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MESAJ VICTOR PONTA 
 

  

 

„Preşedintele României trebuie să fie 

mândru că este român, să îşi iubească ţara şi 
să promoveze valorile sale autentice, fie că 
vorbim de tradiţie, credinţă, istorie sau 
speranţele noii generaţii. Noul Preşedinte al 
României trebuie să vrea să depăşească 25 de 
ani de tranziţie imperfectă, dar şi 10 ani de 
război politic și scandal care nu au adus nimic 
bun oamenilor obişnuiţi.  

Ca preşedinte, vreau să promovez o nouă 
Mare Unire pentru români.  

Doar uniţi putem merge înainte!  

Vrem să începem a doua mare unire a 
românilor. Dar, pentru asta, pentru a putea 
construi pentru viitor, avem nevoie de 
echilibru şi stabilitate. Avem mult de lucru, 
iar scopul real al unui Preşedinte trebuie să fie 
acela de a stimula prosperitatea şi progresul, 
bunăstarea şi echilibrul, fără curbe de 
sacrificiu, fără noi terapii de austeritate, fără 
risipă şi dezbinare.  

Fiind un lider social-democrat, ştiu din 
experienţă care sunt grijile şi problemele celor 
aflaţi în nevoie, celor defavorizaţi, celor rupţi 
de România civilizată, celor care au încă 
nevoie de sprijin foarte direct din partea 
statului. 

Fiind, ca premier, ancorat şi în noile evoluţii 
economice şi geopolitice globale, sunt direct 
preocupat de situaţia şi performanţa mediului 
activ, dinamic, întreprinzator – cel care 
produce plus-valoare şi care aduce creştere şi 
bunăstare.  

Fiind cel mai tânăr preşedinte al unui mare 
partid din România, dar şi cel mai tânăr prim-
ministru din Europa în momentul desemnării, 
ştiu care sunt dorinţele, preocupările şi 
temerile noilor generaţii. Tinerii sunt viitorul 
României, iar şansa noastră, ca ţară, este să 
le oferim acestora oportunităţi reale acasă, pe 
măsura pregătirii lor. Prea mult timp, energii 
şi resurse umane incredibil de bune s-au risipit 
în lumea largă, doar pentru că România nu a 
avut răbdarea şi grija de a se preocupa de 
noile sale generaţii. Ambiţia mea este să 
aducem o schimbare autentică, una în care 
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scandalul şi războiul politic să nu îşi mai facă 
loc la vârful statului. 

 

În aceşti ani, ca prim-ministru, am 
demonstrat că pot uni românii, că pot 
promova politici care să îi ajute atât pe cei 
mai defavorizaţi (pensionarii, tinerii 
absolvenţii, locuitorii satelor, cei în vârstă, cei 
bolnavi), cât şi pe cei mai competitivi şi 
performanţi români din cele mai dinamice 
componente ale economiei.  

Proiectul USL a fost un exemplu al cooperării 
între partide cu ideologii diferite în interes 
naţional, iar acest exemplu este o excepţie 
pentru ultimii 10-15 ani, una care arată că 
dialogul, consensul politic şi deschiderea pot 
ajuta la atingerea unor obiective majore.  

În actualul context, cred că România are 
nevoie de o nouă Mare Unire, la aniversarea 
celor 100 de ani de la desăvârşirea sa ca stat 
modern şi după 25 de ani de regim 
democratic marcaţi atât de împliniri, aşa cum 
au fost aderarea la Uniunea Europană şi 
NATO, cât şi de neîmpliniri, aşa cum sunt 
nivelul ridicat al sărăciei, nedreptăţile sau 
inechităţile cronice.  

În decembrie 1918, cu preţul a peste jumătate 
de milion de morţi, românii reuşeau să 
şteargă frontierele statale dintre ei şi să se 
regăsească într-o singură ţară. La aproape 
100 de ani de atunci, românii sunt din nou 
dezbinaţi, mai dezbinaţi ca niciodată, 
împărţiţi în grupuri care nu numai că nu 
colaborează unele cu altele, dar de cele mai 
multe ori ajung să se urască şi să se 
confrunte. Dincolo de eşecurile economice şi 
sociale pe care regimul Băsescu le-a produs, 
cea mai devastatoare moştenire lăsată este 
teribila fragmentare din interiorul naţiunii 
române.  

Este imposibil să demarezi un proiect 
naţional cu un popor dezbinat, împărţit în 
tabere şi grupuri, care pe zi ce trece îşi 
anulează criteriile de apartenenţă şi le 
dezvoltă pe cele de izolare. Va fi imposibil să 
clădim ceva durabil dacă nu vom reuşi să fim 
împreună, şi nu vom reuşi să fim împreună 
dacă, din cele mai înalte poziţii ale statului 
român, vor porni mereu mesaje încărcate de 
ură, dispreţ, violenţă sau intoleranţă. 

De aceea, cred că primul pas după 16 
noiembrie este să oprim scandalul, să punem 
capăt stării de conflict din societatea 
noastră, să pacificăm România şi să orientăm 
toate resursele pe care le avem spre 
construcţie, spre dezvoltare, spre bunăstare. 

Marea Unire de care vorbesc înseamnă 
ştergerea frontierelor dintre noi, dintre cei de 
stânga şi cei de dreapta, dintre cei implicaţi şi 
cei neimplicaţi, dintre cei care au nevoie de 
ajutorul statului şi cei care se descurcă 
singuri, dintre cei performanţi şi cei mai puţin 
performanţi... Rolul Preşedintelui va fi să îi 
trateze pe toţi în mod egal şi să le garanteze 
accesul egal la drepturi, respect, siguranţă şi 
stabilitate. Fiecare cetăţean român trebuie să 
se simtă Acasă în România şi rostul unui om 
politic responsabil este să facă acest lucru 
posibil. În faţa marilor provocări de securitate 
pe care le trăim, în faţa noilor dezvoltări 
economice şi a marilor mişcări geopolitice, 
singura şansă pentru noi este să avem unitate 
acasă, competitivitate în economie şi 
luciditate în exterior. 

Un stat modern, implicat activ în viaţa celor 
care au nevoie de sprijin, dar discret şi corect 
cu cei care au nevoie doar de reguli clare şi 
durabile, o Românie solidară în care avuţia 
este distribuită corect şi în care cetăţenii se 
ajută între ei, acesta este sensul Marii Uniri 
pe care o propun la 100 de ani de la 
momentul sublim din 1918.     
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Avem mult de lucru! După un deceniu al 
dezbinării, ţara are nevoie de stabilitate, de 
siguranţă şi de construcţie pozitivă, de un 
preşedinte care să nu mai repete niciodată 
marile greşeli care au făcut din funcţia 
prezidenţială o sursă de instabilitate internă şi 
cauza principală a unor decizii greşite, care au 
sărăcit milioane de români. 

După aderarea şi integrarea în lumea 
democratică euro-atlantică, noul nostru 
proiect naţional este România Puternică.  

O Românie cu un stat de drept consolidat 
ireversibil, cu o economie solidă, cu o 
societate care preţuieşte munca şi distribuie 
bunăstarea în mod echilibrat, nu doar pentru 
un grup privilegiat şi clientelar.  

O Românie cu instituţii solide, cu vecini buni şi 
graniţe sigure.  

O Românie care îşi recuperează activele 
strategice şi îşi valorifică resursele în interes 
naţional şi în folosul oamenilor.  

O Românie care poate şi trebuie să devină 
actor regional important în ceea ce priveşte 
energia şi dezvoltarea industrială.  

O Românie care îşi valorifică statutul de pol 
de creştere economică în regiune şi care pune 
accentul pe relansarea industriilor de vârf şi a 
agriculturii moderne.  

O Românie respectată în Uniunea Europeană, 
O Românie solidară care nu se discreditează 
singură la Bruxelles, prin abordări 
politicianiste, dar şi o Românie care ştie să se 
lupte pentru interesul său naţional.  

O Românie cu instituţii solide, cu un stat social 
dezvoltat şi cu o politică agresivă de reducere 
a inegalităţilor și nedreptăților.  

România îşi poate câştiga o poziţie legitimă 
de influenţă în regiune şi un statut important 
în interiorul alianţelor euro-atlantice doar 
dacă vom aplica o politică externă şi de 

securitate naţională inteligentă bazată pe: 
întărirea statului, consolidarea structurilor de 
apărare a ţării şi câştigarea independenţei 
energetice în următorii 5 ani. Susţin cu 
convingere diversificarea unor parteneriate 
regionale şi internaţionale reciproc 
avantajoase care să crească prestigiul 
României şi, mai ales, capacitatea noastră de 
a acţiona pârghii multiple pentru a ne 
promova interesele economice şi politice în 
regiune şi în lume.  

Indiferent de vârstă, de statut social, de etnie 
sau de credinţă, suntem cu toţii români şi 
avem împreună un obiectiv important, acela 
de a construi pentru noi şi pentru copiii noştri 
o viaţă mai bună şi mai sigură aici, acasă. 
România are nevoie de toţi cetăţenii ei, fără 
discriminări şi excluderi. Toţi suntem egali în 
drepturi, libertăţi şi obligaţii, cetăţeni români 
şi europeni, în acelaşi timp. Zece ani de 
divizare şi de conflict al românilor contra 
românilor sunt prea mulţi. Acastă perioadă 
trebuie depăşită! Trebuie să avem încredere 
în capacitatea noastră de a fi solidari şi de a 
coopera, astfel încât România să devină ţara 
în care fiecare îşi găseşte locul, rolul şi 
împlinirea personală şi profesională. 

