Identitate doctrinară PACT

2018

Secretariatul General

MISIUNEA NOASTRĂ
Redăm România cetățenilor săi pentru ca
împreună să depășim media Uniunii Europene
pentru toți indicatorii de performanță, pe
parcursul unei singure generații – aceasta.
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Profilul PACT – Cine suntem?
Manifest – ce ne-a făcut să acționăm?
NOI,

 Conștientizând situația în care a ajuns România, aflată într-o continuă criză multiplă economică, politică,
socială și morală — într-un context global complex și riscant,
 Remarcând că actuala clasă politică nu își urmărește decât propriile interese și este incapabilă să
gândească și să pună în aplicare un program credibil și eficient de dezvoltare economică și de reformă
reală a instituțiilor publice,
 Înțelegând faptul că trăim un moment crucial, că viitorul nostru se află în cumpănă și că noi toți, în calitate
de cetățeni ai României, ne decidem singuri soarta,
 Luând drept exemplu eforturile generațiilor din trecut, care au luptat pentru unitate, dreptate și libertate,
 Cunoscând potențialul țării noastre, bazat pe resurse umane și naturale remarcabile,
 Știind că partenerii noștri strategici din structurile europene și euro-atlantice au nevoie de un aliat
puternic și de încredere într-o regiune de importanță majoră,
 Fiind convinși că este de datoria tuturor cetățenilor să ia atitudine și să se implice activ pentru schimbarea
pozitivă a României,
 Și având convingerea că cei care își păstrează speranța într-un viitor mai bun pentru România ne vor
sprijini în demersul nostru,
Ne unim forțele în PACT PENTRU ROMÂNIA
Și, pe baza a patru principii esențiale —
Profesionalism, Acțiune, Comunitate și Transparență —
Ne angajăm să redăm România cetățenilor ei pentru a construi împreună o
țară democratică, dezvoltată și demnă.
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Viziune – cum vedem viitorul?
DOCTRINA PACT
VIZIUNE NAȚIONALĂ: România în 3D: democratică, dezvoltată și demnă.
VIZIUNE LOCALĂ: Dezvoltăm comunități cu putere de decizie, cu oameni dinamici, conectați la noua
economie și implicați în societate.
România democratică înseamnă instituții funcționale, independente, reprezentative și stat de drept.
România dezvoltată înseamnă oportunități, prosperitate și un nivel de trai european pentru toți cetățenii.
România demnă înseamnă un partener egal și vector de influență în NATO și UE, și comunități românești
puternice în țară și în diaspora.
Nu există țară dezvoltată care să nu se fi urbanizat mai întâi. Există o corelație statistică globală care arată
că cele mai dezvoltate țări ale lumii sunt urbanizate, iar mărimea PIB-ului național este direct proporțională
cu gradul de urbanizare. Suntem singura mișcare politică concentrată pe dezvoltarea regională a
României: orașe dinamice și puternice, bine conectate la piețe interne și externe; comune și sate civilizate,
cu infrastructură modernă și cu grijă pentru păstrarea tradițiilor și obiceiurilor românești, ca parte a
patrimoniului cultural european și global.
Dacă populația scade din cauza emigrației, atunci politicienii greșesc. Trebuie să oferim șansa oamenilor să
fie productivi, să își crească copiii și să își urmeze visurile în România. Doar atunci comunitățile noastre își
vor atinge adevăratul potențial.
Noua economie este bazată pe înaltă eficiență tehnologică. Asistăm la tranziția forței de muncă dinspre
producția industrială clasică spre noi sectoare economice. Aceasta este a patra revoluție industrială din
istoria omenirii, iar România trebuie să devină unul dintre liderii regionali și globali ai acestor evoluții. PACT
este o mișcare civică și politică orientată spre viitor prin proiecte de dezvoltare și o atitudine pozitivă față
de un viitor asumat cu speranță și curaj.
Politica cea mai importantă se face la nivel local, unde are impact direct asupra cetățeanului. Politica
națională este suma politicilor locale și regionale. De aceea, democrația reală pornește de jos în sus, dinspre
cetățean înspre instituții, dinspre local înspre național, pe baza noilor tehnologii și oportunități în contextul
Revoluției Industriale 4.0.
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Misiune – ce ne-am propus?
DOCTRINA PACT
MISIUNE: Redăm România cetățenilor săi pentru ca împreună să depășim media UE pentru toți indicatorii
fundamentali de dezvoltare, pe parcursul unei singure generații – aceasta.
Noua economie este bazată pe înaltă eficiență tehnologică și inovare. Asistăm la tranziția forței de muncă
dinspre producția industrială clasică spre noi sectoare economice. Aceasta este a patra revoluție industrială din
istorie. Dezvoltăm comunitățile noastre și creăm condițiile necesare pentru ca românii să prospere în această
nouă realitate globală, urmărind procesul și raportând către cetățeni printr-un un tablou de bord cu indicatori
de dezvoltare, pe fiecare domeniu.

