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Mișcarea	 Românească	 s-a	 născut,	 din	 convingerea	 că	 inițiativa	 civică	 și	
antreprenoriatul	politic	sunt	cel	mai	potrivit	răspuns	la	situația	politică	din	România	
anului	 2018.	 Existăm	 în	 baza	 unei	 nestrămutate	 credințe	 în	 potențialul	 românesc	 –	
uman,	economic,	politic,	cultural,	internațional.	

Dorim	să	construim,	alături	de	alte	forțe	politice	autentice	o	Românie	demnă	pe	plan	
internațional	 și	 îndeosebi	 în	 Uniunea	 Europeană,	 corectă	 în	 relaționarea	 statului	 cu	
cetățenii	și	mai	ales	dreaptă	în	atitudinea	față	de	trecutul	istoric,	resursele	și	abilitățile	
noastre.	

Nu	construim	doar	un	partid.	Succesul	electoral	nu	constituie	scopul	acțiunii	noastre	ci	
unul	dintre	mijloacele	prin	care	vrem	să	schimbăm	sistemul	politic	românesc	din	temelii	
și	să	valoriLicăm	pe	deplin	resursele	noastre	naturale,	culturale	și	mai	ales	umane.	Doar	
așa	putem	îmbunătăți	calitatea	vieții	 românilor	și	consolida	statutul	României	pe	plan	
internațional.	 Construim	 o	 mișcare	 și	 punem	 bazele	 unei	mișcări	 politice	moderne	
capabilă	să	asigure	stabilitate	și	continuitate.	

ROMÂNIA	ÎNSEAMNĂ	SPERANȚĂ	

Cel	mai	 important	element	 în	evoluția	României	după	1989,	mult	mai	 important	decât	
progresul	 economic	 sau	 integrarea	 noastră	 în	 principalele	 structuri	 internaționale	 de	
cooperare	și	comerț,	îl	reprezintă	schimbarea	mentalității	românești.			

Judecând	 prin	 prisma	 actualului	 context	 politic,	 mulți	 dintre	 noi	 consideră	 că	 poate	
tocmai	 aici	 am	 eșuat,	 că	 această	 perpetuare	 sub	 forme	 noi,	 dar	 pe	 același	 fond,	 a	
sistemului	politic	românesc	de	dinainte	de	‘90,	are	la	bază	tocmai	inabilitatea	majorității	
de	a-și	schimba	mentalitatea.	Sau	mai	bine	zis,	de	a	face	acel	pas,	crucial	în	dezvoltarea	
și	supraviețuirea	oricărei	civilizații	moderne,	pasul	de	la	pretenție	la	responsabilitate,	
de	la	privilegiu	la	datorie,	de	la	subordonare	la	leadership.			
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De	la	protestele	din	‘89	și	până	la	cele	din	ianuarie	2018,	noi,	românii,	am	făcut	acest	pas	
de	mii	de	ori.	L-am	făcut	în	Piața	Universității	în	1991,	l-am	făcut	peste	Podurile	de	Flori	
la	Prut,	îl	facem	zilnic	în	Timoc,	Cernăuți,	Chișinău	și	oriunde	în	lume	unde	sunt	români.	

La	 nici	 30	 de	 ani	 de	 la	 sfârșitul	 erei	 comuniste,	 avem	 aproape	 2	 milioane	 de	
antreprenori,	 ne	 aLlăm	 în	 top	 10	 la	 nivel	mondial	 ca	 număr	 de	 specialiști	 IT	 și	 le-am	
readus	aminte	europenilor,	într-o	perioadă	tumultoasă	politic	în	care	mulți	par	a	Li	uitat,	
ce	înseamnă	spiritul	civic	și	cum	se	apără	o	democrație	și	un	stat	de	drept.			

Mai	mult	 decât	 atât,	 am	 reușit,	 timid	 deocamdată,	 să	 penetrăm	acest	moștenit	 sistem	
politic.	Românii	au	dat	dovadă	de	inițiativă	politică.	Succesul	noilor	formațiuni	politice	
care	 s-au	 perindat	 pe	 scena	 politică	 românească	 nu	 a	 fost	 întotdeauna	 cel	 dorit	 sau	
așteptat.	Dar	soluția	constă	tocmai	în	speranță,	perseverență,	si	încredere	în	propriile	
forțe.	