În fine, întâlnirea  cu fraţii noştri din 
Republica Moldova în cadrul Uniunii 
Europene nu este nu doar un obiectiv de 
interes naţional, ci un crez al fiecărui român 
patriot de pe ambele maluri ale Prutului. 

 

Am curajul de a promova aceste obiective, 
alături însă de o nouă atitudine şi de un nou 
mod de a valorifica funcţia prezidenţială – eu 
cred că Preşedintele trebuie să promoveze 
mândria de a fi român. Construind o Românie 
Puternică, îi vom face şi pe români să fie 
mândri de ţara lor. Regenerarea conştiinţei 
naţionale, a unui patriotism luminat şi 
modern în care iubirea de ţară este perfect 
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acordată cu mândria de a face parte din 
marea familie de valori şi civilizaţie 
europeană se demonstrează prin fapte care 
fac bine ţării, nu prin vorbe goale de conţinut.  

 

Ca premier, am demonstrat că se poate – am 
dat înapoi salariile şi pensiile tăiate în 2010, 
am creat peste 200.000 de noi locuri de 
muncă, am redeschis spitale şi am mărit 
bugetele pentru educaţie şi sănătate, am 
crescut salariul minim, am scăzut TVA şi CAS. 
Am scos ţara din izolare şi lucrăm, în prezent, 
la mari proiecte de investiţii. Am lăsat justiţia 
independentă. Am consolidat sprijinul pentru 
Armată, inclusiv mărind bugetele de apărare. 
Susţin independenţa energetică a României şi 
integrarea europeană a Moldovei. Fac vocea 
României auzită în lume. Întăresc 
parteneriatul cu NATO şi SUA, punând astfel 
România la adăpost de turbulenţele 
geopolitice din prezent. Vreau să continuăm 
să promovăm politici de creştere economică şi 
de reducere a inegalităţilor. Vreau să 
continuăm să promovăm tineri şi profesionişti 
în funcţii importante, să respectăm valoarea 
şi meritul şi să fim mereu aproape de cei în 
nevoie. Vreau să continuăm să investim în 
industrie, agricultură, energie şi 
infrastructură. Vreau să facem o Românie 
puternică, prosperă, dinamică, de care toţi 
românii să fie mândri.  

 

Cu experienţa acumulată în toţi aceşti ani, cu 
energia şi dinamismul date de cunoaşterea 
şansei imense pe care România o are, alături 
de o echipă pozitivă şi constructivă, care să 
tragă România în aceeaşi direcţie – sunt 
convins că viitorul va fi unul bun. Împreună cu 
cetățenii, cu o majoritate parlamentară 
solidă, cu un viitor guvern cu care voi coopera 
foarte bine, cu un premier profesionist, 
integru, experimentat și profund ataşat 

valorilor euro-atlantice, prin muncă serioasă, 
prin consens şi bună-credinţă, prin grijă şi 
echilibru, vom continua să ne ţinem de 
cuvânt. Suntem singurii care pot promite 
construcţie şi muncă, dincolo de scandalul 
politic. Orice altă variantă va însemna, 
pentru România, reluarea scandalului şi a 
circului politic, de care nimeni nu mai are 
nevoie pentru că ar aduce alţi ani pierduţi de 
România.  O continuare a actualului regim, 
care a sărăcit şi traumatizat România ar fi 
catastrofală. Noi nu vom tăia salarii şi pensii, 
noi le vom mări şi suntem singurii care putem 
promite clar acest lucru! Noi avem încredere 
în economie, gândim pozitiv pentru viitor – 
credem în creştere şi construcţie. 

Obiectivul meu principal și angajamentul meu 
central este ca fiecare român să se bucure, 
treptat, de efectele pozitive ale acestor 
rezultate în propriul nivel de trai – fiecare să 
se bucure cu adevărat de viaţă acasă, în 
România. Certitudinea pe care o ofer eu 
românilor este stabilitatea, reclădirea țării, 
munca asiduă şi siguranţa, după un deceniu 
de ceartă şi scandal. Adică exact acele 
condiţii necesare pentru a realiza, după 100 
de ani, Marea Unire a românilor într-o ţară 
puternică în care se poate trăi în sfârşit mai 
bine. 

 

Şansa României trebuie să fie valorificată 
printr-un vot pentru construcţie şi 
modernizare pe 16 noiembrie, dar şi printr-o 
echipă care să gândească pentru România, 
care să propună o viziune pentru viitor pe 
termen mediu şi lung. Vorbim de un Plan 
Naţional care să nu ţină timp de un mandat, 
ci de cel puţin 4 sau 5 mandate de consolidare 
a României, şi care să fie asumat de toată 
clasa politică, indiferent de cine câştigă 
alegerile. Un proiect de uniune naţională şi 
politică pe domenii strategice. O ofertă pe 
care societatea civilă şi mediul intelectual şi-o 
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doresc de foarte mult timp, dar pe care clasa 
politică nu a fost capabilă să o formuleze în 
ultimii 10 ani. Energia umană şi cea 
materială pot fi încadrate într-un plan de 
dezvoltare pentru 20 de ani, care să se 
adreseze tuturor generaţiilor, care să unească 
românii şi care, prin reafirmarea mândriei şi 
valorilor noastre autentice, să repună ţara pe 
hartă atât din punct de vedere economic şi 
social, dar şi din punct de vedere geo-
strategic şi civilizaţional. Suntem în Europa 
deja de 7 ani, dar avem nevoie de un plan 
strategic prin care să valorificăm şansele pe 
care le avem. Priorităţile adevărate, concrete, 
se identifică pe următoarele paliere: 

Economic – construirea unei Românii a 
viitorului prin modernizarea unor zone-cheie 
precum agricultura, industria (în special cea 
bazată pe noile tehnologii), infrastructura şi 
energia, alături de consolidarea Statului social 
şi a serviciilor publice (educaţie, sănătate, 
justiţie etc). 

Social – promovarea unei Românii Corecte, 
bazată pe echitate socială, pe solidaritate şi 
dreptate; reducerea decalajelor dintre bogaţi 
şi săraci, întărirea dialogului social şi a 
atitudinii consensuale. 

Politic – consolidarea statului de drept, 
reforma instituţiilor (constituţional, 
administrativ, electoral), conturarea unui 
mandat clar al unui preşedinte care uneşte şi 
este util instituţiilor publice. 

Valoric – reafirmarea mândriei de a fi român, 
într-o ţară în care valoarea şi munca sunt 
promovate, în care instituţiile fundamentale 
sunt consolidate; susţinerea unei societăţi 
incluzive, cu şanse egale pentru toţi. 

Pentru aceasta, Viziunea noastră trebuie să 
conducă, după alegeri, la un Pact Național cu 
toţi actorii politici şi sociali: oricine vine la 
putere îşi îndeplineşte zona asumată din 
planul strategic, fără culoare politică. Îşi face, 

desigur, propriile politici de doctrină, dar 
respectă la milimetru Proiectul Naţional pe 
care ni-l asumăm cu toţii. Asta înseamnă o 
Mare Unire, din punctul meu de vedere şi asta 
este singura şansă pentru un viitor mai bun.  

Nu ne vom grăbi să cerem forţelor politice 
înainte de alegeri să semneze un astfel de 
Plan, pentru că nu este realist – realizarea 
efectivă a acestui Plan Naţional presupune un 
efort major de dialog şi consultări, pentru ca 
acţiunea să fie acceptată şi îmbrăţişată de 
toate formațiunile politice democratice din 
România. Angajamentul meu este, însă, acela 
că, dincolo de ceea ce vom face cu 
majoritatea politică pe care o deţinem, voi 
acţiona pentru realizarea rapidă a acestui 
Plan Naţional şi angajarea dialogului necesar 
implementării sale.  

Avem, în prezent, majoritate politică în 
Parlament, precum şi majoritate politică în 
administraţia publică locală. Un Preşedinte 
care are de partea sa cetățenii, un 
Parlament şi un Guvern, poate pune în 
aplicare un astfel de plan construind în 
același timp un consens cât mai larg la nivelul 
întregii societăţi – tocmai aici este marea 
provocare pe care ne-o propunem! Vreau să 
iniţiez, tocmai din această poziţie politică, un 
dialog cu toate forţele politice, cu toate vocile 
credibile din societate, pentru a stabili care 
sunt reperele autentice, credibile şi realiste 
ale unui Plan Naţional pentru care să muncim 
cu toţii.  