***
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Valori – ce susținem pentru a ne indeplini misiunea?
DOCTRINA PACT
LIBERTATE
Românii au dreptul să fie liberi. Fiecare cetățean este liber să acționeze în interes propriu, fără a afecta libertatea
celorlalți. Singurul sistem care garantează libertatea noastră este democrația consolidată (stat de drept
funcțional, economie de piață liberă, presă independentă, societate civilă activă). Într-o societate liberă, oamenii
își urmează visurile și își ating potențialul. Aceasta necesită garantarea proprietății private, concurență liberă,
cunoaștere, antreprenoriat și inovare. Statul creează doar mediul propice pentru ca mecanismele pieței să
funcționeze și acționează în vederea corectării efectelor negative. Un stat cu rol minimal, un stat
inteligent, cu instituții performante reprezintă condiții de bază pentru dezvoltarea economică a României.
DREPTATE
Nimeni nu este deasupra legii. O societate corectă reacționează ferm la abaterile de la normele sale, care stau
la baza Pactului între cetățeni și stat. Dreptatea înseamnă respectarea drepturilor cetățenilor, iar acest lucru se
întâmplă doar într-un stat de drept: guvernarea statului trebuie să se bazeze pe domnia legii, nu pe toanele și
poftele celor care ar trebui să îi reprezinte pe cetățeni. Totodată, o societate dreaptă este și o societate bazată
pe competiție liberă. Un sistem ideal răsplătește pe fiecare după performanțele sale. România pe bune este
România pe merit.
UNITATE
Nimic nu se poate fără unitate. Fiecare cetățean român din țară și din diaspora trebuie să își recapete încrederea
în sine și în ceilalți membri ai comunității sale. Fundamentul unității este comunitatea fiecăruia, iar forța unei
națiuni este dată de forța comunităților locale. Comunitățile puternice sunt formate din cetățeni implicați, care
participă la deciziile de interes public. Există o singură Românie, formată din toți cetățenii ei, oriunde s-ar afla.
La nivel global, România trebuie să capete o voce recunoscută în raport cu problemele grave cu care se
confruntă omenirea (schimbările climatice, accesul la apă și hrană, sărăcia etc.) și să participe cu soluții proprii la
rezolvarea acestor provocări.
RESPONSABILITATE
Statul are la dispoziție mijloace pentru sprijinirea celor în nevoie, dar statul nu poate face mai mult pentru noi
decât pot face cetățenii unii pentru ceilalți. Aceasta este adevărata responsabilitate socială. Cetățenii României
au responsabilitatea de a se implica în viața comunității de a forma o societate responsabilă cu un nou model
de guvernare. Responsabilitatea implică grija pentru ceilalți cetățeni.
SIGURANȚĂ
Riscurile pentru viețile oamenilor sunt tot mai complexe iar statul are datoria să-și apere cetățenii de pericolele
interne și externe. Orice cetățean este cu adevărat liber numai atunci când trăiește și se dezvoltă într-o societate