UN	ALT	MOD	DE	A	FACE	POLITICĂ	

Cel	 mai	 important	 element	 inovator	 pe	 care	 îl	 aduce	 Mișcarea	 Românească	 în	 sfera	
politicii	românești	 îl	constituie	adoptarea	unei	strategii	naționale,	comprehensivă	și	
pe	 termen	 lung.	 	 Această	 strategie	 va	 oferi	 stabilitate	 politică	 și	 predictibilitate	
economică.	 Toate	 măsurile	 și	 reformele	 propuse	 vor	 Li	 realizate	 în	 contextul	 acestei	
strategii	 naționale	 și	 vor	 Li	 abordate	din	prisma	unei	doctrine	 rezultată	din	 adaptarea	
unor	dogme	politice	tradiționale	la	realitățile	geo-politice	ale	secolului	XXI.		

Pe	lângă	angajamentul	față	de	o	viziune	pe	termen	lung,	Mișcarea	Românească	aparține	
unui	grup	de	inițiativă	format	din	cetățeni	români	cu	drept	de	vot	atât	din	interiorul	
cât	 și	 din	 afara	 granițelor	 țării.	 Viitorul	 nostru	 ca	 civilizație	 depinde	 de	 o	 nouă	
abordare	 a	 fenomenului	 emigrării.	 Nu	 putem	 și	 nu	 trebuie	 să	 vorbim	 de	 țară	 și	 de	
diaspora.		

Există	o	 singură	Românie,	 iar	 deLiniția	 ei	 primă	 o	 constituie	 oamenii,	 limba,	 cultura,	
trecutul	istoric	pe	care	îl	împărtășim.	Astfel,	Lie	că	trăim	la	Roma	sau	Londra,	în	Cernăuți	
sau	 Chișinău,	 în	 Poroşcovo	 sau	 Madrid,	 Ialoveni,	 Timoc,	 Bruxelles,	 New	 York	 sau	
Tiraspol,	suntem	toți	România	și	avem	toți	o	responsabilitate	față	de	țară	și	dreptul	de	a	

participa	la	viața	politică	de	acasă.	România	suntem	noi.	
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VIZIUNE	
	

Proiectul	 nostru	 pentru	 România	 se	 bazează	 în	 primul	 rând	 pe	 educație	 și	
meritocrație.	 Nu	 există	 o	 soluție	 care	 să	 rezolve	 peste	 noapte	 ecuația	 românească	 a	
anului	2018	și	nici	 vreun	Mesia	politic	 care	 să	ne	 scape	de	 corupție,	 sărăcie	 și	 spitale	
infecte.			

Orice	progres	economic	substanțial	este	rezultatul	unor	măsuri	de	lungă-durată,	a	unei	
continuități	 și	 coerențe	 politice	 iar	 cel	mai	 important	 factor	 care	 duce	 la	 dezvoltarea	
economică	pe	 termen	 lung	 rămâne	 educația.	 Calitatea,	 accesibilitatea	 și	modernizarea	
sistemului	 de	 învățământ	 preuniversitar	 și	 universitar	 constituie	 o	 prioritate	 pentru	
Mișcarea	Românească.		

E	inacceptabil	ca	în	România	anului	2018,	renovarea	toaletelor	din	școli	să	constituie	o	
noutate	sau	un	motiv	de	mândrie	pentru	autoritățile	locale.	E	inacceptabil	că	încă	avem	
copii	în	zonele	rurale	care	parcurg	kilometri	întregi	pe	jos	în	Liecare	zi	pentru	a	beneLicia	
de	 educație.	 E	 inacceptabil	 să	 avem	 studenți	 care	 abandonează	 cursurile	 universitare	
pentru	că	nu-și	permit	costurile	de	întreținere	și	e	 inacceptabil	să	nu	avem	o	strategie	
națională	de	predare	a	 limbii,	 istoriei	și	culturii	române	în	comunitățile	care	trăiesc	 în	
afara	granițelor	țării.			

