mai  profundă  şi  mai  echitabilă,  cu  o  bază  
industrială consolidată 
Obiectivele Uniunii sunt finalizarea pieţei interne de produse, servicii şi capital; 

creşterea ponderii industriei în PIB-ul UE la 20%, iar măsurile pe care trebuie să 

le îmbrăţişeze şi viitorul guvern al României trebuie să fie stimularea investiţiilor 

în noile tehnologii, îmbunătăţirea mediului de afaceri, facilitarea accesului la pieţe 

şi la finanţare, în special pentru  IMM-uri şi dezvoltarea competenţelor 

lucrătorilor, sprijinirea mobilităţii forţei de muncă. Un obiectiv important îl 

constituie unificarea pieţelor de capital. Finanţarea sectorului IMM este 

considerată prioritară, fiind sectorul cel mai important al economiei. 

 

c. O uniune a energiei rezilientă şi o politică privind schimbările climatice 
orientată spre viitor  
Obiectivul este finalizarea Pieţei interne a energiei prin dezvoltarea politicii 

energetice a Uniunii, acolo unde România îşi are propriile interese de a fi în prim 
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planul deciziei, dar şi continuarea politicii ambiţioase pentru combaterea 

schimbărilor climatice. Măsurile cele mai importante sunt diversificarea surselor 

de energie şi reducerea dependenţei energetice, interconectarea infrastructurilor 

şi „unirea” puterii de negociere în raport cu ţările terţe, negocierea în plan 

internaţional a unui acord relevant pentru combaterea unitară a schimbărilor 

climatice. 
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6. Mari teme strategice şi probleme ale României 
 

reşedintele României nu are atribuţii directe executive în domeniul 

economic, însă este responsabil de elementele de natură economică ce 

au incidenţă şi pot afecta securitatea naţională. De asemenea, 

Preşedintele României are responsabilitatea de a veghea asupra tuturor 

problemelor strategice ale societăţii, reprezentând şi apărând cetăţeanul în 

faţa eventualelor comportamente abuzive ale instituţiilor statului. 

 

Astăzi, marile teme ale societăţii româneşti, asupra cărora trebuie să se aplece 

societatea,iar politicul trebuie să ofere soluţii, sunt: 

 

1. Finanţarea legitimă, transparentă şi competitivă a activităţii politice. În 

lipsa unei asemenea soluţii, riscul menţinerii/căderii în corupţie e constant. În 

plus, toate partidele politice rămân anchilozate în proiect şi complet neatractive 

pentru profesioniştii neangrenaţi în afaceri sau „legături vinovate” cu liderii politici 

ai partidelor respective. 

 

2. Situaţia Partidelor politice. Două sunt fenomenele care au loc şi marchează 

viaţa partidelor politice: mai întâi o anchilozare a tuturor „partidelor vechi”, 

blocarea accesului şi concentrarea puterii la familiile de prieteni şi oameni de 

afaceri din cercul îngust al Preşedinţilor (cu nemulţumirea, în consecinţă, a 

restului partidului). Problemele de finanţare a partidelor politice sunt depăşite 

doar de modul aleator şi nestrategic al cheltuirii banilor de către aceste 

partide. 
În plus, partidele au renunţat la unul din atributele lor, acela de creare şi 
atragere de resurse umane noi, de atragere a specialiştilor. Mai mult, partidele 

au epuizat garnituri întregi de oameni politici şi au ajuns la generaţii foarte 

tinere şi fără experienţă profesională, care au ajuns la conducere ca efect al 

înţelegerilor dintre grupări cărora le sunt tributare. Profilul liderilor este mai 

P 
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degrabă unul ce reclamă lipsa de caracter, tupeul, scandalul public şi 
minciuna repetată. 

 

Partidele politice sunt indispensabile pentru viitorul democraţiei noastre. Trebuie 

create mecanisme pentru a obţine partide mai apropiate de cetăţeni şi mai 

europene. Indispensabile pentru viitorul democraţiei noastre, partidele vor trebui 

să dezvolte şi să îmbunătăţească modalităţi care să permită participarea 

membrilor şi a alegătorilor la procesul de luare a deciziilor. 

 

Societatea are nevoie de speranţă şi în materie de lideri şi formaţiuni politice-

civice de referinţă. Atât timp cât sistemul politic nu încurajează valoarea şi nu 

atrage elitele, specialiştii, oamenii cu meserie în spate, devine dificilă cultivarea 

unei clase politice de calitate. 