Avem mult de lucru împreună, iar mesajul 
acestei viziuni este un apel la dialog, consens 
şi unire! Pe 16 noiembrie, se schimbă o epocă, 
iar noi trebuie să muncim cu toții pentru una 
mai bună. Haideţi să facem din nou o Mare 
Unire a tuturor românilor. Haideţi să facem 
schimbarea până la capăt. Haideţi să 
construim din nou o Românie puternică, de 
care să fim cu toţii mândri și în care să ne 
simțim bine!”
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ROMÂNIA PARCURGE O CRIZĂ DE VIZIUNE  
 

Lipsa viziunii politice este o problemă 
reală a României ultimului deceniu. 
Nimeni nu a spus, în ultimii ani, după 
integrarea în Uniunea Europeană, 
simplu şi răspicat, către ce ne 
îndreptăm şi cât durează acest drum. 
Din această cauză, suntem de prea 
mult timp blocaţi în mize mici, în 
scandaluri şi crize politice, în 
gestionarea unor subiecte punctuale şi 
mai puţin preocupaţi de construcţie.  

Modernizarea României a fost o 
preocupare pentru multe generaţii 
încă de la formarea statului român. 
Absenţa viziunii ne-a făcut să nu putem 
oferi răspunsuri şi soluţii structurale 
pentru adevărata provocare a tuturor 
românilor – diferenţa de dezvoltare şi 

de nivel de trai faţă de Occident. Avem 
în continuare un decalaj de fond, la 
aproape toate capitolele – economic, 
cultural, instituţional şi politic. O 
viziune pentru România oferă abordări 
şi soluţii pentru reducerea acestor 
diferențe. 

Miza acestei viziuni este de a arăta că 
România se află în faţa unei 
oportunităţi istorice – aceea de a privi 
spre 2018 (anul în care celebrăm 100 
de ani de Românie modernă, unită), 
spre 2019 (anul în care România deţine 
preşedinţia UE), spre 2020 şi chiar mai 
departe prin perspectiva unui proiect 
de reafirmare a României ca stat 
puternic, democratic, activ, prosper, 
drept, social şi dinamic.  
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DE CE AVEM NEVOIE DE UN PREŞEDINTE CARE SĂ LUPTE 
PENTRU O NOUĂ MARE UNIRE A ROMÂNILOR? 
 

Această viziune este răspunsul cel mai 
evident şi direct la cei 10 ani de scandal 
şi la cei 25 de ani de tranziţie, care au 
însemnat dezbinare şi război, conflicte 
sociale şi generaţionale, favorizarea 
unor categorii sociale împotriva altora, 
ignorarea flagrantă a unor domenii 
întregi (cultura, sănătatea, educaţia) şi 
batjocorirea valorilor create în aceste 
domenii. 

România se apropie de aniversarea a 
100 de ani de existenţă modernă, 
moment care nu trebuie să fie doar o 
simplă aniversare a centenarului. 100 
de ani de România este şi un nou 
început al unei noi generaţii, un 
moment care trebuie să readucă ţării 
demnitatea, iar românilor – siguranţa, 
speranţa şi bunăstarea.  

Propunem un mandat prezidenţial de 
pacificare a României, de reunire a 
tuturor românilor în jurul unui proiect 
comun, de solidarizare a naţiunii după 
foarte mult timp irosit în dezbinare şi 
scandal. România are nevoie de un 
lider capabil să reunească  ţara, să 
vindece rănile confruntărilor care ne-
au ţinut în loc, să ofere oamenilor 
certitudinea unui viitor mai bun.   

Victor Ponta a demonstrat că este un 
om de stat care vrea şi poate să 
construiască pentru viitor. Prin dialog, 
prin reforme adevărate, prin folosirea 
corectă a atribuţiilor constituţionale - 
viitorul preşedinte poate fi un factor de 
unitate şi de progres. Cu o echipă care 
trage ţara în aceeaşi direcţie, cu un 
cadru politic în care se caută dialogul şi 
unitatea, România va deveni tot mai 
puternică. Pentru aceasta, este nevoie 
de mobilizarea tuturor forţelor şi 
energiilor care pot ajuta – fie că vorbim 
de oameni politici, de profesionişti 
tehnocraţi, de independenţi sau de 
reprezentanţi ai diverselor minorităţi. 

După alegeri, războiul politic trebuie să 
se oprească, pentru a lăsa loc 
reconstrucţiei ţării după un proiect 
alcătuit din priorităţi care să aibă 
legătură cu agenda românilor, cu viaţa 
reală. Pentru a lăsa loc construcţiei, 
prin politici publice inovative, 
inteligente, consistente cu nevoia de 
modernizare a României. 

Cele 10 obiective pe care şi le asumă 
Victor Ponta, ca Preşedinte al tuturor 
românilor, sunt prezentate în 
continuare.
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CE ÎNSEAMNĂ O NOUĂ VIZIUNE PENTRU ROMÂNIA? 
CARE SUNT OBIECTIVELE PRINCIPALE PE CARE LE DORIM 
REALIZATE ÎN URMĂTORII 10 ANI? 
 

(1) PROIECTUL UNUI PREŞEDINTE UTIL, CARE UNEŞTE ŞI 
CONSTRUIEŞTE.  

 
Dialogul şi cooperarea cu societatea 
civilă reprezintă expresia unei abordări 
consensuale a vieţii sociale. Pentru 
Preşedintele României, asigurarea şi 
încurajarea unei relaţii biunivoce, de 
parteneriat între stat şi societate este o 
obligaţie constituţională conferită prin 
rolul său de mediator.  
Scopul unui astfel de parteneriat este 
realizarea bunei guvernări, bazată pe 
transparenţă, responsabilitate şi 
activism civic, reducerea inegalităţii şi a 
inechităţii sociale, precum şi 
transpunerea creşterii economice în 
viaţa oamenilor.  
Puterea trebuie folosită pentru a face 
bine, pentru a rezolva marile probleme 
ale ţării şi nu pentru a dezbina, instiga 
şi distruge. După aceste alegeri, trebuie 
să punem capăt războiului din 
societate, pornind de la discursul şi 
atitudinea personală, prin modelul de 
acţiune promovat.  

Nu transferăm lupta politică în 
societate. Şi nu facem din lupta politică 
un scop în sine. Lupta politică are sens 
şi utilitate câtă vreme duce la 
identificarea celor mai bune şi mai 
sprijinite soluţii de dezvoltare pentru 
România.  
Războiul dintre instituţii înseamnă 
blocaj pentru România şi sărăcie 
pentru români. Războiul dintre 
instituţii consumă energia politică fără 
folos, îngheaţă marile proiecte de 
reformă a statului şi a societăţii, 
suspendă administraţia şi anulează 
relaţia contractuală cu cetăţenii.   

Preşedintele trebuie să strângă în jurul 
aceloraşi obiective naţionale 
premierul, guvernul, Parlamentul şi 
celelalte instituţii, să încurajeze 
dialogul, să rezolve disputele. Într-un 
climat de consens, cooperare şi dialog, 
iniţiat şi întreţinut de Preşedintele 
României, procesul de reformare şi 
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modernizare a statului trebuie să se 
deblocheze.  

Reconstrucţia spaţului public şi a 
cetăţeniei. Una din prioritățile 
României este reconstrucția spațiului 
public și a încrederii în instituțiile 
publice și actorii instituționali. 
Regăsirea unui echilibru dinamic între 
spațiul public - în care cetățenii, ca 
actori activi ai politicii, interacționează 
cu instituțiile, și spațiul privat – 
protejat de imixtiunile sau abuzurile 
statului, reprezintă cheia procesului de 
relansare instituțională. 

Multiplicarea artificială a crizelor 
politico-instituţionale din ultimul 
deceniu a adus România într-un blocaj 
politic și instituțional care afectează 
întreaga societate. Conflictul 
instituţional de la nivelul Executivului a 
degenerat, antrenând întreaga 
societate. Tensiunile dintre diferitele 
puteri şi autorităţi publice au avut 
drept consecință dereglarea 
mecanismului separaţiei şi echilibrului 
puterilor în stat. În locul promovării 
unor forme de echilibrare a puterilor a 
fost stimulat conflictul instituțional 
dintre acestea.  
 
Statul însuşi, atât ca instituție, cât și ca 
spaţiu public care creează condițiile 
manifestării libertății şi egalităţii 
cetăţenilor, a fost parţial destructurat. 
Criza de autoritate instituțională 
afectează cooperarea dintre cetățeni și 
stat. Reconstrucţia comunităţii politice 

naționale în spiritul democraţiei și a 
parteneriatului deschis dintre instituții 
și societate devine o prioritate a 
următorului mandat prezidenţial. În 
acest sens, Preşedintele trebuie să 
unească, să redevină un factor de 
coagulare a intereselor naţionale şi un 
element de echilibru politico-
instituţional. 
 
Reconstrucţia spaţiului public 
presupune promovarea unui set de 
reforme instituţionale care să asigure 
consolidarea separației puterilor în 
stat, să întărească mecanismele de 
echilibrare a acestora și să dea 
coerență și eficacitate statului de 
drept. Succesul acestor reforme 
depinde, de asemenea, de relansarea 
societăţii civile ca motor al participării 
civice, ca formă de control a guvernării 
și partener activ al administrației 
publice centrale și locale.  
 
Rolul președintelui de mediator între 
stat și societate și între instituții și 
cetățeni va presupune inițierea unui 
sistem de promovare a formelor de 
cooperare pentru degajarea 
consensului și stabilirea interesului 
general.  
 