sigură. În cadrul comunității euro-atlantice, România trebuie să își pună în valoare cu demnitate poziția de aliat
în NATO și membru al Uniunii Europene. România trebuie să fie independentă și puternică în politica externă.
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Principii – cum acționăm în fiecare zi?
DOCTRINA PACT
Profesionalism: Ne-am probat priceperea prin rezultate concrete în România și în întreaga lume. Credem
în meritocrație: omul potrivit la locul potrivit. Suntem împliniți în plan profesional, ca persoane, însă dorim să
înfăptuim o viziune colectivă pentru o Românie mai bună. Nu suntem animați de interese personale.
Politica este instrumentul prin care acționăm cu integritate și caracter pentru interesele României și ale
cetățenilor ei.
Acțiune: Acționăm în numele celor pe care îi reprezentăm. Pentru că după peste 25 de ani de nesfârșite deziluzii,
de corupție generalizată și de distrugere sistematică a resurselor României, spunem: GATA! Cu speranța
împărtășită a unui viitor drept și demn, am decis să intrăm în arenă pentru că numai astfel putem schimba regulile
jocului. Numai astfel putem genera adevărata schimbare a sistemului actual. Lansăm un apel la acțiune către
toți cei care s-au săturat să privească neputincioși cum câțiva „aleși” își bat joc de țară și de viitorul nostru. Lupta
cu ei este lungă și grea pentru că ei înțeleg riscurile înfrângerii și controlează toate mecanismele puterii. Dincolo
de orice dificultăți, suntem convinși că binele va învinge și suntem hotărâți să mergem mereu înainte, împreună.
Comunitate: Nimic nu se poate fără unitate pentru și prin comunitate. România se poate dezvolta numai prin
voința comună a tuturor celor care își doresc să trăiască într-o țară democratică, dezvoltată și demnă. Indiferent
ce ne definește ca persoane, suntem cu toții parte a aceleiași comunități — locale, naționale și globale. Suntem
o comunitate bazată pe merit și valori autentice, cu cetățeni care se implică și cărora le pasă. Suntem o
comunitate în care cei care muncesc și pun suflet în ceea ce fac ajung departe, pe măsura talentului și efortului
lor. Suntem o comunitate responsabilă, care are grijă de cei nevoiași, conștientizând că toți cetățenii României
merită un acces echitabil la oportunități. Ne sprijinim reciproc și strângem rândurile împotriva celor care
protejează actualul sistem corupt. Ei sunt singurul nostru adversar.
Transparență: Facem un PACT cu cetățenii României că ne angajăm să-i ascultăm și să le apărăm drepturile.
Suntem pe deplin transparenți pentru că nu avem nimic de ascuns. Mai mult, vrem să putem fi trași la răspundere
de cei care ne acordă încrederea lor. Astfel, asigurăm în permanență accesul la informații complete și corecte
pentru că numai împreună putem lua deciziile cele mai bune. E timpul guvernării secolului 21 și al comunicării
permanente între cetățeni și cei care îi reprezintă. E timpul unei politici participative pentru toți cetățenii
României și împreună cu ei.