 

3. Crearea mecanismului de atragere a resursei umane de calitate pentru 
funcţia publică, respectiv elaborarea unor pachete atractive şi legitime pentru 

profesionişti care să permită competiţia cu succes în raport cu multinaţionalele şi 

angajatorii privaţi, precum şi cu angajatorii de peste hotare. 

 

4. Avem probleme majore în România în sistemul de valori care a fost 

răsturnat. Crearea respectului pentru profesionalism, pentru muncă şi modele 

de construcţie pas cu pas a carierelor profesionale. Meritocraţia şi modelele 

necesare societăţii nu pot fi construite dacă tipul de personaj mediatizat este 

şmecherul, cel care se descurcă, venalul, scandalagiul sau hoţul neprins. 

Rămâne o problemă constantă a ţării noastre identificarea şi cultivarea de 

personalităţi dedicate muncii lor, profesiei, modele, referinţe, elite. 

 

5. Recompunerea coeziunii societale. Este un deziderat extrem de important şi 

care decurge din atomizarea societăţii, individualism şi soluţii personale, nu din 

formule instituţionale de a reuşi pentru toate categoriile sociale, la nivelul la care 

trebuie să ajungă fiecare. Avem o problemă cu definirea consensuală a 
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interesului naţional – atât la nivelul clasei politice, al specialiştilor cât şi al 

societăţii în ansamblul său. Singurele elemente de permanenţă în materie ţin de 

persoane şi funcţii publice, ele fiind legate de credibilitatea şi legitimitatea 

acestora. Strategia Naţională de Apărare, formulată de Preşedinte, este singurul 

punct de referinţă actuală. 

 

6. Elite şi elementele de referinţă ale societăţii. Problema majoră actuală este 

formarea elitelor şi capacitatea de a le menţine în ţară şi respectiv în funcţie 

publică. Nivelul de plată creează dificultăţi majore pe această direcţie, iar 

generaţiile sunt din ce în ce mai puţin pregătite, mai puţin înclinate spre studiu şi 

cu puţină experienţă. În general, în ţară şi pentru funcţia publică rămân tinerii mai 

puţin pregătiţi, care nu au reuşit să-şi facă cariere în zona privată sau în 

străinătate, sau copii din familie cu tradiţie în administraţia publică. 

Situaţia este accentuată de lipsa reperelor, lipsa modelelor şi de lipsa 
referinţelor morale. Demitizarea practicată de către media şi polarizarea 

societăţii în formate antagonice, mutual exclusive, au dus la eradicarea sau 

ştergerea reperelor, modelelor şi referinţelor morale unanim acceptate în 

societate. Biserica este suficient de retractilă şi implicată excesiv în afaceri 

pentru a mai furniza o referinţă morală solidă, în celelalte cazuri modelele fiind 

mai degrabă izolate şi personalizate, sau orientate politic într-una sau alta din 

taberele create în societate. 

 

7. Singurele elemente de permanenţă sunt angajamentele noastre faţă de 
organismele internaţionale de care aparţinem plus organismele financiare, 

dar în lipsa altor elemente perene sau permanente acceptate, la care se 

adaugă contextul scindării societăţii şi aprofundării rupturii din interiorul societăţii, 

aceste angajamente sunt astăzi puse sub semnul întrebării. Oricum, ele nu 
alcătuiesc o viziune asupra României de mâine, nu conturează un proiect de 

dezvoltare al ţării, de unde dificultatea conturării şi construirii unui profil strategic 

al ţării şi a unui proiect strategic al României. Nevoia de Mare Strategie devine 
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din ce în e mai pregnantă în contextul competiţiei de poziţii – nu de idei sau 

proiecte. 

 

8. Supremaţia legii: este un principiu al democraţiei tot mai mult pus sub semnul 

întrebării deşi se regăseşte în principiile fundamentale de la Copenhaga, 

necesare depunerii (şi acceptării) cererii de aderare la UE. Ea presupune faptul 

că regulile democratice se situează deasupra voinţei exprimate a majorităţii. În 

acest context şi pe acest fundament se edifică statul de drept. 

 

Contestarea şi ambiguitatea la adresa acestor reguli apărute odată cu procesul 

de suspendare a Preşedintelui României a creat dificultăţi majore României şi, în 

general, puterii politice legitime în stat în raport cu cetăţenii. Principiul statului de 

drept presupune nu politizarea instituţiilor, ci întărirea şi funcţionarea lor 

independentă, pentru a-şi atinge scopurile pentru care au fost create, cu 

răspunderea şi controlul politic sau ierarhic. 