 
Construcţia unei comunităţi politice 
democratice prin stimularea dialogului 
cu societatea  
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Rolul preşedintelui de arbitru al 
relaţiilor dintre societate şi instituţii 
publice va presupune reconstrucţia 
dialogului civic, obiectiv esențial care, 
alături de dialogul social, trebuie să 
asigure reprezentarea celor mai variate 
interese în luarea deciziilor la toate 
nivelurile instituţionale.  
 
Stimularea participării civice ar trebui 
să asigure dezvoltarea democraţiei 
participative care să completeze 
armonios democraţia reprezentativă şi 
să creeze condiţiile dezvoltării sociale şi 
economice echitabile.  
În acest sens, relaţia Preşedintelui cu 
societatea civilă va presupune crearea 
unor mecanisme permanente de 
consultare a partenerilor sociali şi 
civici.  
 
Reforma constituţională şi regândirea 
reprezentării politice 
Reconstrucţia corpului politic pentru a 
pregăti România să facă față sfidărilor 
viitoare presupune o serie de 
modificări de natură constituţională: 
revizuirea Constituției, reforma 
sistemului electoral pentru asigurarea 
unei reprezentări proporționale a 
tuturor curentelor politice și sociale, 
întărirea mecanismelor democrației 
participative și desăvârșirea 
descentralizării administrative. 
 
Modificarea Constituţiei poate fi, în 
actuala conjunctură politico-

instituțională, o oportunitate în 
vederea remodelării instituţionale și 
restructurării vieţii politice, sociale şi 
economice româneşti.  
 
Modificarea Constituţiei vizează atât 
transformări în raporturile dintre 
instituţiile politice, cât şi întărirea 
condiţiilor participării cetăţeneşti la 
luarea deciziilor pe toate nivelurile 
administraţiei.  
 
Reforma constituţională ar trebui să 
asigure, în primul rând, întărirea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti 
astfel încât cetățenii să fie protejați în 
fața noilor forme de imixtiune în viața 
privată. Cadrul constituțional va trebui 
adaptat astfel încât să asigure protecția 
drepturilor, să permită manifestarea 
plenară a energiilor individuale și să 
întărească solidaritatea națională.  
 
Modificarea raporturilor dintre 
instituţiile politice va urmări limitarea 
și încadrarea constituțională a 
atribuțiilor prezidențiale, asigurarea 
condițiilor colaborării dintre cele două 
ramuri ale Executivului, consolidarea 
rolului instituțional și social al 
Parlamentului, întărirea mecanismelor 
consensuale și consultative între 
puterile statului și protejarea 
independenței sistemului juridic. 
 
La începutul viitorului mandat 
prezidențial vor fi inițiate consultări în 
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vederea degajării consensului privind 
reforma sistemului electoral și 
asigurarea condițiilor pentru 
armonizarea legislației electorale și 
integrarea acesteia într-un Cod 
electoral.  
 
Descentralizarea reprezintă unul dintre 
mijloacele de apropiere a deciziei de 

cetățeni și de eficientizare a 
administrației. Desăvârșirea 
descentralizării va trebui realizată pe o 
largă bază consensuală, prin 
consultarea tuturor actorilor interesați 
(comunități locale, organizații 
neguvernamentale, partide politice, 
administrație locală etc.).    

 
 

REPERELE UNUI PREŞEDINTE UTIL: 
 

- Construirea unei echipe (Preşedinte, Premier, Guvern, Parlament, 
Cetățeni) care să lucreze pentru aceleaşi obiective şi care să tragă 
România în aceeaşi direcţie europeană 

- Dialog şi consultare cu societatea civilă pentru asumarea unui PACT 
de pace socială 

- Dialog cu toate forţele politice – PLAN NAŢIONAL DE DEZVOLTARE a 
României pentru următorii 20 de ani 

- Revizuirea Constituţiei (în reperele proiectului susţinut de USL – 
preşedinte cu atribuţii clar delimitate; separaţie clară a puterilor 
executive; eliminarea abuzurilor permise în prezent; asigurarea 
independenţei justiţiei şi a consolidării statului de drept) 

- Reforma electorală (prin reducerea numărului de parlamentari şi 
revenirea la un sistem electoral corect) 

- Modernizarea administraţiei (pentru diminuarea aparatului birocratic 
şi eficientizarea administraţiei, la nivel central şi local). 
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(2) NIMENI NU RĂMÂNE ÎN URMĂ! EGALITATE DE ŞANSE ÎN SOCIETATE.  

 
România are nevoie de creştere 
economică, dar şi de combaterea 
activă a sărăciei, de creşterea nivelului 
de trai pentru toţi românii, de investiţii 
pentru reducerea diferenţelor de 
dezvoltare între regiuni şi între 
diversele categorii sociale. România nu 
poate progresa cu adevărat câtă vreme 
aproape jumătate din populaţia sa se 
luptă cu sărăcia, iar foarte mulţi români 
sunt departe de nivelul de trai 
occidental/decent. Multe dintre 
milioanele de oameni săraci sunt opera 
politicii de austeritate promovate de 
guvernările de coşmar din perioada 
2010 - 2012. Sărăcia este cea mai mare 
nedreptate a ultimilor 10 ani, iar 
corectarea ei în următorul deceniu 
este misiunea fundamentală a 
viitorului Preşedinte.   
Reducerea drastică a sărăciei nu este 
posibilă decât dacă vor urma 10 ani de 
stabilitate şi construcţie care să 
vindece traumele grave provocate în 
anii pierduţi în scandaluri.  
 
Preşedintele României trebuie să 
lucreze pentru clădirea unei guvernări 
stabile şi împreună cu o guvernare 
stabilă, pentru că orice blocaj provocat 
de Preşedinte are efecte în economie şi 
produce în final sărăcie.  

Şansele economice de care se bucură 
România trebuie direcţionate în mod 
special către zonele şi categoriile 
profund afectate de sărăcie, pentru a 
le ridica nivelul de trai. Trebuie avut în 
vedere că dezvoltarea economică nu 
este un scop în sine; ea este 
indispensabilă României, dar trebuie 
pusă în slujba şi în beneficiul 
cetăţenilor.  
 
Astfel, creşterea economică trebuie 
direcţionată, aşa cum s-a întâmplat în 
ultimii doi ani, spre reducerea 
diferenţelor dintre cei bogaţi şi cei 
săraci şi creşterea nivelului de trai 
pentru toţi.  
 
Vom face acest lucru prin strategii de 
luptă împotriva sărăciei, prin 
continuarea proiectelor de 
regionalizare, prin direcţionarea 
fondurilor europene (atrase de 
Guvernul Ponta de 5 ori mai mult decât 
guvernele Băsescu-PDL) către astfel de 
politici şi prin construcţia unui autentic 
stat social.  
 
O societate este atât de puternică pe 
cât de puternice sunt grupurile 
dezavantajate din interiorul său. Cei 
săraci, femeile, cei din mediul rural, 
persoanele cu dizabilităţi, minorităţile 
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de diverse tipuri sunt categorii care 
trebuie sprijinite în mod special pentru 
a avea acces la oportunităţi, pentru a-şi 
putea împlini aspiraţiile.  
 
Marea Unire – înseamnă şi solidaritate 
socială, cu cei mai puţin avantajaţi 
cetăţeni ai acestei ţări. Statul social 

este o sursă şi, în acelaşi timp, o 
garanţie a bunăstării, a unor servicii 
publice de calitate şi a şanselor egale 
de dezvoltare pentru fiecare. 
Construirea statului social al României 
puternice  nu este o opţiune, ci o 
obligaţie a liderilor politici de astăzi şi 
de mâine.

 
 
REPERELE ACŢIUNILOR PENTRU ŞANSE EGALE PENTRU TOŢI: 
 

- Strategie naţională de luptă împotriva sărăciei  
- Stil de guvernare în care se menţine un echilibru între creşterea 

economică şi reparaţiile sociale (ultimii 2 ani au demonstrat că 
reducerea sărăciei se poate face în paralel cu creşterea economică) 

- Întărirea politicii de coeziune (de stimulare a recuperării decalajelor 
de dezvoltare dintre regiuni), prin fonduri europene 

- Continuarea politicilor guvernamentale de indexare a pensiilor şi 
salariilor, de creştere a salariului minim şi de întărire a politicilor 
sociale 

- Punerea în aplicare a obiectivelor Agendei România în Europa 2020 
(în special cele privind politicile sociale – educaţie, cercetare, 
inovaţie). 
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(3) DREPTATE PÂNĂ LA CAPĂT ÎNTR-UN STAT PUS ÎN SLUJBA 
CETĂŢEANULUI – JUSTIŢIE INDEPENDENTĂ, CORECTĂ ŞI CARE 
LUCREAZĂ EFICIENT, FĂRĂ INFLUENŢE POLITICE.  