Mai	 mult	 decât	 atât,	 e	 necesară	 o	 modernizare	 a	 curriculei	 școlare	 care	 să	 reLlecte	
dezvoltarea	și	adaptarea	societății	românești	la	realitățile	secolului	nostru.	De	la	istoria	
românilor,	educație	civică,	politică	și	economică	până	la	abordarea	fenomenului	“știrilor	
false”,	viitoarea	generație	trebuie	să	Lie	mai	corect	informată	și	mai	bine	pregătită	decât	
noi.			

Asta	 nu	 înseamnă	 că	 România	 duce	 lipsă	 de	 oameni	 decenți,	 de	 oameni	 pregătiți.	
Impasul	nostru	principal	se	reLlectă	cel	mai	bine	la	nivel	instituțional	unde	cei	mai	buni,	
mai	pregătiți	sau	mai	potriviți	pentru	o	anumită	poziție,	ajung	rareori	să	o	ocupe.	De	la	
administrație	 la	 serviciul	 diplomatic	 la	 spitale	 și	 universități	 de	 stat,	 meritocrația	 nu	
funcționează	în	majoritatea	cazurilor.		

Depolitizarea	și	cultivarea	unui	sistem	transparent	și	meritocratic	în	sectorul	public	
e	cel	mai	important	pas	către	o	funcționare	eLicientă,	profesionistă	a	instituției	statului	
în	general	și	către	aplicarea	cu	succes	a	programului	de	guvernare	în	particular.			

În	baza	acestor	două	principii	esențiale,	educație	și	meritocrație,	Mișcarea	Românească	
propune	 adoptarea	 unei	 strategii	 de	 țară	 pe	 termen	 lung	 care	 se	 bazează	 pe	o	 reală	
cooperare	între	sectorul	public,	privat	și	inițiativele	civice.			
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VALORI	ȘI	PRINCIPII	
	

❖ Libertate	personală,	religioasă,	economică,	politică	

❖ Transparență,	meritocrație	și	responsabilitate	

❖ Egalitate	în	fața	legii	

❖ Stat	de	Drept,	justiție	independentă	și	funcțională	

❖ Stat	 minimal	 cu	 un	 aparat	 instituțional	 simpliTicat,	 eTicient	 și	

meritocratic	

❖ Acces	 liber	și	egal	 la	vot	pentru	toți	cetățenii	români	 indiferent	

unde	se	aTlă.		

❖ Guvernare	eTicientă	în	baza	unei	strânse	cooperări	între	sectorul	

public,	privat	și	inițiativele	civice	

❖ Economie	de	piață	liberă	

❖ Respect	pentru	proprietate,	care	este	inviolabilă	

❖ Presă	liberă,	nu	aservită	

❖ Cetățenie	activă	

❖ Respect	pentru	valorile,	cultura	și	tradițiile	românești	care	stau	

la	baza	Tiinței	neamului	nostru	
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❖ Asumarea	 unei	 poziții	 de	 leadership	 în	 cadrul	 familiei	 Euro-

Atlantice	

❖ Asumarea	reuniTicării	cu	Basarabia	

PROIECT	DE	ȚARĂ	
	

➲ POZIȚIONAREA	 ROMÂNIEI	 CA	 LIDER	 AL	 EUROPEI	
CENTRALE	ȘI	DE	EST	ÎN	UNIUNEA	EUROPEANĂ	

Apartenența	la	Uniunea	Europeană	constituie	dimensiunea	principală	a	politicii	externe	
a	 României.	 Actuala	 conjunctură	 politică	 europeană	 reprezintă	 o	 șansă	 extraordinară	
pentru	țara	noastră	de	a	deveni	lider	economic,	 lider	de	opinie	și	principal	partener	al	
proiectului	european	în	Europa	Centrală	și	de	Est.	Viitorul	țării	noastre	este	strâns	legat	
de	 viitorul	 Uniunii	 Europene.	 Tocmai	 de	 aceea	 este	 foarte	 important	 ca	 România	 să	
participe	activ	la	reconLigurarea	proiectului	european,	prevăzută	de	Bruxelles	în	viitorul	
apropiat.			