 
9. Munca. Cultura şi respectul faţă de muncă a dispărut aproape complet. Atacul 

la adresa muncii e din ce în ce mai susţinut. Reconstrucţia culturii şi a 
respectului faţă de muncă şi cel ce munceşte, indiferent de pregătire şi locul 

de muncă, faţă de realizările sale, va dura şi reclamă oricum o abordare serioasă 

din partea clasei politice. 

 

Respectul pentru muncă este centrul politicilor noastre. Trebuie să fructificăm 

toate oportunităţile pentru a spori gradul de ocupare, în special pentru generaţia 

tânără. 

 
10. Calitatea de contribuabil şi plata impozitelor ca responsabilitate de 

cetăţean, pentru a garanta respectul pentru societate şi un stat solid care să 

ocrotească această proprietate este o idee pe care o voi cultiva la nivelul 

educaţiei principale din şcoli şi prin formulele de promovare generală a acestor 

perspective. Rămâne o problemă strategică a României sublinierea şi asumarea 
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faptului că un cetăţean îşi menţine această postură doar dublând-o şi cu calitatea 

sa de contribuabil, iar respectul creşte atunci când îşi plăteşte impozitele şi când 

veniturile şi proprietăţile sale provin din muncă. 

Îmi asum responsabilitatea de a cataliza dezbaterea publică în acest domeniu, 

astfel încât aceasta să reunească toate resursele de cunoaştere şi să promoveze 

rezultatele cercetării şi proiectele propuse pentru decalogul prezent şi pentru alte 

teme strategice ce reclamă atenţie pe parcursul mandatului. 
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7. Viziunea noului Preşedinte – Soluţii la problemele României 
 

reşedintele României este obligat să propună o viziune despre 

dezvoltarea României, despre viitorul său. De asemenea trebuie să 

propună soluţii la problemele României. Preşedintele are la dispoziţie o 

echipă de consilieri ce conduc departamente de specialitate şi asigură expertiza 

necesară deciziilor sale. De asemenea, Preşedintele are la dispoziţie 

instrumentul comisiilor prezidenţiale care pot reuni toate forţele creative şi 

profesionale ale României într-un anumit domeniu pentru a putea reflecta şi 

propune soluţii la marile probleme structurale şi marile teme strategice ale 

României. 

 

Soluţiile sunt puse în dezbaterea publică şi sunt instrumente pentru a oferi 

Guvernului, care se ocupă de problemele curente, de administrare a economiei 

şi aplicarea politicilor sociale ale statului, dar şi Parlamentului rezultatele 

proceselor de reflecţie pentru temele strategice, cu relevanţă pe termen lung. 

 
Principalele soluţii pe care le propunem pentru România sunt: 

� Schimbarea Constituţiei – prin asigurarea echilibrului şi cooperării 

puterilor în stat, dar şi prin funcţionalitatea instituţiilor în stat. 

� Regionalizarea – ca decentralizare, nu federalizare. Principiul 

subsidiarităţii trebuie aplicat în măsura în care rezultatul nu este 

feudalizarea României de către baroni locali, autonomizarea şi împingerea 

spre separatism pe baze etnice, de bunăstare, excepţionalism sau egoism 

local. Regionalizarea trebuie să fie un proces care să asigure bună 
guvernare şi creşterea capacităţii administrative. 

� Depolitizarea, debirocratizarea instituţiilor, reprofesionalizarea lor, 
inclusiv a ministerelor – acolo unde doar ministrul şi secretarul de stat 

trebuie să fie numit politic, restul - trebuie să fie profesionişti, cu un ghid al 

carierei clar şi perspective în funcţie de capacităţi, experienţă, pregătire. 

P 
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� Reforma Învăţământului a fost realizată, dar din păcate multiple 

documente apărute ulterior au fost în măsură să altereze câştigurile Legii 

Educaţiei. Este necesară continuarea şi readucerea pe linia corectă de 

eficienţă şi competenţă a învăţământului românesc, capabil să răspundă 

cererilor de pregătire a forţei de muncă. 

� Trebuie să ne îmbunătăţim constant sistemul educaţional, 
concentrându-ne în acelaşi timp asupra cunoştinţelor şi asupra abilităţilor, 

şi trebuie să promovăm într-un mod mai eficient cercetarea şi inovarea. 

Mobilitatea, limbile străine şi creativitatea vor trebui încurajate în lumea 

profesională, precum şi în sistemul de învăţământ, mai mult decât până 

acum. Adecvarea la cererile pieţii muncii este, de asemenea, extrem de 

importantă ca şi selectarea şi îndrumarea fiecărui elev pe direcţia pe care 

are abilităţi, competenţe, unde-şi doreşte să lucreze şi unde poate 

performa cel mai bine. 