 

Preşedintele trebuie să întărească 
lupta împotriva corupţiei. Nimeni nu 
poate fi deasupra legii – iar cei care s-
au pus la adăpost de justiţie în ultimii 
10 ani trebuie să răspundă.  
Nicio infracţiune nu trebuie să rămână 
nepedepsită.  
Lupta anti-corupţie trebuie continuată 
şi consolidată pentru că este o sursă 
majoră de sărăcie, o cauza a proastei 
funcţionari a unor instituţii ale statului 
şi un izvor de servicii publice deficitare.  
Statul de drept trebuie întărit pentru 
că el protejează cetăţeanul cu 
drepturile şi libertăţile sale. Justiţia 
trebuie ţinută în afara luptei politice, 
pentru ca politicienii să nu mai poată 
influenţa numirile în justiţie, aşa cum s-
a întâmplat după 2004. Lupta 
împotriva marii corupţii este esenţială, 
iar realizarea obiectivelor asumate în 
cadrul MCV trebuie susţinută cu 
prioritate. Alături de combaterea 
hotărâtă a marii corupţii, Justiţia 
trebuie să funcţioneze mai bine şi în 
privinţa sutelor de mii de procese în 
care sunt implicaţi cetăţeni obişnuiţi.   
 
Dreptatea trebuie să fie prezentă în 
toate domeniile vieţii sociale, nu doar 

în justiţie: dreptate socială faţă de 
cetăţenii cei mai loviţi de inechităţile 
economice, de accesul diferenţiat la 
educaţie sau servicii de sănătate; 
dreptate în relaţia stat-privat; dreptate 
în modul în care ne protejăm şi 
valorificăm resursele naturale sau 
activele strategice ale statului în folosul 
exclusiv al cetăţeanului român.   
Dreptatea trebuie reintrodusă şi în 
modul de redistribuire a resurselor 
către domeniile sociale care 
performează, pentru a ne putea 
menţine un standard de educaţie şi de 
cultură demn de o ţară europeană. 
Statul trebuie să devină, mai mult ca 
oricând, partenerul cetăţeanului. Statul 
şi cetăţeanul sunt actorii principali ai 
procesului democratic.  
Un stat puternic nu poate exista fără 
un cetăţean liber, care se bucură de 
toate drepturile, libertăţile şi garanţiile 
constituţionale, iar democraţia nu 
poate fi una funcţională fără un stat şi 
un cetăţean egali în drepturi şi 
obligaţii. Statul trebuie să-şi recâştige 
încrederea şi respectul cetăţenilor prin 
felul în care funcţionează instituţiile 
sale, şi prin modul în care servesc 
interesul public.
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REPERELE DREPTĂŢII PÂNĂ LA CAPĂT: 
 

- Întărirea luptei împotriva corupţiei, prin consolidarea instituțiilor și 
aplicarea strategiilor realizate în ultimii 2 ani (anii în care România a 
avut cele mai bune rapoarte MCV) 

- Nimeni nu mai poate fi deasupra legii – toate anchetele începute cu 
privire la neregulile din ultimii 10 ani trebuie să fie finalizate cu 
răspunsuri din partea instituţiilor statului 

- Eliminarea controlului politic din numirea magistraţilor şi 
depolitizarea Curţii Constituţionale 

- Consolidarea luptei împotriva infracţiunilor violente 
- Informatizarea sistemului judiciar 
- Implementarea legislaţiei europene privind confiscarea extinsă 
- Strategii de combatere a inegalităţilor din zone cheie din societate 

(dreptate socială în zone defavorizate – mediul rural, oameni în 
vârstă, familii cu peste 3 copii, familii monoparentale, tineri săraci, 
şomeri, etnici izolaţi, inegalităţi de gen etc.) 

- Dreptate în relaţia dintre stat şi mediul economic (statul – partener 
de încredere, care îşi plăteşte datoriile la timp; statul – apărător al 
intereselor românilor în relaţia cu marile companii; statul – 
renegociere corectă a redevenţelor privind resursele naturale). 
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(4) ROMÂNIA, STAT EURO-ATLANTIC PUTERNIC, BAZAT PE O 
ECONOMIE DE TOP ÎN REGIUNE. 

 

În următorii 10 ani, putem ajunge în 
Top 15 ţări europene cele mai 
competitive economic şi în Top 40 ţări 
din lume.  
Putem deveni „economia de top a 
Europei de Est” dacă vom continua 
creşterea economică cu o strategie 
care exclude austeritatea.  
Putem fi Centrul industrial est-
european, dacă menţinem ritmul unei 
creşteri industriale de 9-10%, aşa cum 
este în  prezent (azi, industria deţine o 
treime din PIB-ul României şi este 
orientată în zone competitive: IT, auto, 
industrie alimentară, farmaceutică etc).  
Putem redeveni „Grânarul” Europei, 
dacă vom continua ce s-a făcut în 
ultimii doi ani în agricultură.  
Putem ajunge Hub tehnologic în 
Europa Centrală şi de Est, folosind ca 
avantaj competitiv industria IT.  
Putem fi Lider regional în energie (în 5 
ani, atingem independenţa energetică).  
Putem intra în Zona Euro în următorii 
5 ani.  
Deşi în ultimii ani Guvernul a reuşit să 
redreseze economia, nu este încă 
suficient - mai sunt foarte multe de 
făcut, veniturile românilor sunt încă 
prea mici, iar diferenţele de dezvoltare 
sunt încă prea mari.  

Vrem să continuăm creşterea 
economică sustenabilă, absorbţia de 
fonduri europene, stabilizarea 
şomajului şi a inflaţiei, precum şi 
investiţiile în zone cheie (industrii 
moderne, agricultură, comerţ sau 
independenţă energetică) care pot fi 
motorul României Puternice, un stat 
solid, influent, stabil şi furnizor de 
securitate în această parte a lumii.  
Trebuie să trecem rapid de la stadiul 
de dezvoltare bazat pe eficiență către 
stadiul de dezvoltare bazat pe 
inovaţie. Acest obiectiv trebuie realizat 
dincolo de culoarea politică. Avem în 
prezent mari proiecte necesare 
recuperării diferenţelor de dezvoltare 
dintre România şi UE. Pentru 
susținerea lor este vital ca România să 
fie condusă de o echipă președinte/ 
premier/ majoritate parlamentară care 
să lucreze responsabil, în interes 
național.  
 
Marile proiecte de continuare a 
investiţiilor în infrastructură, de 
stimulare a agriculturii, de realizare de 
autostrăzi, de protecţie a mediului şi 
de exploatare responsabilă a resurselor 
naturale, de asigurare a independenţei 
energetice, de modernizare a 
administraţiei şi de atragere a unor 
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oameni valoroşi în sistemele publice de 
educaţie şi sănătate nu pot fi garantate 
decât de un Preşedinte util care 
înţelege să construiască împreună cu 
un Guvern sprijinit pe o majoritate 
parlamentară solidă.  
 
În ceea ce priveşte rolul de lider 
regional în energie, avem 3 direcţii 
majore:  
(1) Creşterea independenţei şi 
securităţii energetice ale ţării; în a 
doua jumătate a anului 2019, ţara 
noastră are perspectiva strategică de a 
deveni a doua ţară din Uniunea 
Europeană, după Danemarca, care este 
independentă energetic, adică produce 
mai multe resurse energetice decât 
consumă. Schimbarea va fi generată de 
descoperirile din Marea Neagră. 
Datorită acestei noi paradigme, 
România va avea posibilitatea de a juca 
un rol de furnizor de energie pentru 
vecinii săi, în special pentru Republica 
Moldova. Acest lucru va trebui 
coroborat cu încercarea de a atrage 
investitori care să investească în noi 
facilităţi de procesare industrială a 
gazului natural în aşa fel încât să se 
creeze noi locuri de muncă iar 
descoperirile recente de gaz natural să 
creeze un multiplicator important 
pentru întreaga economie.  
(2) Un al doilea obiectiv important este 
legat de atragerea de investiţii pentru 
modernizarea sectorului energetic 
românesc. În consecinţă, România 

trebuie să îşi propună atragerea de 
capital privat autohton şi străin, 
oferind un mediu predictibil şi atractiv. 
Vrem impunerea unor reguli de 
guvernanţă corporativă eficiente. 
Timpul privatizărilor cu acţionar 
strategic a trecut. Statul poate şi 
trebuie să deţină controlul în 
societăţile strategice din energie, 
comportându-se în mod corect ca 
acţionar.  
(3) Al treilea obiectiv important este 
legat de rolul ţării noastre în definirea 
politicilor şi strategiilor energetice la 
nivel european. Energia este un 
domeniu în care România trebuie să 
joace un rol mai activ la nivel 
european. Trebuie să fim mândri de 
trecutul, prezentul şi perspectivele 
noastre de viitor. Am fost prima ţară 
din lume cu o producţie de ţiţei 
înregistrată oficial. Suntem ţara cu cel 
mai echilibrat mix energetic european 
şi singura care are şanse reale de a 
deveni independentă energetic. Ne 
putem uita în ochii oricui cu mândrie şi 
demnitate în acest domeniu. Este 
nevoie să ne susţinem cu mai mult 
curaj ideile şi viziunile, contribuind la 
crearea unei Uniuni Europene capabilă 
să aibă o politică energetică comună 
precum şi o abordare cu o singură voce 
a dialogului cu partenerii săi externi. 
 