Mai	mult	decât	atât,	doar	prin	consolidarea	unei	poziții	de	lider	în	Uniunea	Europeană,	
România	poate	promova	activ	principiile	suveranității	naționale	și	strânsei	cooperări	
între	 state,	 principii	 care	 trebuie	 să	 deLinească	 apartenența	 noastră	 la	 Uniunea	
Europeană.			

❖ Susținerea	 efortului	 european	 de	 sporire	 a	 cooperării	 în	
domeniul	apărării;	

❖ Asumarea	 integrării	 Moldovei	 în	 Uniunea	 Europeană	 și	
sprijinirea	parcursului	 european	al	 țărilor	Parteneriatului	
Estic;	

❖ Poziționarea	României	ca	lider	european	în	promovarea	și	
conservarea	 patrimoniului	 natural,	 în	 agricultura	 bio	 și	
dezvoltarea	industriilor	verzi;	

❖ Poziționarea	 României	 ca	 lider	 european	 în	 cercetare	 și	
inovare,	în	special	în	IT,	unde	România	are	o	șansă	reală	de	
a	deveni	un	hub	regional	în	domeniu.	
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➲ PREVENIREA	UNEI	CATASTROFE	DEMOGRAFICE	
Declinul	 demograLic	 este	 probabil	 cea	mai	 critică	 problemă	 cu	 care	 ne	 confruntăm	 în	
momentul	de	față.		România	are	a	doua	cea	mai	mare	creștere	a	diasporei	unei	țări,	după	
Siria.	În	același	timp,	România	este	statul	UE	cu	procentul	cel	mai	ridicat	de	mortalitate	
infantilă,	care	cheltuie	cel	mai	puțin	pentru	sănătatea	și	educația	populației.			

O	 scădere	 dramatică	 a	 populației	 va	 duce	 pe	 termen	 mediu	 și	 lung	 la	 un	 declin	
economic,	prin	diminuarea	resurselor	umane	și	a	potențialului	 inovator	al	comunității.	
Există	trei	factori	mari	care	ne-au	adus	în	situația	de	față.	

			

COLAPSUL	SISTEMULUI	DE	SĂNĂTATE	ROMÂNESC	
Conform	“Indexului	european	al	sistemelor	medicale	2017”,	România	se	aLlă	pe	ultimul	
loc	 în	 Uniunea	 Europeană	 în	 privința	 modului	 în	 care	 sistemul	 nostru	 medical	 își	
tratează	pacienții,	atât	din	punct	de	vedere	al	calității	actului	medical,	cât	și	al	costurilor	
și	rentabilității.	Sistemul	sanitar	din	România	este	caracterizat	prin	utilizarea	ineLicientă	
a	resurselor	publice	și	Linanțare	scăzută.	

Dacă	situația	tragică	din	sistemul	de	sănătate	românesc	nu	e	o	surpriză	pentru	nimeni,	
uimitor	 rămâne	 faptul	 că,	până	acum,	diferite	guverne	nu	au	 fost	 capabile	 să	aplice	 în	
mod	coerent	și	consecvent	măsuri	simple	menite	să	reducă	risipa	Linanciară	și	corupția	
instituțională	din	sistemul	de	sănătate.			

Mișcarea	Românească	consideră	posibilă	reformarea	sistemului	medical	în	două	etape.			

Stabilizarea	temporară	prin:		

❖ creșterea	bugetului	alocat	pentru	sănătate;			

❖ încurajarea	 asistenței	 ambulatorii	 în	 defavoarea	 îngrijirii	
intraspitalicești	 ca	 măsură	 rapidă	 de	 reducere	 a	 risipei	
Tinanciare	din	sistem;		

❖ asigurarea	transparenței	totale	în	managementul	spitalelor	
de	 la	utlizarea	 fondurilor	disponibile	și	până	 la	selectarea	
managerilor	de	spitale.	