� Reforma Sănătăţii a rămas la mijlocul drumului, deşi a fost elaborată o 

lege potrivită, care permitea intrarea în sistemul de sănătate al competiţiei 

private şi al fodurilor private de asigurări de sănătate. Obiectivele trebuie 

să rămână eficienţa, eficacitatea, evitarea risipei, servicii de calitate, 

pachet minimal suficient, echilibrarea alocărilor bugetare între medicina de 

urgenţă, sistemul ambulatoriu, tratamentele în spitale şi ale bolilor cronice. 

� Sistemul de pensii, demografie, piaţa muncii. Este un dezechilibru 

structural, iar eu, în calitate de nou preşedinte al României voi insista 

asupra catalizării eforturilor pentru diminuarea acestor dezechilibre de 

natură bugetară, pentru asigurarea unei reveniri la echilibru demografic şi 

asigurarea forţei de muncă calificată, bine pregătită şi în domeniile pe care 

le cere piaţa. 

� Reglarea competiţiei reale, accesul corect la oportunităţi şi la resurse 
este o prioritate a noului preşedinte al României pe baza mecanismelor 

europene consacrate şi a perfecţionării instituţiilor din România. 
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� Dezvoltarea liberei iniţiative, atragerea de investiţii, competitivitate, 
susţinerea creativităţii sunt priorităţi ce pot asigura locuri de muncă şi 

dezvoltarea economică sustenabilă a României, deci vor fi preocupările 

mele în analizarea legislaţiei ce-mi va parveni spre ratificare. 

� Societatea civilă are rol important regulator în relaţia cetăţenilor cu 

autoritatea. Ea asigură participare, angajare, implicare, asigură formulele 

de manifestare a responsabilităţii cetăţenilor pentru modul în care sunt 

conduşi şi guvernaţi. Întărirea societăţii civile şi consultarea acesteia prin 

mecanisme proprii de către toate instituţiile statului este un deziderat 

important al noului preşedinte al României. 

� Cheia pentru viitorul României este echilibrul între disciplina bugetară şi 

promovarea creşterii durabile, concomitent cu protejarea Europei 

sociale, iar adoptarea monedei euro este una din expresiile cele mai 

profunde ale procesului de integrare europeană. Aceasta înseamnă 

modernizarea economiei şi reducerea birocraţiei, precum şi întărirea 

guvernanţei fiscale şi economice la nivelul celor din UE. Înseamnă, de 

asemenea, muncă mai multă şi pe o perioadă mai lungă de timp. O 

preocupare majoră va fi dezvoltarea unor căi mai inteligente de 
economisire, dar şi de consum. 
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8. Profilul de candidat 
 

oul Preşedinte al României, care îşi asumă modernizarea României,  

trebuie să fie un preşedinte activ şi implicat: el este cel mai important 

şi relevant actor al sistemului constituţional românesc, cu o acţiune 

înscrisă în limite constituţionale. Adoptarea unui model de preşedinte pasiv va 

face din acesta un spectator în raport cu problemele României şi deciziile luate 

de statul român, un preşedinte contemplativ şi învins încă din momentul alegerii. 

 
Românii nu-şi doresc un preşedinte-păpuşă în mâinile unor politicieni, oameni de 

afaceri, baroni locali sau grupuri de interese, cu atât mai puţin un preşedinte 

tributar şi dependent faţă de mogulii media. Românii îşi doresc un preşedinte 
puternic şi implicat, care să-i reprezinte, un actor politic relevant, cu voinţă 

proprie manifestă.  
 

Românii îşi doresc un preşedinte serios, muncitor, loial, care să lucreze în 

folosul lor şi al ţării cu competenţă şi verticalitate, un preşedinte ferm în 

convingeri dar şi flexibil, capabil de negociere, dar fără să recurgă la 

compromisuri inacceptabile. Noul Preşedinte al României trebuie să aibă calităţi 

de lider probate, să fi condus administrativ instituţii mari de stat, să fie obişnuit cu 

lucrul instituţional. El trebuie să probeze, prin acţiune şi prin organizarea 

administraţiei prezidenţiale, prin lucrul cu consilierii şi departamentele din 

subordine, capacitate instituţională, bună guvernare şi respectarea strictă a 

legilor în vigoare. Preşedintele României trebuie să practice o politică 
pragmatică, realistă, bazată întotdeauna strict pe principii şi valori clare şi 

nenegociabile. 