O sursă importantă de finanţare a 
marilor proiecte de dezvoltare sunt 
fondurile europene. Atragerea 
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acestora a fost şi rămâne o prioritate 
pentru România. Este vorba despre o 
resursă care poate accelera 
dezvoltarea ţării pe foarte multe 
componente, o resursă pe care, în 
ultimii doi ani, am folosit-o mai mult 
decât oricând de la aderarea noastră la 
UE.  
România trebuie să privească pe 
termen lung la agenda europeană şi să 
demareze în perioada următorului 
mandat prezidenţial pregătirile pentru 
preşedinţia română a Uniunii 
Europene, din 2019.  
Un proces vast de consultare a 
specialiştilor şi de construire a cadrului 
tehnic şi instituţional trebuie demarat 
în perioada următoare.  
 

Toate aceste obiective de dezvoltare 
pot fi realizate şi consolidate împreună 
cu O POLITICĂ EXTERNĂ 
PRAGMATICĂ, care să presupună o 
consolidare a parteneriatelor 
strategice euro-atlantice (în special cel 
cu Statele Unite ale Americii), o 
întărire a relaţiilor cu statele influente 
la nivel regional (precum Polonia şi 
Turcia) şi o stimulare a integrării 
europene a Republicii Moldova – 
putem demonstra că suntem o naţiune 
europeană puternică. 
România trebuie să militeze pentru o 
Europă mai unită şi mai solidară, să 
rămână ferm dedicată procesului de 
extindere şi să continue colaborarea 
strategică cu SUA, atât în interiorul 
NATO, cât şi în plan bilateral.

 
REPERELE ROMÂNIEI PUTERNICE: 
 

- Creştere economică de peste 3% în fiecare an, pentru a deveni 
„economia de top a Europei de Est” 

- Creştere competitivitate (intrare în Top 15 european şi top 40 
mondial), dar şi atractivitate pentru investiţii (în special prin 
reducerea impozitării muncii şi prin stabilizarea legislaţiei fiscale – 
menţinerea cotei unice în zona agenţilor economici, reducerea 
numărului de taxe şi a birocraţiei fiscale) 

- România - centrul industrial est-european (accent pe IT, auto, farma, 
industrie alimentară) 

- România - „Grânarul” Europei, din punct de vedere al resurselor 
agricole şi transformarea României în exportator major de produse 
agro-alimentare; continuarea reducerii TVA la produse agro-
alimentare; susţinerea agriculturii ecologice şi a produselor 
tradiţionale 

- România - Hub tehnologic în regiune (România Digitală) 
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- Intrare în Zona Euro în următorii 5 ani 
- Independenţa energetică totală în următorii 5 ani şi ocuparea poziției 

de lider energetic regional 
- Marile proiecte de investiţii în infrastructură (autostrăzi în special) 
- Strategie de exploatare responsabilă a resurselor naturale 
- Continuarea Planului Naţional de investiţii, prin stimularea 

investiţiilor cu valoare adăugată ridicată, care să multiplice crearea 
de locuri de muncă şi valoarea socială adăugată în zonele unde 
acestea se localizează 

- Investiţii greenfield pentru creşterea ocupării, creşterea exporturilor, 
creşterea productivităţii prin transfer tehnologic 

- Politică externă pragmatică – România, partener corect pentru SUA, 
NATO şi UE; asumarea unui rol activ şi puternic în Uniunea 
Europeană; partener în relaţia regională cu Turcia şi Polonia; poartă 
de intrare a investiţiilor din Est (China) în Europa şi partener 
comercial puternic al lumii 

- Sprijin pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. 
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(5) TINERII – VIITORUL ROMÂNIEI. INVESTIŢIA ÎN TINERI, ÎN EDUCAŢIE, 
ÎN FAMILIE, ÎN VIITOR – CEA MAI IMPORTANTĂ INVESTIŢIE PE CARE 
O POATE FACE UN STAT.  

 

Tinerii sunt viitorul României, resursa 
strategică a ţării pentru care statul 
român are datoria să asigure toate 
condiţiile unei vieţi europene.  
Prin crearea de noi locuri de muncă, 
prin îmbunătăţirea calităţii şi accesului 
la educaţie, prin susţinerea familiei 
tinere, prin stimularea natalităţii şi prin 
aplicarea unor reglementări moderne 
privind emigraţia – putem asigura 
noilor generaţii un viitor aici, acasă, în 
România.   
 
Succesul tinerilor şi al societăţii în 
ansamblu depinde de Educaţie. Prin 
urmare, angajamentul viitorului 
Preşedinte al României nu poate fi 
decât unul, acela de a susţine Educaţia. 
Şcoala românească are nevoie de 
stabilitate şi predictibilitate, dar şi de o 
infuzie bine dozată de modernitate. În 
acest sens, orice proiect educaţional 
trebuie să-şi propună consolidarea 
celor trei piloni pe care se bazează 
sistemul: profesorii (salarizarea şi 
pregătirea continuă), planurile cadru, 
programele şi manualele (revizuirea şi 
adaptarea la nevoile actuale ale 
elevilor), infrastructură (reabilitare, 
modernizare, dezvoltare).  
 

Biserica trebuie încurajată să se 
deschidă către tineri, într-un 
parteneriat cu Statul și în folosul 
concret al cetățenilor, iar accesul 
tinerei generaţii la cultură şi educaţie 
trebuie regândit prin proiecte 
strategice, menite să întărească şi să 
afirme identitatea europeană a 
românilor. 
Tinerii sunt o categorie socială 
vulnerabilă la sărăcie şi excludere 
socială. Prin urmare, într-o societate 
tot mai îmbătrânită, tinerii trebuie 
promovaţi, încurajaţi şi sprijiniţi în mod 
programatic. 
 
Un proiect special susţinut de un 
Preşedinte care face parte din noua 
generaţie - stimularea tinerilor care 
studiază în străinătate să revină în 
ţară, să se reintegreze în societatea 
care i-a format - preluăm iniţiativele 
SMART Diaspora, ca obiective ale 
următorilor ani: accesul diasporei la 
concursurile din administraţia publică 
românească; reduceri fiscale la 
revenirea în ţară pentru o perioadă 
determinată; diaspora ca punte pentru 
investiţiile străine; transfer de 
cunoştinţe şi bune practici prin 
intermediul unui corp de experţi din 
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diaspora şi programe de fellowship şi 
internship în instituţiile de stat, deja 

începute de Guvernul României.

  
 
REPERELE INVESTIŢIEI ÎN TINERI: 
 

- Crearea de noi locuri de muncă pentru tineri (scădere şomaj în zona 
tinerilor; stimulare angajare – plan naţional de angajare tineri) 

- Strategie de promovare a familiei, ca instituţie fundamentală a 
României (inclusiv din punct de vedere al stimulării natalităţii) 

- Pact privind creşterea finanţării în Educaţie – o şcoală incluzivă, 
conectată la piaţa muncii, o şcoală care să răspundă nevoilor 
societăţii contemporane, care să fie accesibilă tuturor şi care să ofere 
oportunităţi şi şanse de auto-realizare personală şi profesională 
oricărui tânăr 

- Politici speciale, gen „Garanţii pentru tineri” (locuri de muncă), 
„Noua casă” sau „Prima maşină”, pentru tinerele familii 

- Reglementări moderne privind migraţia 
- Accesul tinerilor care muncesc şi învaţă în străinătate la concursurile 

din administraţia publică 
- Pachete de stimulare fiscală a celor care reintegrează tineri (din ţară, 

dar şi din străinătate) 
- Stimularea diaspora ca punte de atragere de investiţii 
- Strategie de generare a unui corp de experţi din diaspora, integraţi în 

structurile executive româneşti. 
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(6) O NAŢIUNE SĂNĂTOASĂ – PROIECT FUNDAMENTAL AL UNUI STAT 
CARE ARE GRIJĂ DE CETĂŢENII SĂI.  

 

Dincolo de toate celelalte politici 
sociale, dincolo de toate serviciile 
publice obligatorii, investiţia în 
Sănătate este cea care ne va 
diferenţia/caracteriza ca ţară 
dezvoltată, civilizată, europeană.  
 
O societate puternică, dinamică, o 
societate care se dezvoltă armonios 
trebuie să ofere servicii medicale de 
calitate pentru a avea cetăţeni 
sănătoşi. Ultimii ani au însemnat un 
accent mai mare pe redeschiderea 
spitalelor, finanţarea unităților 
medicale, mărirea  veniturilor pentru 
medici şi extinderea unor servicii 
medicale.  
 
Sunt multe lucruri de îndreptat în 
domeniul sănătăţii, iar răul făcut de 
regimul Băsescu nu poate fi reparat 
peste noapte. Cu toate acestea, după 
atâţia ani de subfinanţare şi de 
batjocură la adresa medicilor şi a 

pacienţilor, lucrurile au început să se 
schimbe! Românii au dreptul la servicii 
medicale de calitate! 
 
Acest proiect este fundamental, 
alături de cel al creării de locuri de 
muncă şi de continuare a întăririi 
statului, iar Preşedintele României are 
un rol esenţial în definirea strategiilor 
care pot permite dezvoltarea acestui 
domeniu.  
 
Românii trebuie să-şi recapete 
încrederea în sistemul de sănătate, iar 
acest lucru este posibil dacă: sistemul 
este accesibil tuturor, indiferent de 
venit, mediu de rezidenţă, vârstă sau 
etnie, infrastructura este modernă, iar 
medicii sunt apreciaţi, stimulaţi din 
punct de vedere financiar şi 
profesional, încurajaţi să rămână în 
ţară şi să facă performanţă acasă, în 
România. 