În	cea	de-a	doua	etapă,	e	nevoie	de	stabilirea	unui	plan	de	reforme	pe	
termen	 lung	 care	 să	 implice	 consultări	 publice	 și	 să	 beneTicieze	 de	
expertiza	unui	consorțiu	național	de	medici,	profesori	și	manageri	de	
spitale	precum	și	asociații	reprezentative	pentru	pacienți.	
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În	acest	context,	Mișcarea	Românească	consideră	esențială	dezbaterea	
la	nivel	 domestic.	Având	 în	 vedere	 că	nu	există	niciun	 sistem	care	 să	
furnizeze	asistență	medicală	cu	un	raport	costuri-eTiciență	de	invidiat,	
trebuie	să	încetăm	să	copiem	alte	state	și	să	analizăm	la	modul	serios,	
pentru	 prima	 dată	 din	 ’89,	 ce	 tip	 de	 sistem	 de	 sănătate	 e	 cel	 mai	
compatibil	 cu	 economia,	 mentalitatea	 și	 necesitățile	 noastre	
principale.	Astfel,	Mișcarea	Românească	susține:	

❖ redirecționarea	 discuției	 de	 la	 structura	 sistemului	 de	
sănătate	la	rezultate;	

❖ punerea	 accentului	 pe	 prevenire	 și	 educație	 pentru	
sănătate;		

❖ introducerea	 asigurărilor	 private	 complementare	 într-un	
cadru	 legal	 bine	 deTinit	 care	 să	 prevină	 apariția	 unor	
probleme	de	echitate;	

❖ exploatarea	 la	 maxim	 a	 noilor	 tehnologii	 existente	 nu	
numai	 în	 privința	 aparaturii	 medicale	 ci	 și	 a	 dezvoltării	
sistemului	național	de	urgență	integrat;		

❖ extinderea	 serviciilor	 de	 telemedicină	 și	 extinderea	
utilizării	de	soluții	IT	în	sănătate.	

MORTALITATEA	INFANTILĂ,	CREȘTEREA	RATEI	AVORTURILOR	ȘI	A	
ABANDONULUI	

Nu	numai	că	rata	mortalității	 infantile	este	de	două	ori	mai	mare	 în	România	decât	 în	
Uniunea	Europeană,		dar	avem	și	cel	mai	mare	procent	de	mame	cu	vârsta	între	10	și	17	
ani	 și	 cea	mai	 ridicată	 rată	 de	 avort	 din	 Europa.	 Pe	 deasupra,	 România	 este	 țara	 din	
Uniunea	Europeană	cu	cei	mai	mulți	copii	abandonați.			

Dacă	 viitorul	 nostru	 depinde	 de	 următoarea	 generație,	 viitorul	 nu	 arată	 bine	 deloc.	
Dincolo	 de	 problemele	 sociale	 și	 economice	 care	 derivă	 din	 scăderea	 populației,	
statisicile	 de	 mai	 sus	 indică	 probleme	 grave	 în	 ceea	 ce	 privește	 educația	 sexuală	 în	
rândul	adolescenților	și	sprijinul	medical,	terapeutic	și	Linanciar	disponibil	populației	de	
sex	 feminin	 din	 România	 și	 cu	 precădere	 adolescentelor	 și	 tinerelor	 din	 medii	
defavorizate	precum	și	mamelor	singure.		

Mișcarea	 Românească	 consideră	 posibilă	 atingerea	mediei	 europene	
în	rata	mortalității	 infantile,	a	avortului	și	abandonului	până	 în	2030	
prin:			
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❖ lansarea	unei	campanii	naționale	de	 informare,	educare	și	
Tinanțare	 pentru	 bunăstarea	 copilului	 alături	 de	 toate	
organizațiile	 în	 domeniu	 interesate,	 cu	 susținerea	
sectorului	privat;		

❖ investiții	în	dotarea	maternităților	din	țară;			

❖ instituirea	 unui	 program	 de	 educație	 sexuală	 în	 rândul	
adolescenților	 dar	 și	 de	 educație	 pentru	 sănătate	 dedicat	
femeilor	însărcinate;		

❖ sporirea	sprijinului	medical,	terapeutic	și	Tinanciar	acordat	
tinerelor	mame	și	mamelor	singure;		

❖ eliminarea	 treptată	dar	 totală	 a	 instituționalizării	 copiilor	
abandonați	în	favoarea	caselor	de	copii	de	tip	familial.			