***
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Scop – cum acționăm?
Scopul nostru este ca, prin alegeri democratice, să formăm majorități
politice pentru a elabora și pune în practică politici locale și naționale care
promovează valorile PACT.

Obiective – care sunt pașii pe care îi facem?
DOCTRINA PACT
Pentru atingerea propriului scop, PACT fixează obiectivele ca pași concreți pentru atingerea viziunii noastre
și indeplinirea propriei misiuni.
Obiectivele SMART sunt etape concrete ale transformării statului român într-unul care să faciliteze viziunea
și misiunea PACT și să încurajeze propagarea valorilor noastre. Obiectivele noastre sunt SMART pentru că:
1.
2.
3.
4.
5.

Sunt specifice comunităților noastre locale. Fiecare grup PACT își fixează obiective personalizate.
Sunt măsurabile: spunem clar ce înseamnă în realitate, și discutăm pe cifre concrete, nu povești vagi.
Sunt atribuite: spunem, de la început, cine este responsabil de atingerea lor.
Sunt realiste: am analizat situația în mod obiectiv și nu promitem luna de pe cer, ci lucruri realizabile.
Sunt încadrate în timp: fixăm, de la început, în cât timp ne propunem să atingem obiectivele noastre.

Structura obiectivelor politice este următoarea:


Pentru promovarea primei și celei mai importante valori „LIBERTATE”, PACT fixează obiective în domeniul
resurselor umane, pe următoarele domenii strategice:
RESURSE UMANE: Educatie / Cultură și patrimoniu / Tineret / Sport / Sănătate



Pentru promovarea celei de-a doua valori, „DREPTATE”, PACT fixează obiective astfel:
DREPTATE: Democrație / Justiție / Afaceri interne / Munca, protecție socială și incluziune



Pentru promovarea valorilor „Responsabilității” și „Unității”, PACT propune obiective de dezvoltare, în
următoarele arii strategice:
DEZVOLTARE: Dezvoltare urbană / Dezvoltare regională / Transporturi / Lucrări Publice / Energie / Mediu
/Economie / Finanțe / Administrație publică / Antreprenoriat / IT&C
***
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Pentru promovarea „Siguranței”, PACT promovează obiective strategice de securitate națională și
independență:
SIGURANȚĂ ȘI INDEPENDENȚĂ: Relații internaționale și siguranță națională

Ficare dintre direcțiile strategice pe care sunt focalizate obiectivele PACT, sunt împărțite pe trei nivele de
implementare.
1. Primul este cel local, PACT susținând descentralizarea și comunitățile cu putere de decizie.
2. Cel de-al doilea nivel este cel al democrației participative. Ne dorim cetățeni implicați în societate, așa
că utilizăm din plin mecanismul inițiativei cetățenești, presiunii publice și alte metode „de jos în sus”.
3. Al treilea este nivelul național, deoarece comunitățile puternice duc la un stat de drept puternic.

RESURSE UMANE
Educație / Cultură și patrimoniu / Tineret / Sport / Sănătate

Nivelul local
– prin Hotărâri de Consiliu Local și Hotărâri de Consiliu Județean
1. Educație Instituirea unui program externalizat de formare a educatorilor și profesorilor din învățămantul
preșcolar, școlar și liceal, pentru utilizarea metodelor didactice și pedagogice din țările cu cele mai avansate
sisteme de învățământ, în maxim 6 luni de la alegerile parlamentare.
2. Educație Modernizarea tuturor claselor de elevi din cadrul școlilor și liceelor. Școli sigure și curate pentru toți
copiii. Școli din secolul 21, cu acces la internet, smartboard, computer pe fiecare bancă, în termen de 1 an
de la finalizarea cursurilor de formare, de către profesorii de la clasa respectivă.
3. Educație Construirea de programe de reconversie profesională externalizate pentru toate persoanele active
și neocupate din Romania, în maxim 1 an de la preluarea mandatului de primar.
4. Educație Creșterea competitivității pieței locale a muncii, prin inființarea, în parteneriat public – academic –
privat (cu aportul universităților regionale), de institute locale de dezvoltare, cu rolul de adaptare continuă a
programelor școlare publice la cerințele economice locale, în patru ani de la formarea majoritătii politice în
cadrul Consiliului Local.
***
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Nivelul național
– prin instrumente ale democrației participative
1. Educație Introducerea pe agenda publică, prin presiune media, a unei inițiative cu scopul de a porni o
dezbatere națională cu privire la valorile pe care se va baza școala viitoarelor generații și pregătirea lor pentru
cunoaștere și piața muncii, și comunicarea publică a acestora către toate instituțiile și către populație, în
maxim 6 luni de la redactarea acestora. – Programul Staș.