 

Nu în ultimul rând, noul preşedinte al României trebuie să aibă în atenţie aşa-

numita jumătate tăcută politic, respectiv implicarea femeilor în toate politicile şi 

la toate nivelurile de decizie ale societăţii româneşti. Egalitatea de gen se 

N 
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profesează, nu se declamă. Nu rareori un candidat femeie pentru un post public 

este egal cu colegii săi bărbaţi ca pregătire, competenţă şi capacitate de muncă. 

Dimpotrivă, de multe ori este chiar deasupra candidaţilor bărbaţi prin dedicaţie şi 

ambiţie. În toate cazurile trebuie asigurată o competiţie egală între femei şi 

bărbaţi.  
 

Eu cred că este timpul pentru o femeie Preşedinte al României! 
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9. Anexe 
 
Anexa 1 
 
 
Summitul Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) de la Newport (Ţara 
Galilor, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord) 
 

Evenimentele din ultimele luni au creat condiţii ca NATO să se manifeste în 

primul rând ca o organizaţie care îşi exercită misiunea fundamentală de a 
apăra proprii membri. 
 

Este un summit al solidarităţii, un summit care a revitalizat organizaţia şi care 

dă un semnal extrem de puternic că la orice risc, cât de mic, în legătură cu 

membrii Alianţei NATO toată organizaţia este gata să funcţioneze, să-şi 

îndeplinească misiunea fundamentală, în baza articolului 5. 

 

Declaraţia summitului reafirmă fundamentele Alianţei: solidaritate, coeziune 
aliată şi indivizibilitatea securităţii în cadrul Alianţei NATO. De asemenea 

sunt realirmate sarcinile Alianţei şi care sunt trei şi ele sunt apărarea colectivă, 
managementul crizelor şi securitatea prin cooperare. 

 

Acest summit a adoptat 20 de documente din care 5 sunt publice şi 15 sunt 

nepublice, sunt documente secrete. Declaraţia summitului, care este o declaraţie 

amplă acoperă practic, generic, aş spune, uneori eliptic, toate cele 15 documente 

care rămân secrete şi după care structurile militare acum trebuie să pună în 

aplicare deciziile politice luate. Implementarea se va face şi este obligaţie 

imediată a structurilor de conducere a NATO dar şi a structurilor militare din 

fiecare stat funcţie de ce revine fiecăruia. 
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Cele 5 documente publice sunt: 

 
Declaraţia Finală a Summitului: 

� angajamentul Statelor Unite pentru Europa şi al Europei pentru 

parteneriatul cu Statele Unite.  

 

Declaraţia pentru asigurarea finanţării Apărării 

� obligaţia statelor de a reveni la finanţarea cheltuielilor de apărare cu 2% 

din bugetul de stat şi 20% din acest buget pentru echipament. Deci, 20% 

din bugetul fiecărui stat trebuie destinat echipării armatei. România s-a 

angajat să ajungă la 2% în 2017. Trebuie să devansăm acest termen ca 

să ne îndeplinim şi noi obligaţiile 

 

� Declaraţia comună NATO – Ucraina 

� Declaraţia privind Afganistanul 

� Declaraţia privind forţele armate. 
 

Obiectivele României la summitul NATO, atinse pe deplin: 
 

Adoptarea planului de acţiune, Readiness Action Plan, în terminologia NATO. 

Prin acest document s-a decis prezenţa NATO pe teritoriul statelor de la frontiera 

de est a NATO, inclusiv pe teritoriul României. România are două facilităţi 

militare comune româno-americane, una la Kogălniceanu şi alta la Deveselu.  

 

NATO nu s-a limitat numai să constate riscurile majore la securitatea aliată, 

începând cu ce se întâmplă în Ucraina, cu agresiunea Federaţiei Ruse împotriva 

Ucrainei, dar s-a prezentat şi un plan de acţiune, care face parte din 

documentele secrete şi care a fost adoptat. Acest plan prevede că se creşte 

nivelul capacităţii de reacţie a alianţei. Până acum, a existat o dimensiune a 

capacităţii de reacţie, iar acum s-a stabilit creşterea capacităţii de reacţie.  
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Vom avea o structură de comandament NATO. Va fi un comandament, va 

coordona activităţile regionale, România-Bulgaria. Comandamentul are rolul de 

a conduce în primul rând aplicaţiile, exerciţiile comune şi, doar în caz de război, 

va avea rolul de a conduce şi lupta, dar, coordonat de un comandament pentru 

sud-estul Europei, care se află în Italia, la Napoli, la fel cum există un 

comandament la Szczecin care vizează balticii şi Polonia. Avem toată 

infrastructura gata, mai ales că România a mai găzduit, dacă vă aduceţi aminte 

SEEBRIG-ul, ocazie cu care s-a pregătit un comandament exact de dimensiuni 

NATO şi a fost creat pe model NATO. 