EMIGRAREA	
Conform	 ultimelor	 cifre,	 avem	 peste	 3,4	 milioane	 de	 români	 plecați	 la	 muncă	 în	
străinătate	 sau	 stabiliți	 deLinitiv	 acolo.	 Știm	 cu	 toții	 că	 acest	 fenomen	 e	 responsabil	
pentru	 mulți	 copii	 care	 cresc	 fără	 unul	 sau	 ambii	 părinți,	 pentru	 o	 lipsă	 a	 forței	 de	
muncă	care	se	face	deja	simțită	în	anumite	zone	din	țară,	dar	și	pentru	pierderea	unui	
mare	potențial	uman	în	multe	domenii	și	mai	ales	cercetare	și	inovație.	Și	totuși,	datorită	
acestui	 fenomen,	România	a	beneLiciat	 în	ultimii	10	ani	de	peste	50	miliarde	de	euro,	
banii	 trimiși	 acasă	 de	 românii	 care	 muncesc	 afară,	 cifră	 care	 depășește	 nivelul	
investițiilor	străine	din	aceeași	perioadă.	Tot	datorită	acestui	fenomen,	românii	au	avut	
ocazia	să	povestească	 lumii	despre	noi,	câteodată	 în	mod	direct,	de	cele	mai	multe	ori	
probabil	 în	mod	 indirect	 prin	 conștiinciozitatea	 lor,	 prin	 stoicism,	 prin	 lucrul	 bine	
făcut	 –	 în	 fabrici,	 în	 universități,	 în	 spitale,	 în	 corporații,	 îngrijind	 bătrâni,	 făcând	
curățenie	 sau	 culegând	 căpșuni.	 Majoritatea	 celor	 care	 au	 plecat,	 au	 plecat	 pentru	 a	
munci,	 iar	 prin	decența	 și	 demnitatea	 lor	 au	 contribuit	 la	 crearea	 unei	 alte	 imagini	
pentru	România	în	străinătate,	una	mai	bună,	mai	reală,	mai	caldă.			

Dreptul	românilor	de	a	călători,	studia	și	munci	în	Uniunea	Europeană	e	unul	sacru,	iar	
contactul	 direct	 cu	 cetățenii	 altor	 state	 membre	 UE	 este	 în	 mare	 parte	 unul	 beneLic	
pentru	imaginea	României.			

Mișcarea	 Românească	 consideră	 că	 soluția	 la	 fenomenul	 emigrării	
constă	în:	

❖ asigurarea	de	locuri	de	muncă	și	salarii	decente	in	țară	

❖ încurajarea	emigrării	ca	fenomen	temporar	și	nu	deTinitiv;	
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❖ sprijinirea	 din	 punct	 de	 vedere	 administrativ	 și	 logistic	 a	
restabilirii	românilor	în	țară;	

❖ păstrarea	 legăturii	 cu	 comunitățile	 românești	 din	
străinătate,	 acordându-le	 aceleași	 drepturi,	 îndeosebi	
electorale,	și	sprijin	în	păstrarea	identității	 lor	culturale	și	
lingvistice	 dar	 și	 în	 exercitarea	 propriilor	 drepturi	 ca	
cetățeni	ai	Uniunii	Europene,	oriunde	s-ar	aTla	în	UE.	