- prin legi introduse în Parlament de către reprezentanții aleși
2. Educație Introducerea în plenul Parlamentului, prin reprezentanți aleși, a unor inițiative legislative pentru
construirea unei filosofii a conținutului școlar, cu minim 30% materii la alegere și maxim 30 de ore /
săptămână în școală, precum și introducerea programelor flexibile și adaptate la specificul comunităților
locale, în maxim 1 an de la alegeri – Programul Staș.
3. Educație Introducerea în plenul Parlamentului, prin reprezentanți aleși, a unei inițiative legislative de
descentralizare a învățământului, prin desființarea inspectoratelor școlare centralizate și înlocuirea lor cu un
sistem regional, în termen de 6 luni de la alegerile parlamentare.
4. Cultura Introducerea în plenul Parlamentului, prin reprezentanți aleși, a unei inițiative legislative pentru
corelarea legislatiei drepturilor de autor, cu legislația europeană, in termen de 6 luni de la alegerile
parlamentare.
5. Cultura Introducerea în plenul parlamentului, prin reprezentanți aleși, a unei inițiative legislative pentru
scutirea de taxe și impozite a tuturor inițiativelor private de dezvoltare a infrastructurii culturale: construirea
de teatre private, săli de spectacole, galerii de artă, hub-uri pentru cultură și industrii creative, ateliere
artistice, manifestări de artă urbană și alte manifestări culturale, în termen de

6 luni de la alegerile

parlamentare.
6. Patrimoniu Introducerea în plenul Parlamentului, prin reprezentanți aleși, a unei inițiative legislative pentru
acordarea de finanțare de la bugetul național pentru reabilitarea centrelor istorice ale comunităților locale.
7. Sănătate Liberalizarea asigurărilor de sănătate și privatizarea CNAS, pentru construirea unui cadru de
performanță bazat pe monitorizare și evaluare riguroase, un sistem optim de motivare pentru personalul
medical, infrastructură modernă și un rol crescut pentru mecanismele de prevenție, în termen de 24 de luni
de la alegerile parlamentare.
8. Tineret si sport promovarea sănătății și a sportului la toate nivelurile și în viața de zi cu zi a tuturor cetățenilor
prin finanțarea de la bugetul național a proiectelor de construire de terenuri de sport în cartierele municipiilor
și orașelor.
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- prin legi introduse în Parlament cu ajutorul inițiativei
cetățenești
9. Educatie Introducerea în plenul Parlamentului a unui proiect de lege pentru liberalizarea bacalaureatului – îți
dai bacalaureatul când ești pregătit, într-un centru de testare acreditat.

DREPTATE
Democrație / Justiție / Afaceri interne / Muncă, protecție socială și incluziune

Nivelul local
– prin Hotărâri de Consiliu Local și Hotărâri de Consiliu Județean
1. Afaceri interne Informatizarea tuturor serviciilor publice locale într-un sistem integrat de tip CRM
(Managementul Relației cu Cetățeanul), ca principal consumator de servicii publice și de tip ERP (Sistem
de Planificare a Resurselor) în privința fluxurilor interne de documente, informații și resurse financiare,
într-un termen de 1 an de la preluarea funcției de Primar.
2. Afaceri interne Crearea unui sistem de măsurare a satisfacției cetățeanului față de activitatea
Administrației Publice Locale, integrat cu toate serviciile publice livrate direct sau prin terți, într-un
termen de 6 luni de la preluarea funcției de Primar.
3. Afaceri interne Societate civilă puternică, diversă, independentă și favorabilă incluziunii prin extinderea
plafonului de contribuție, de la 2% la 4% pentru organizații non-guvernamentale, și transformarea
facilității, din declarație optională, în politică de stat, aplicată la nivelul tuturor contribuabililor.

Nivelul național
- prin legi introduse in Parlament de către reprezentanții aleși
1. Democratie Introducerea în plenul Parlamentului a unui proiect de lege pentru reformarea sistemului
electoral: alegerea funcției de Primar în două tururi și eliminarea pragurilor electorale ale partidelor,
pentru funcțiile alese naționale și locale, în termenul legal pentru organizarea alegerilor.
2. Democrație Introducerea în plenul Parlamentului, prin reprezentanți aleși, a unei inițiative legislative
pentru garantarea corectitudinii angajărilor și promovărilor în sistemul de stat, prin externalizarea și
standardizarea proceselor de recrutare și evaluare, în termen de 6 luni de la alegerile parlamentare.
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3. Justiție Sistem judiciar independent, eficient și accesibil tuturor cetățenilor, cu un cadru anticorupție solid
și funcțional, un sistem care să asigure respectarea legilor, prevenirea faptelor ilegale, aplicarea unor
pedepse echitabile dar severe și recuperarea prejudiciilor, prin înființarea Coaliției Companiilor Curate;
4. Democrație Presă liberă și responsabilă, inclusiv un serviciu public de radiodifuziune și televiziune
independent, obiectiv și de calitate, prin listarea la bursă a TVR și SRR, în termen de 6 luni de la alegerile
parlamentare.
5. Incluziune Adoptarea întregului pachet de legislație europeană cu privire la toate formele de
discriminare, în termen de 6 luni de la alegerile parlamentare.
6. Incluziune Sistem de pensii sustenabil prin recuperarea decalajelor generate de amânarea pilonului II de
pensii și adoptarea unui pachet de legi pentru privatizarea acestora, în termen de 4 ani de la alegerile
parlamentare.