 
 
REPERELE INVESTIŢIEI ÎN SĂNĂTATE: 
 

- Continuarea redeschiderii spitalelor şi construirea noilor spitale 
regionale 
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- Creşterea veniturilor medicilor tineri, în cadrul strategiei de atragere 
de resurse medicale în ţară (+10% în următoarele 6 luni, în două 
tranşe) 

- Finanţarea suplimentară a marilor proiecte din Sănătate (reducerea 
mortalităţii generate de boli pentru care, până acum, nu a existat 
finanţare de la stat) 

- Extinderea şi garantarea pachetului de bază al de servicii medicale 
- O nouă listă de medicamente compensate şi gratuite, supusă unui 

proces continuu de evaluare 
- Extinderea reţelei SMURD, în România şi Republica Moldova. 
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(7) SECURITATEA NAŢIONALĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI – SUNT 
OBLIGAŢII FUNDAMENTALE ALE STATULUI ROMÂN  

 

Alături de stabilitate, construcţie şi 
distribuţie echitabilă a bunăstării, 
siguranţa deplină a cetăţeanului în faţa 
ameninţărilor interne şi externe este 
un angajament central al Preşedintelui. 
Şeful statului are datoria de a întări 
instituţiile cu un rol major în acest 
domeniu: Armata Română, structurile 
Ministerului de Interne, serviciile de 
informaţii, Justiţia – toate sunt repere 
ale unui stat puternic, în care cetăţenii 
se simt în siguranţă, protejaţi, cu toate 
drepurile şi libertăţile respectate şi 
garantate.  
 
Astăzi, România beneficiază de cele 
mai ferme garanţii de securitate din 
întreaga sa istorie. Prezenţa în NATO şi 
parteneriatul strategic cu SUA sunt 
reperele fundamentale ale securităţii 
naţionale.  
 
Dincolo de pilonii externi ai securităţii 
naţionale, România trebuie să îşi 

întărească toate capacităţile interne 
care ne permit să fim un contributor 
cert la siguranţa naţională, regională 
şi europeană.  
Armata a beneficiat de o atenţie 
sporită. Semnalul de încredere şi 
sprijin, inclusiv bugetar, pentru militarii 
noştri a fost transmis. Creşterea 
fondurilor alocate MApN este o 
certitudine. În 2011 am pornit de la 1% 
din PIB şi am crescut anual cu 0,2%, iar 
procesul trebuie să continue şi în 
următorii ani. Ţinta de 2% din PIB este 
o garanţie că militarii români au 
echipament modern şi condiţii de 
pregătire bune.  
 
Într-un climat de securitate complex, 
cu provocări noi şi foarte dure mai ales 
la graniţa de Est a ţării, România 
trebuie să-şi diminueze toate sursele 
de vulnerabilitate internă. 

 
 
REPERELE SECURITĂŢII NAŢIONALE: 
 

- Întărirea statului de drept şi combaterea fermă a corupţiei  
- Modernizarea administraţiei publice (proiect în corelaţie continuă cu 

reforma necesară a administraţiei publice)  
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- Finanţarea corespunzătoare a Armatei şi a celorlalte structuri ale 
statului cu rol central în sistemul naţional de apărare, ordine publică 
şi siguranţă naţională  

- Consolidarea pilonilor centrali ai securităţii economice (independenţa 
energetică, securitatea alimentară, combaterea evaziunii şi 
economiei subterane, întărirea controlului asupra activelor strategice 
ale statului, gestionarea corectă, în interes naţional, a resurselor 
naturale)  

- Dezvoltarea capabilităţilor de combatere a noilor ameninţări 
specifice erei informaţionale  

- Cooperare strânsă între instituţiile naţionale, respectiv între acestea 
şi partenerii internaţionali   

- Susţinerea iniţiativelor vizând conturarea unei dimensiuni mai ferme 
a UE în materie de apărare (şi de politică externă) 

- Respectarea, cu aceeaşi seriozitate, a angajamentelor asumate la 
nivelul NATO şi UE. 
 
Toate provocările la adresa securităţii naţionale impun o abordare 
multilaterală şi eficientă, bazată pe cooperarea strânsă între 
instituţiile naţionale, respectiv între acestea şi partenerii 
internaţionali.  
Alături de stabilitate, construcţie şi distribuţie echitabilă a bunăstării, 
siguranţa deplină a cetăţeanului în faţa ameninţărilor interne şi 
externe este un angajament central al Preşedintelui. 
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(8) ROMÂNIA VIITORULUI. CONSTRUIM ROMÂNIA DIGITALĂ, PRIN 
CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ÎN ZONE DE VÂRF.  

 

România îşi propune să investească şi 
mai mult în zone de înaltă 
competitivitate, în care este deja bine 
pregătită - ne putem mândri la nivel 
mondial cu una dintre cele mai bune 
baze de selecţie a profesioniştilor care 
lucrează în IT. Industria IT poate şi 
trebuie să fie un motor de creştere 
pentru România, iar ţara noastră poate 
deveni un hub tehnologic pentru 
această parte a lumii. Trebuie să ne 
construim un avantaj competitiv din 
industria IT, zonă în care avem deja o 

resursă umană talentată şi în care 
trebuie să continuăm să investim; 
serviciile digitale trebuie să devină o 
obişnuinţă pentru instituţiile publice; 
proiectul de conectare a şcolilor la 
Internet trebuie continuat; 
administraţia publică trebuie 
reformată nu doar prin descentralizare, 
ci şi prin informatizare – avem nevoie 
de o administraţie mai rapidă, mai 
competentă, mai aproape de interesul 
cetăţeanului.  

 
 
REPERELE ROMÂNIEI DIGITALE: 
 

- Plan Naţional de creştere a competitivităţii în zona industriei IT 
- Informatizarea administraţiei publice 
- Informatizarea şcolii româneşti, la toate nivelele 
- Plan Naţional de menţinere în România a resurselor umane pregătite 

de şcoala românească în domeniul IT 
- Menţinerea unui mediu investiţional favorabil şi un cadru economic, 

dar şi fiscal care să susţină activitatea antreprenorială (stabilitate 
macroeconomică, consolidarea fiscală calitativă, reforme structurale, 
stimularea mediului privat). 
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(9) MÂNDRI CĂ SUNTEM ROMÂNI – ACASĂ ŞI ÎN LUME.  

 
Promovarea mândriei de a fi român 
trebuie să redevină un obiectiv al 
statului, dar şi al societăţii civile. În 
acest sens, statul trebuie să acţioneze 
ca partener al mediului asociativ, să fie 
transparent şi deschis dialogului. 
Implicarea societăţii civile organizate, 
inclusiv a Bisericii Ortodoxe Române, 
dar şi a tuturor celorlate culte, alături 
de stat, în proiecte menite să 
promoveze valorile româneşti 
reprezintă un pas important spre o 
societate puternică, mândră de 
trecutul şi de prezentul ei, gata să 
construiască un viitor mai bun. 
Reunim toţi românii în jurul mândriei 
faţă de ţara lor, în jurul tradiţiilor şi 
personalităţilor recunoscute, dar şi în 
jurul eroilor României moderne, fie că 
sunt celebri sau oameni obişnuiţi ce 
săvârşesc fapte ieşite de comun sau 
pur şi simplu muncesc cinstit pentru 
binele lor şi al comunităţilor în care 
trăiesc. Sportivii, artiştii, cercetătorii, 
medicii, militarii – toţi cei care obţin 
performanţe importante pentru 
România, toţi cei care promovează 
valorile autentice ale României – vor 
găsi în statul român un partener.  
România Puternică este ţara cu oameni 
mândri de tradiţiile şi de cultura lor, 

oameni care îşi exprimă liber 
convingerea religioasă şi care, în 
spiritul toleranţei şi al diversităţii, 
promovează, acasă sau peste hotare, 
unicitatea spiritului românesc.  
 
Într-o societate profund creştin-
ortodoxă, dialogul cu BOR, dar şi cu 
celelalte Biserici, precum şi cu 
organizaţiile religioase este important 
în vederea păstrării valorilor 
tradiţionale româneşti şi a întăririi 
solidarităţii sociale.  
 
Promovarea culturii române şi a 
valorilor româneşti trebuie să devină o 
prioritate şi în reprezentarea externă a 
Preşedinţiei României, care trebuie să 
schimbe complet discursul defetist şi 
injurios la adresa societăţii româneşti.  
În egală măsură, politica noastră 
externă trebuie să transmită această 
mândrie de a fi român. Ea nu trebuie 
să fie în niciun caz timorată sau 
complexată. România nu este cu nimic 
mai prejos decât celelalte ţări ale lumii! 
Avem nevoie de o politică externă în 
acelaşi timp fermă şi inteligentă, 
realistă şi vizionară, capabilă să 
continue procesul de ieşire din izolarea 
internaţională. 
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REPERELE ACESTEI ABORDĂRI: 
 

- Dialog cu societatea civilă şi mediul asociativ pentru promovarea 
comună a României în lume 

- Strategie de stimulare şi recompensare a performanţelor în sport, 
artă, cultură, cercetare, medicină şi siguranţă naţională 

- Consolidarea credibilităţii şi statutului instituţiilor reper ale societăţii 
româneşti (Profesor, Preot, Medic, Militar, Artist), prin politici 
coordonate la nivelul statului român 

- Abordare integrată în relaţia cu românii de pretutindeni, pentru ca 
aceştia să îşi regăsească şi să îşi consolideze relaţiile cu România 
(acces facil la piaţa muncii, la educaţie, la mediul economic; facilităţi 
pentru revenirea în ţară şi pentru consolidarea relaţiilor cu alte 
comunităţi româneşti; apărarea extinsă şi puternică a românilor care 
trăiesc şi muncesc în străinătate) 

- Conservarea culturii şi identităţii comunităţilor româneşti din afara 
graniţelor. Promovarea tradiţiilor şi a valorilor autentice din România 
profundă. 
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(10) O SOCIETATE ECHITABILĂ, ÎN CARE VALOAREA ŞI MUNCA SUNT 
PROMOVATE.  