❖ stoparea	și	eliminarea	 fenomenului	 “copii	 lăsați	 în	urmă	/	
orfani	albi”	

❖ recâstigarea	încrederii	în	clasa	politică	din	România	

➲ CONSOLIDAREA	STATULUI	DE	DREPT	
Nici	 o	 reformă	 politică,	 nici	 o	 creștere	 a	 salariilor,	 nici	 o	 investiție	 străină	 nu	 sunt	 de	
ajuns	 pentru	 a	 asigura	 viitorul	 unui	 stat	 în	 care	 nu	 domnește	 legea.	 Lupta	 împotriva	
corupției,	 independența	sistemului	judiciar	și	egalitatea	tuturor	cetățenilor	în	fața	legii	
sunt	un	cadru	absolut	necesar	pentru	buna	funcționare	a	statului	și	creșterea	nivelului	
de	trai.			

Mișcarea	Românească	susține	consolidarea	statului	de	drept	prin:		

❖ asigurarea	 continuității	 și	 a	 dezvoltării	 Departamentului	
Național	Anticorupție;		

❖ recuperarea	 prejudiciilor	 produse	 statului	 prin	 fapte	 de	
corupție;		

❖ revizuirea	și	îmbunătățirea	legislației	deTicitare	în	domeniu	
numai	 în	 contextul	 unei	 ample	 dezbateri	 publice,	 a	
consultării	 experților	 în	 domeniu,	 a	 tuturor	 forțelor	
parlamentare	și	mai	ales	a	sistemului	judiciar;			

❖ depolitizarea	administrației	publice;		

❖ promovarea	educației	juridice	și	a	unei	culturi	a	integrității	
și	corectitudinii	în	viața	publică.	
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➲ STIMULAREA	MEDIULUI	DE	AFACERI	DIN	ROMÂNIA	
Implicarea	excesivă	a	statului,	sistemul	bancar	de	tip	oligopol,	monopolurile	energetice	
și	din	utilități,	corupția	din	spatele	licitațiilor	publice	și	a	parteneriatelor	public-private	
coroborate	cu	instabilitatea	politică	și	corupția	instituționalizată	sperie	în	loc	să	atragă	
investițiile	străine.	Mai	mult	decât	atât,	îi	determină	pe	o	bună	parte	dintre	actualii	sau	
potențialii	noștri	antreprenori	să	părăsească	țara	în	căutarea	unui	mediu	economic	mult	
mai	atractiv.			

❖ Statul	trebuie	să	Tie	mai	puțin	un	jucător	activ	în	economia	
de	piață	și	mai	mult	observator	și	arbitru.	

❖ Doar	 prin	 dereglementare,	 transparență	 și	 schimbarea	
sistemului	politic,	România	poate	înlocui	«	capitalismul	de	
cumetrie	»	 cu	o	economie	de	piață	 liberă,	 cu	un	mediu	de	
afaceri	performant.	

❖ SimpliTicarea	și	standardizarea	taxelor;		

❖ Scăderea	impozitelor	pentru	investitori;		

❖ Dezvoltarea	infrastructurii;		

❖ Gestionarea	eTicientă	a	fondurilor	europene.	

➲ CONSERVAREA,	 PROMOVAREA	 ȘI	 VALORIFICAREA	
VALORILOR,	 RESURSELOR	 ȘI	 PATRIMONIULUI	
ROMÂNESC	–	NATURAL,	MATERIAL	ȘI	IMATERIAL	

Ultimele	păduri	virgine	din	Europa,	cea	mai	mare	producție	de	miere	organică,	cea	mai	
mare	populație	de	urși	bruni	din	Europa…	Patrimoniul	natural	și	cultural	este	punctul	
unic	de	vânzare	al	României	pe	plan	 internațional.	Bineînțeles,	 în	 spatele	 “succesului”	
nostru	în	conservarea	unor	bogății	naturale	și	păstrarea	unor	tradiții	ancestrale,	care	
au	dispărut	de	mult	în	restul	UE,	se	aLlă	și	elementul	“sărăciei”,	 lipsa	de	dezvoltare	sau			
dezvoltarea	mult	mai	lentă	decât	în	Vestul	Europei.	Însă,	acest	aparent	“dezavantaj”	este	
de	 fapt	un	mare	capital	 economic	 și	de	 imagine	 care	 trebuie	 valoriLicat	 și	 exploatat	
într-un	mod	sustenabil	prin	intermediul	turismului	și	al	agriculturii	bio.			
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❖ Investiții	 în	 reabilitarea	 și	 valoriTicarea	 patrimoniului	
cultural	și	instituirea	unui	sistem	de	intervenții	de	urgență	
în	cazul	siturilor	de	patrimoniu	aTlate	în	punct	de	colaps;	