DEZVOLTARE
Dezvoltare urbană / Dezvoltare regională / Transporturi / Lucrări Publice / Energie / Mediu / Economie /
Finanțe / Administrație publică / Antreprenoriat / IT&C

Nivelul local
– prin Hotărâri de Consiliu Local și Hotărâri de Consiliu Județean
1. Finanțe Eliminarea alocării discreționare a bugetului național către UAT - uri, și implementarea unui
sistem echitabil per cetățean, în termen de 12 luni de la alegerile parlamentare.
2. Finanțe Stabilirea domiciliului fiscal al marilor contribuabili, în județul unde își desfășoară activitatea, în
termen de 18 luni de la alegerile parlamentare.
3. Dezvoltare urbana Centre urbane dinamice, Construirea mecanismului Regiunilor Metropolitane de către
un thinktank apolitic și non-guvernamental, până la alegerile locale din anul 2020.
4. Dezvoltare regionala Activarea procedurilor de finanțare directă cu Bruxelles-ul - Comisia Europeană
pentru ca, în exercitiul financiar 2021 – 2028, zonele metropolitane să poată aplica la finanțări europene
punctual în bugetul european, până la alegerile generale din 2020.
5. Dezvoltare urbană Stabilirea unui model de clasificare standardizată a locuirii, pentru încadrarea zonelor
rezidențiale și a blocurilor, în categorii de la 1 la 5 stele, în funcție de criterii stabilite împreună cu
cetățenii, în termen de 1 an de la intrarea în Consiliul Local.
6. Mediu Unificarea tuturor spațiilor verzi la nivel urban, prin culoar pietonal și cicloturistic în termen de 4
ani de la formarea majorității în cadrul Consiliului Local.
7. Lucrări publice Zone rurale dotate cu infrastructură modernă și eficientă, cu oportunități economice și
acces la resurse pentru dezvoltare, mai ales pentru copii și tineri; Reproiectarea și mobilarea urbană a
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centrilor funcționali de pe teritorile UAR într-o abordare policentrică, în termen de 4 ani de la formarea
majorității în cadrul Consiliului Local.
8. Transporturi Adoptarea Planurilor de Mobilitate Metropolitană Durabilă în prima ședinta dupa
constituirea Consiliului Local si formarea majoritatii politice din cadrul acestuia.