 

Este o ofertă directă a Statelor Unite, făcută în summit de preşedintele Obama, 

crearea unui centru de antrenament şi exerciţii navale la Marea Neagră, 

exerciţii şi antrenamente care se vor face împreună cu flota României şi a 

Bulgariei. Acest centru de antrenament va fi tot timpul alimentat cu nave din flota 

militară a Statelor Unite.   

 

România nu are capacităţi suficiente pentru a face faţă unei eventuale agresiuni 

a flotei Federaţiei Ruse de la Sevastopol, preşedintele Obama, în plin Summit, a 

luat cuvântul şi a spus că flota americană va asigura o prezenţă consistentă, 

care să facă aplicaţii, exerciţii cu flota militară a României şi a Bulgariei. 

Angajamentul Statelor Unite este să menţină o forţa navală viabilă în Marea 
Neagră, care să facă tot timpul antrenamente, pregătiri, aplicaţii în spaţiul Mării 

Negre. 

 

NATO va trece pentru frontiera sa de est la aşa-numita planificare avansată, 
adică nu se va sta în scenarii să vedem ce se întâmplă, ci se vor preîntâmpina 

scenariile prin prezenţă militară cu capacităţi suficiente să facă faţă oricăruia din 

scenariile prin care integritatea teritorială a vreunuia din statele de pe flancul de 

est ar putea fi afectată.  
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Marea Neagră este evidenţiată în documentele summitului cu o dimensiune 
importantă a securităţii euroatlantice, ca urmare a evenimentelor din ultima 

perioadă din Ucraina. Este cea mai cuprinzătoare afirmaţie legată de Marea 

Neagră. 

 
Arcul de conflicte îngheţate care sunt în jurul Mării Negre, Nagorno-Karabakh, 

Osetia, Abhazia, Transnistria, şi acum Ucraina.  Aceste conflicte îngheţate pot fi 

activate pe rând sau toate odată, ceea ce ar crea un mediu profund de 

instabilitate în jurul Mării Negre, care ar afecta consistent securitatea statelor 

membre NATO. Prin activarea acestor conflicte îngheţate sunt afectate chiar 

state partenere NATO Georgia, Republica Moldova, Azerbaidjan, Armenia. 

Destabilizare poate avea implicaţii consistente pentru securitatea statelor din 

flancul estic al NATO. Evenimentele din Ucraina sunt un argument formidabil că 

Federaţia Rusă poate desfăşura acţiuni iraţionale, anexarea Crimeii şi o 

agresiune militară în forma unui război hibrid. De la Sevastopol până la litoralul 

românesc sunt 160 de mile, ceea ce înseamnă maximum 6 ore pentru un 

crucişător sau un distrugător. 

 
Scutul Antirachetă: Programul de amplasare a elementelor scutului antirachetă 

se derulează în parametrii planificaţi. În anul 2015, baza de la Deveselu va fi 

funcţională şi va contribui la securitatea spaţiului aliat. 

 
Republica Moldova: a fost introdusă în două programe. Un program se referă la 

crearea unei platforme de interoperabilitate a Armatei Republicii Moldova cu 

armatele NATO. Un alt program privind construirea capabilităţii de apărare a 

Republicii Moldova, ceea ce înseamnă state membre NATO, inclusiv România, 

vor face exerciţii comune cu Armata Republicii Moldova.  

 
Securitatea cibernetică. România a făcut oferta să fie naţiune-lider pentru un 

fond mutual din care să se alimenteze programe, proiecte, pentru securitatea 

cibernetică a Ucrainei. Deci, România va fi naţiune cadru pe acest program. 
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România s-a angajat să participe la operaţiunea Resolute Support pentru 

Afganistan cu 220 de militari, 200 de instructori şi 20 poliţie militară. Între timp, 

am primit solicitări să preluăm şi paza a două aeroporturi, Kandahar şi Kabul. 

Încă nu avem o hotărâre CSAT, vom discuta acasă şi vedem dacă ne putem 

asuma preluarea pazei unuia din cele două aeroporturi pentru care am fost 

solicitaţi. Asta ar însemna să dislocăm în Afganistan un efectiv de circa 400 de 

militari. Este şi o împărţire de responsabilităţi în funcţie de ce capabilităţi are 

fiecare. Eu cred că atâta timp cât, probabil mii de militari ai organizaţiei se vor roti 

pe teritoriul României pentru a-i garanta securitatea, dar având la dispoziţie şi o 

tehnică de luptă mult superioară, la rându-i, România poate să aibă o abordare 

pozitivă, nu faţă de toată solicitarea, dar măcar faţă de unul din cele două 

aeroporturi. 