 
România are nevoie de un Preşedinte 
care să celebreze excelenţa 
românească în toate domeniile şi să o 
afirme clar şi răspicat, în toate 
împrejurările naţionale şi 
internaţionale. O Românie Corectă este 
cea în care fiecare membru trebuie să 
aibă şansa de a munci cinstit pentru a 
beneficia de şanse egale de reuşită, 
dezvoltare personală şi profesională.  
 
Acţiunea statului şi a societăţii civile 
organizate în vederea sprijinirii 
categoriilor vulnerabile vizează 
asigurarea de condiţii şi şanse egale în 
societate. De la acest nivel însă, 
singurele care trebuie să conteze în 
parcursul profesional al fiecăruia sunt 
valoarea, munca şi meritele personale.  
 

Politizarea şi clientelismul trebuie 
înlocuite cu valoarea şi performanţa. 
Cei care muncesc şi au rezultate 
deosebite vor fi susţinuţi, promovaţi şi 
încurajaţi, aşa cum s-a întâmplat în 
ultimii doi ani cu marii noştri sportivi, 
cu elevii şi studenţii olimpici, cu artiştii 
de valoare.  
 
La fel se întâmplă cu procesul de 
atragere în instituţiile publice (inclusiv 
în Guvern) a unor tehnocraţi 
recunoscuţi, buni profesionişti şi de 
mare succes în domeniile lor de 
activitate. În Guvern şi în celelalte 
instituţii publice trebuie să-şi găsească 
loc tinerii absolvenţi, oamenii care au 
valoare şi care vor să schimbe ţara în 
care trăiesc.  

REPERELE ACESTUI OBIECTIV: 
 

- Atragerea în sistemul public a cât mai multor tehnocraţi, din noile 
generaţii, oameni de succes în domeniile lor, pentru a contribui la 
reformele necesare unei Românii Puternice 

- Depolitizarea administraţiei publice – strategie de profesionalizare a 
numirilor în funcţii publice 

- Preluarea de către Stat a unui rol activ în integrarea pe piaţa muncii a 
vârfurilor generate de sistemul de educaţie (astfel încât statul să 
devină prima opţiune de angajare pentru cei mai buni absolvenţi ai 
sistemului public de educaţie). 
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CUM REALIZĂM MAREA UNIRE?  
 

Paşii concreţi ai Marii Uniri, pe scurt, sunt următorii: 

 

- Asumarea de către Preşedintele României a rolului dat de Constituţie, 
transformarea sa într-un actor politic util societăţii şi instituţiilor publice şi 
transmiterea unei noi atitudini, bazate pe dialog, mândrie şi ambiţie pentru 
România. 
 

- Consolidarea guvernării cu o echipă de profesionişti şi oameni politici care 
pot accelera toate procesele de modernizare din prezent (cu un prim-
ministru integru, respectat, competent şi cu experienţă, cu o echipă care 
deja a performat, cu o majoritate parlamentară care susţine acest proiect). 
 

- Începerea dialogului social şi politic pentru asumarea marilor reforme şi a 
unui Pact Naţional necesar construcţiei pe termen mediu şi lung în 
România. 
 

- Iniţierea de către majoritatea parlamentară a unor reforme obligatorii, 
amânate sau ratate în ultimii 10 ani (reforma Constituţiei, reforma 
electorală şi modernizarea administraţiei), precum şi a tuturor proiectelor 
asumate în această Viziune. 
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CUM ARATĂ ROMÂNIA PE CARE DORIM SĂ O 
SCHIMBĂM? 
 

Ultimii 10 ani au fost marcaţi de un model de preşedinte care a dezbinat, a 
semănat ură şi conflict, cu accente autoritare, dispreţuitor la adresa instituţiilor 
democratice, centrat pe austeritate, sacrificii sociale, clientelism, scăderea 
nivelului de trai, umilinţă şi o cruntă izolare pe plan extern. 

 

REALITATEA PE CARE VREM SĂ O 
SCHIMBĂM 

ZGOMOT. Societatea este dominată de 
urlet, de bruiaj, de discuţii în 
contradictoriu şi pe ton ridicat, de 
negare a oricăror lucruri pozitive şi de 
contestare a rezultatelor. 

CONFLICT. Este singurul lucru care pare 
că-i motivează pe majoritatea 
oamenilor politici care domină peisajul 
media şi care se imprimă treptat şi în 
rândul societăţii. Oamenii obişnuiţi 
sunt marcaţi de conflict şi, la rândul lor, 
fie devin conflictuali, fie abandonează 
orice interes pentru viaţa publică. 

DEZBINARE. Timp de 10 ani am asistat 
la punerea în scenă a războiului 
româno-român: tinerii au fost ostilizați 
împotriva vârstnicilor,  întreprinzătorii 
au fost învăţaţi să se dezică de bugetari 
şi orăşenii să-i dispreţuiască pe cei de 
la ţară.  

URĂ. Traian Băsescu a încercat să 
programeze diverse grupuri sociale să 

se urască reciproc, să se deteste şi să-şi 
conteste meritele ori drepturile, 
adesea chiar şi dreptul de a exista în 
aceeaşi societate. 

BLOCAJ. Ura recirculată şi 
conflictualitatea menţin societatea 
într-un blocaj care îi împiedică 
dezvoltarea la adevăratul potenţial. 
Fiecare instituţie e programată să 
blocheze alte instituţii, anulând astfel 
construcţia pozitivă de care are nevoie 
ţara. 

POLARIZARE. România se dezvoltă 
inegal inclusiv pentru că nu a existat, la 
nivelul preşedintelui, viziunea de a 
stimula dezvoltarea unitară, de a 
direcţiona oportunităţi către zonele 
defavorizate de a susţine nevoia unei 
solidarităţi naţionale bazată pe 
distribuţia corectă a avuţiei publice. 

COMPLEX DE INFERIORITATE. 
Românilor li s-a spus – în special în 
aceşti 10 ani – că sunt slabi, mai puţin 
importanţi, mai puţin performanţi, că 
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sunt ultimii, că sunt codaşi, că în 
România pur şi simplu nu poate fi mai 
bine. Demnitatea trebuie redată 

românilor prin restaurarea unei 
identităţi culturale puternice, 
conştientă de europenismul ei.

 

Această realitate dezolantă trebuie schimbată, iar cel care poate da semnalul unei 
schimbări autentice este Preşedintele.  

După 10 ani de scandal care s-au suprapus peste cei 25 de ani de tranziţie, avem 
nevoie de o schimbare, de un nou început, de o construcţie serioasă asumată de 
noua generaţie care are şi energia de a munci pentru un mare proiect naţional şi 
dorinţa de a trăi într-o Românie Unită și Puternică. 
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VINO ALĂTURI DE NOI!  

VOTEAZĂ SCHIMBAREA PÂNĂ LA CAPĂT!  
 

Acest program este o ofertă adresată 
tuturor celor care cred, la fel ca noi, că 
schimbarea în bine a României este 
posibilă doar printr-un efort comun, 
care să pună în valoare virtuţile 
cetăţenilor români, inteligenţa lor, 
munca lor şi dorinţa lor de afirmare.  

Românii, indiferent de etnie şi de 
generaţie, sunt principalii agenţi ai 
schimbării.  

Schimbarea o facem pentru că avem 
nevoie de ea, nu pentru că aşa vor unii 
sau alţii, care nu au legătură cu 
realităţile de zi cu zi.  

Schimbarea nu este un scop în sine. Ea 
trebuie să aducă bună guvernare, 
eficienţă economică, echitate socială, 

prosperitate pentru cât mai mulţi şi 
protecţie celor care au nevoie de 
sprijinul celorlalţi.  

O nouă Mare Unire înseamnă progres 
pentru toţi. Doar aşa mândria de a fi 
români are sens şi conţinut. 

În acelaşi timp, acesta este un proiect 
deschis, şi opiniile tuturor acelora care 
se regăsesc în el sunt bine-venite!  

Împreună putem defini drumul pe care 
va merge România în următorii zece 
ani. Faptele lui vorbesc pentru el.  

Acest proiect reprezintă viziunea lui 
Victor Ponta despre ce înseamnă un 
Preşedinte responsabil, aflat în slujba 
oamenilor, a naţiunii şi a interesului 
naţional.   

 