Nivelul național
- prin legi introduse in Parlament de către reprezentanții aleși
1. Antreprenoriat Implementarea sistemului de înființare 100% online a firmelor, prin semnătură electronică
/ blockchain într-un termen de 6 luni de la alegerile parlamentare.
2. Economie Eliminarea impozitării pentru toate activitățile de cercetare și dezvoltare.
3. Antreprenoriat Eliminarea stopajului la sursă pe salarii și livrarea întregului venit către angajat.
4. Economie Înlocuirea sistemelor de ajutoare sociale cu un sistem de taxare negativă a venitului, în paralel
cu păstrarea cotei unice de impozitare, într-un termen de 1 an de la alegerile generale.
5. Economie Listarea la bursă a tuturor companiilor de stat, într-un termen de 24 de luni de la alegerile
parlamentare.
6. Economie Încheierea unui parteneriat public – privat între Ministerul Economiei, Ministerul Afacerilor
Externe și Camera de Comerț și Industrie a României pentru reforma și operaționalizarea rețelei de
atașați economici ai României, în termen de 12 luni de la alegerile europarlamentare.
7. Administratie publica Implementarea guvernanței corporative pentru toate întreprinderile de stat si
privatizarea tuturor întreprinderilor de stat fără valoare strategică sau de siguranță națională.
8. Administrație publică Implementarea legislației europene cu privire la parteneriatul public – privat.
9. Economie Introducerea unui sistem de bonusare a culturilor cu valoare adăugată mare, în 10 luni de la
alegerile parlamentare.
10. Dezvoltare Operaționalizarea strategiei SMART DIASPORA, de atragere în România a cetățenilor plecați
la studii sau la muncă peste hotare, în termen de 12 luni de la alegerile parlamentare.
11. Dezvoltare Dezvoltarea regionala a infrastructurii de transport (autostrăzi, căi ferate, aeroporturi) după
principiul „maxim 1 oră până la orașul cel mai mare din regiune”, într-un termen de 4 ani de la alegerile
parlamentare.
12. Lucrari publice Tansparentizarea procedurilor de licitație publică prin obligativitatea licitațiilor electronice
și publicarea procentelor de contracte cu statul din cifra de afaceri a contractorilor, într-un termen de 6
luni de la formarea majorității politice în cadrul Consiliului Local sau Județean.
***
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SIGURANȚĂ ȘI INDEPENDENȚĂ
Relații internaționale și securitate națională
1. Suveranitate și securitate națională, integritate și unitate teritorială a României, ordine de drept și
democrație constituțională;
2. Sector energetic robust, eficient și nepoluant prin management strategic, investiții private, creșterea
transparenței companiilor energetice de stat și modernizarea capacității de producție, interconectare,
transmisie și distribuție, pentru asigurarea securității energetice a României;
3. Protecția mediului și a biodiversității prin promovarea normelor sociale adecvate, combaterea și
adaptarea la schimbările climatice, dezvoltarea economiei circulare, valorificarea deșeurilor, ameliorarea
calității aerului, a apelor și a solului, protejarea pădurilor, reabilitarea siturilor contaminate și evaluarea
strictă a tuturor proiectelor cu riscuri majore de mediu.
4. Rol activ în marile transformări globale din prezent și viitor, printr-o participare constantă la identificarea
și punerea în practică a soluțiilor colective, și actor important în asigurarea păcii și stabilității la nivel
regional și internațional;
5. Aliat de încredere în cadrul NATO și membru puternic al Uniunii Europene;
6. Partener strategic pentru Statele Unite ale Americii în plan militar, economic și academic;
7. Sprijin economic și politic real pentru integrarea europeană accelerată a Republicii Moldova prin soluții
pragmatice și de impact pentru unificare în familia europeană;
8. Armată respectată, dotată și remunerată corespunzător, inclusiv prin alocări bugetare conforme cu
angajamentele României în cadrul tratatelor internaționale;
9. Relații economice solide cu alte state, bazate pe promovarea interesului național printr-un corp de
profesioniști pregătiți la cel mai înalt nivel.