 

România este în siguranţă şi rezultatele noului summit NATO crează formula 

de descurajare pentru orice posibilă ameninţare. Organizaţia ar reacţiona solidar, 

potrivit articolului 5 şi potrivit Planurilor de contingenţă, pentru a sprijini România 

şi pentru a apăra teritoriul aliat, principala misiune a Alianţei. 

 
Planul de contingenţă al României a fost aprobat înaintea începerii summit-ului 

şi el imaginează diverse scenarii în care securitatea României ar putea fi afectate 

de pe mare, din aer, din cer, de pe frontiere terestre, imaginează variantele în 

care NATO ar trebui să răspundă la un atac în oricare din variante împotriva 

României şi Bulgariei şi stabileşte planificarea apărării. De pe tot flancul estic, 

erau Polonia şi ţările baltice, care aveau un plan de contingenţă şi, implicit, un 

plan de acţiune în baza planului de contingenţă, deci partea de nord a flancului 

estic; partea de sud a flancului estic, care este reprezentată de Turcia avea, de 

asemenea, un plan de contingenţă şi un plan de acţiune, în cazul în care în 

scenariile NATO, Turcia ar fi fost atacată sau balticii şi Polonia. România şi 
Bulgaria nu aveau un astfel de plan, pentru că erau considerate ţări în afara 

riscurilor de a fi atacate militar. 
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Şi România are, după acest summit, un plan de contingenţă, un plan de 
acţiune, în cazul în care este atacată, în condiţiile în care militarii de la NATO, 

sub comanda SACEUR-ului - comandantului unic al forţelor NATO din Europa, 

au elaborat scenariile prin care România, securitatea României ar putea fi 

afectată şi aceste scenarii vizează varianta atacului României de pe mare, atac 

terestru, atac de aviaţie, iar planul de acţiune vine şi dă soluţiile, contramăsurile 

Alianţei pentru a apăra România, alături de propriile ei forţe armate. 

 

În baza deciziilor Summitului, în cel mai scurt timp, structurile militare de la 

NATO şi structurile naţionale trebuie să elaboreze disponibilităţile de forţe în 

interiorul NATO, pentru ca România să fie apărată în oricare din scenariile de 

război, în care ar putea fi atacată sau în care ar putea să-i fie afectată 

integritatea teritorială şi suveranitatea. 

 

Anexa 2 
 
Agenda pentru locuri de muncă, creştere, echitate şi schimbări democratice. 

Orientări politice pentru viitoarea Comisie Europeană - Jean-Claude Juncker 

 
10 domenii de politici publice 
 
1. Un nou impuls pentru locuri de muncă, creştere si investiţii  
Obiectiv: Competitivitate la nivelul UE şi stimularea investiţiilor în vederea creării 

de locuri de muncă. 

Măsuri: Utilizarea mult mai eficientă a bugetului UE (direcţionarea adecvată, 

flexibilitate, valorificarea efectului de pârghie pentru atragerea de investiţii publice 

şi private), accentuarea sprijinului Băncii Europene de Investiţii, dezvoltarea de 

instrumente financiare mai eficace, utilizarea expertizei BEI şi a COM pentru 

pregătirea proiectelor majore de investiţii în infrastructură (banda largă, transport 

în zonele industriale, educaţie, cercetare-inovare, energie şi eficienţă 
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energetică), îmbunătăţirea mediului de investiţii şi creşterea absorbţiei fondurilor 

europene, reducerea birocraţiei.  

Strategia Europa 2020 rămâne principalul element catalizator al eforturilor de 

creştere economică şi creare de locuri de muncă. Acest document va trebui să 

se coreleze cu Agenda strategică pentru o Uniune într-o lume în schimbare, 

adoptată de Consiliul European din iunie 2014. Un obiectiv prioritar distinct îl 
constituie creşterea ratei de ocupare în rândul tinerilor. Iniţiativa „Locuri de 

muncă pentru tineri” (Youth for Employment Initiative), introdusă cu ocazia 

Consiliului European din februarie 2013 (parte a Cadrului Financiar Multianual 

2014-2020), constituie instrumentul financiar pentru susţinerea proiectelor vizând 

crearea de locuri de muncă pentru tineri în regiunile în care rata şomajului la 

această categorie de vârstă (15-24 ani) depăşeşte 25%. 

 
2. O Piaţă Unică digitală conectată  
Obiectiv: realizarea unei pieţe unice digitale conectate prin creşterea gradului de 

utilizare a tehnologiilor digitale şi a serviciilor online.  