❖ Protejarea	 patrimoniului	 natural	 și	 valoriTicarea	 sa	 prin	
dezvoltarea	turistică	a	regiunilor	în	cauză;	

❖ Reglementarea	 vânzărilor	 de	 teren	 agricol	 pentru	
investitorii	 străini	 cu	 scopul	 de	 a	 preveni	 distrugerea	
patrimoniului	 natural	 și	 de	 a	 evita	 practici	 economice	
agresive	pentru	agricultura	familială	sau	economia	locală;			

❖ Încurajarea	 și	 sprijinirea	 tinerilor	 antreprenori	 în	
domeniul	agricol	și	îndeosebi	agricultura	bio;			

❖ Utilizarea	 la	 maxim	 a	 fondurilor	 europene	 disponibile	
pentru	cercetare	și	inovare	în	agricultură;	

❖ Sprijinirea	autorităților	locale	și	ONG-urilor	în	obținerea	de	
fonduri	 europene	 pentru	 promovarea	 și	 conservarea	
patrimoniului	material	și	imaterial;	

❖ Promovarea	 la	 nivel	 european	 a	 intereselor	 sectorului	
agrar	 românesc	 în	 cadrul	 viitoarei	 revizuiri	 a	 Politicii	
Agricole	Comune:	convergența	plăților	directe	pe	suprafață	
post	 2020,	 accesul	 la	 piață	 a	 fermelor	 mici	 și	 mijlocii,	
asocierea	fermierilor,	educația	vocațională	agricolă.	

➲ ASUMAREA	REUNIRII	CU	BASARABIA		
Mișcarea	Românească	 respectă	 statutul	actual	al	Republicii	Moldova,	urmărește	 relații	
cât	mai	 strânse	 între	 cele	 două	 state	 și	 sprijină	 necondiționat	 integrarea	Moldovei	 în	
Uniunea	Europeană.				

Unirea	cu	Republica	Moldova	este	unul	dintre	principalele	obiective	pe	termen	lung	pe	
care	și	le	asumă	Mișcarea	Românească.	ReuniLicarea	nu	este	doar	o	datorie	față	de	frații	
noștri	de	peste	Prut,	un	act	Tiresc,	legitim	al	poporului	român	ci	și	o	cale	de	dezvoltare	
economică	și	aTirmare	pe	plan	 internațional.	 În	 lupta	pentru	 îndeplinirea	obiectivului	
unirii,	Mișcarea	Românească	propune:		

❖ Sprijinirea	inițiativelor	civice	dezvoltate	în	acest	sens;	
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❖ Eliminarea	 taxelor	 consulare,	 simpliTicarea	 și	 accelerarea	
procesului	 de	 acordare	 a	 cetățeniei	 românești	 locuitorilor	
din	Republica	Moldova;	

❖ Dezvoltarea	 și	 integrarea	 treptată	 a	 infrastructurilor	 de	
ordin	 economic,	 energetic	 și	 politic	 existente	 la	 nivelul	
celor	două	state;	

❖ Stimularea	schimburilor	culturale,	a	procesului	de	înfrățire	
între	localități,	școli,	universități	ș.a.m.d.;	

❖ Sprijinirea	 studenților	 basarabeni	 din	 România	 și	
facilitarea	 accesului	 tinerilor	 basarabeni	 la	 cursurile	
universitare	și	postuniversitare	din	România;	

❖ Organizarea	unui	referendum	în	viitorul	apropiat	cu	privire	
la	reuniTicare.	

MiscareaRomaneasca.ro

http://miscarearomaneasca.ro/