Mijloace
Asumarea unor obiective și măsuri de dreapta ne face verificabilă orientarea și ne face credibili față de potențialii
membri. Mijloacele sunt răspunsul nostru la întrebarea „Ce vrea să schimbe PACT ?”
Lista principalelor mijloace pe care le vizează pact sunt măsurile luate în programul politic propus. Pentru motivul
că aceste măsuri sunt consistente, am evitat introducerea lor în prezentul document, păstrand doar structura și
legătura către pagina web respectivă:
 PACT PENTRU ROMÂNIA PROFUNDĂ
o PENTRU COMUNITĂȚI LOCALE
o PENTRU REFORMA STATULUI
o PENTRU LOCUITORII DIN MEDIUL URBAN
o PENTRU LOCUITORII DIN MEDIUL RURAL
o PENTRU PROPRIETARII DE LOCUINȚE
 PACT PENTRU LIBERTATE ECONOMICĂ
o PACHET PENTRU ANTREPRENORI ȘI ANGAJAȚI
o PENTRU IT-IȘTI
o PENTRU APLICANȚII LA FONDURI EUROPENE
o PACT PENTRU DIASPORA
o PENTRU ROMÂNII DE AFARĂ
 PACT PENTRU EDUCAȚIE
o ȘCOALA #pebune PENTRU ELEVI
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o ȘCOALA #pebune PENTRU STUDENȚI
o ȘCOALA #pebune PENTRU PROFESORI
o PENTRU VIITOARELE GENERAȚII
o PENTRU COPIII DEFAVORIZAȚI
 PACT PENTRU SĂNĂTATE
o PENTRU PACIENȚI
o PENTRU MEDICI
o PENTRU ÎNTREG PERSONALUL MEDICAL
 PACT PENTRU DREPTATE
o PENTRU MAGISTRAȚI
o PENTRU SOCIETATEA CIVILĂ
o PENTRU CONSOLIDAREA DEMOCRAȚIEI
o PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI
o PENTRU TINE, ATUNCI CÂND AJUNGI LA GHIȘEU
 PACT PENTRU UNITATE
o PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI
o PENTRU PERSOANE VULNERABILE
o PENTRU CEI MARGINALIZAȚI
o PENTRU CULTURĂ ȘI SPIRIT

Descriptor
DOCTRINA PACT
PACT este platforma de participare civică și politică a comunităților locale din țară și din diaspora, pentru
libertate economică, dezvoltare regională și consolidarea democrației românești în NATO și UE.
PACT este o platformă civică și politică de centru–dreapta, care încurajează implicarea cetățenilor din țară
și din diaspora în deciziile comunităților lor și promovează libertatea economică, dezvoltarea regională și
consolidarea democrației românești în NATO și UE.
Viziunea PACT este a unei Românii în 3D: România democratică, dezvoltată și demnă, formată din
comunități cu putere de decizie, cu oameni dinamici, conectați la noua economie, implicați în societate.
Într-o democrație adevărată, cetățeanul este principalul actor civic și politic. Misiunea PACT este de a reda
România cetățenilor pentru ca #impreuna să dezvoltăm România și să depășim media Uniunii Europene
pentru toți indicatorii fundamentali de dezvoltare, într-o singură generație – aceasta.
***
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Pentru detalii referitoare la PACT și activitățile noastre, vă rămânem la dispoziție la
hr@pactpentruromania.ro
database@pactpentruromania.ro
trezorier@pactpentruromania.ro
adeziuni@pactpentruromania.ro
impreuna@pactpentruromania.ro
contact@pactpentruromania.ro
biroupresa@pactpentruromania.ro
secretariat@pactpentruromania.ro
cneia@pactpentruromania.ro
grupuri@pactpentruromania.ro

– resurse umane
– statistica
– trezorerie
– membri noi
– politici publice
– întrebări generale
– relația cu media
– politic și dezvoltare
– etică, integritate și arbitraj
– dezvoltare organizațională

Social Media
Twitter - https://twitter.com/pact4romania
Website - https://www.pactpentruromania.ro
Youtube - www.youtube.com/c/PACTpentruRomania
Linkedin - https://www.linkedin.com/company/10453832/
Facebook - https://www.facebook.com/pactpentruromania
Instagram - https://www.instagram.com/pactpentruromania

Despre PACT
PACT este o platformă civică și politică de centru–dreapta, care încurajează implicarea
cetățenilor din țară și din diaspora în deciziile comunităților și promovează libertatea economică,
dezvoltarea regională și consolidarea democrației românești în NATO și UE. Într-o democrație
adevărată, cetățeanul este principalul actor civic și politic. Misiunea PACT este de a reda România
cetățenilor pentru ca #impreuna să dezvoltăm România și să depășim media Uniunii Europene
pentru toți indicatorii fundamentali de dezvoltare, într-o singură generație – aceasta.

Viziunea PACT
România în 3D: democratică, dezvoltată și demnă, formată din comunități cu putere de
decizie, cu oameni dinamici, conectați la noua economie și implicați în societate.
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