 
3. O uniune a energiei rezilientă şi o politică privind schimbările climatice 
orientată spre viitor  
Obiective: finalizarea Pieţei interne a energiei (dezvoltarea politicii energetice a 

Uniunii); continuarea politicii ambiţioase pentru combaterea schimbărilor 

climatice. 

Măsuri: diversificarea surselor de energie şi reducerea dependenţei energetice, 

interconectarea infrastructurilor şi „unirea” puterii de negociere în raport cu ţările 

terţe, negocierea în plan internaţional a unui acord relevant pentru combaterea 

unitară a schimbărilor climatice.   

 
4.  O  piaţă  internă  mai  profundă  şi  mai  echitabilă,  cu  o  bază  
industrială consolidată 
Obiective: finalizarea pieţei interne de produse, servicii şi capital; creşterea 

ponderii industriei în PIB-ul UE la 20%.  
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Măsuri: stimularea investiţiilor în noile tehnologii,  îmbunătăţirea mediului de 

afaceri, facilitarea accesului la pieţe şi la finanţare, în special pentru  IMM-uri şi 

dezvoltarea competenţelor lucrătorilor, sprijinirea mobilităţii forţei de muncă.  

Un obiectiv important îl constituie unificarea pieţelor de capital. Finanţarea 

sectorului IMM este considerată prioritară, fiind sectorul cel mai important al 

economiei. 

 
5. O uniune economică şi monetară mai aprofundată şi mai echitabilă 
Obiectiv: adâncirea Uniunii Economice şi Monetare, în condiţiile menţinerii 

coeziunii UE. 

Măsuri: revizuirea pachetului guvernanţei economice (6 pack şi two pack), 

reluarea dezbaterilor pe contractele de competitivitate şi creştere, construirea 

unui echivalent al FMI pentru UE, creşterea ponderii criteriului de impact social în 

programele de reformă ale statelor membre (state ale Zonei Euro şi state 

asociate la noua arhitectură de guvernanţă, precum România). 

 
6. Un acord de liber schimb cu SUA care să fie rezonabil şi echilibrat 
Obiectiv: mandatul de negociere cu SUA trebuie să prevadă menţinerea 

standardelor sociale, în materie de siguranţă, de sănătate şi de protecţie a 

datelor ale Europei şi a diversităţii culturale europene. 

Măsură: asigurarea transparenţei sporite faţă de cetăţeni şi de Parlamentul 

European cu privire la desfăşurarea negocierilor. 

 
7. Un spaţiu de justiţie şi de drepturi fundamentale bazat pe încredere 
reciprocă 
Obiective: instituirea unui mecanism privind statul de drept, aplicabil tuturor 

statelor membre; consolidarea legitimităţii democratice; consolidarea încrederii 

reciproce.  

Măsuri: gestionarea dosarului orizontal privind protecţia datelor cu caracter 

personal, garantarea drepturilor procedurale în abordarea combaterii 

criminalităţii, dezvoltarea cooperării judiciare dintre statele membre.  
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8. Către noua politică privind migraţia  
Obiective: dezvoltarea politicilor privind migraţia şi azilul. 

 
9. Un actor mai puternic pe plan mondial 
Obiective: consolidarea parteneriatului şi asocierii R.Moldova şi Ucrainei la UE; 

continuarea procesului de extindere cu Balcanii de Vest (deşi se arată că în 

următorii 5 ani nu va mai adera la UE nicio ţară); consolidarea cooperării în 

domeniul Politicii de Securitate şi Apărare Comună, prin integrarea capacităţilor 

de apărare. 

Măsură: între altele creşterea rolului viitorului Inalt Reprezentat în cadrul 

arhitecturii instituţionale europene şi o mai strânsă coordonare a acestuia cu 

comisarii pentru comerţ, dezvoltare, ajutor umanitar, politica de vecinătate. 

 
10. O Uniune a schimbărilor democratice 
Obiectiv: impunerea ca şi practică de lucru dialogul politic dintre viitorul 

Preşedinte al COM şi Parlamentul European, cu accent pe asigurarea 

transparenţei. 

Măsură: între altele încheierea unui acord interinstituţional (COM-Consiliu-PE) 

prin care să se instituie un registru obligatoriu al lobbystilor care să vizeze 

instituţiile.  
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România frumoasă este ţara în care fiecare român îşi doreşte să trăiască. 

România frumoasă este ţara în care oamenii au motive să zâmbească. 

România frumoasă este promisiunea pe care o fac românilor! 

 

ELENA UDREA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


