
ÎNSĂNĂTOŞIREA ŞI PROSPERITATEA ROMÂNIEI 

- PROIECT   - 
 

1. IDENTIFICAREA ŞI PROMOVAREA VALORILOR - CHEIE PENTRU 
MOMENTUL ACTUAL ŞI PERSPECTIVA IMEDIATĂ 

valori-cheie =  acele valori din setul de valori universale care trebuie manifestate 

accentuat pentru depăşirea acestei situaţii; 
1.1. PACEA SOCIALĂ  rezultat: energiile sociale nu se risipesc 

 abandonarea pretenţiilor revanşarde; 

 abandonarea încriminărilor şi învinovăţirilor; 

 abandonarea pretenţiilor de întâietate, diminuarea privilegiilor şi menţinerea lor 
doar în cazuri de necesitate bine justificată; 

 convieţuire paşnică. 
1.2. DIALOGUL SOCIAL rezultat: se creează emulaţie socială 

 dreptul la libera opinie; 

 instituirea prin lege a unui sistem organizat de colectare, selectare şi valorificare 
a propunerilor valoroase privind organizarea şi funcţionarea eficientă a 
instituţiilor statului, indiferent de modul în care sunt emanate acestea: individual 
sau colectiv. 

1.3. TRANSPARENŢA  rezultat: sporeşte încrederea socială 

 accesul liber, facil şi gratuit la informaţiile din toate instituţiile statului, privind 
luarea deciziilor care influenţează semnificativ evoluţia socială, prin instituirea 
obligativităţii afişării electronice a acestor informaţii.  
În acest scop trebuie să fie vizibile: 

 documentele de analiză predecizională; 

 felul în care s-au luat deciziile; 

 persoanele care au participat la luarea deciziilor, opiniile lor şi poziţia 
finală; 

 accesul gratuit, facil şi imediat pentru orice cetăţean la legislaţie, norme de 
aplicare, reglementări  –  cel puţin în formă electronică şi absolvirea de orice 
vină sau plata unor despăgubiri pentru situaţii generate de nepublicarea 
integrală  şi imediată a acestora; 

 vizibilitatea publică a contractelor de muncă, a anexelor acestora şi a 
câştigurilor realizate pentru toţi demnitarii şi funcţionarii publici; 

 transformarea TVR1 în cel mai important, bine organizat şi finanţat post apolitic 
de informare şi educaţie civică naţională. 

1.4. CORECTITUDINEA  rezultat: se creează premisele însănătoşirii sociale 

 instituirea prin lege a măsurii: corectitudinea - criteriu naţional eliminatoriu la 
accesul în funcţii şi demnităţi publice. Îndeplinirea acestui criteriu va fi 
realizată prin procesarea informaţiilor culese prin anchete sociale; 

 eliminarea imediată din funcţii şi demnităţi publice a persoanelor care s-au 
dovedit a fi incorecte, prin confirmarea periodică a îndeplinirii criteriului 
corectitudine, utilizând aceeaşi metodă ca şi la aliniatul precedent; 

 promovarea şi aprecierea socială a persoanelor din întreaga societate civilă 
care dau dovadă de corectitudine (ex.: prin introducerea în formula salarială şi 
în criteriile de promovare a criteriului corectitudine). 

1.5. PROFESIONALISMUL ŞI PERFORMANŢA  
     rezultat: se creează premisele funcţionării eficiente a 
           instituţiilor statului 

 instituirea prin lege a măsurii: profesionalismul şi performanţa - criteriu 
naţional definitoriu în relaţia salarială a lucrătorilor publici. Profesionalismul 
se va dovedi atât prin documente cât şi prin testare profesională la selecţie, 
angajare şi pe parcursul activităţii; 



 accesul în funcţii şi demnităţi publice este permis doar după frecventarea unor 
cursuri care conferă absolvenţilor suficientă cultură civică, administrativă, 
politică, economică, având în vedere importanţa şi consecinţele actului 
decizional în viaţa socială. Examenul de absolvire a acestor cursuri va fi public; 

 accesul la conducerea instituţiilor publice se face pe criterii de competenţă şi 
performanţă, în baza unor contracte de management elaborate la nivel 
naţional cu obiective, atribuţii şi responsabilităţi bine definite. 

1.6. CARITATEA   rezultat: se satisfac necesităţi primare stringente 

 educarea populaţiei şi încurajarea practicării actelor caritabile; 

 instituirea de măsuri pentru eliminarea din spaţiul public a falsei carităţi, a falselor 
necesităţi de caritate şi controlul sever al activităţilor şi valorilor materiale 
vehiculate. 

1.7. PRECIZĂRI 
1.7.1. Esenţa instituirii măsurii: corectitudinea – criteriu naţional eliminatoriu în funcţii şi 

demnităţi publice, constă în faptul că este mult mai eficient să nu permiţi incorectitudinii 
intrarea în sistem, decât să te lupţi cu ea după ce a pătruns. Odată intrată în sistem, 
incorectitudinea va tinde să se automenţină chiar şi sfidând legile. Sănătatea statului şi 
implicit a întregii societăţi ţine de sănătatea oamenilor care lucrează pentru treburile 
obştei în primul rând şi în plan secund de sancţiuni şi sisteme de coerciţie. 

1.7.2. Practicarea valorilor-cheie constituie o premisă fundamentală a redresării sănătoase a 
societăţii. 
Promovarea acestor valori în întreaga societate la un nivel acceptabil din punct de 
vedere al efectului va fi făcută printr-un efort naţional de o lună, câte 1-2 ore pe zi, 
astfel: 

 toate posturile de televiziune vor afecta întreg intervalul 19-21, fără pauze şi 
publicitate, emisiuni de prezentare a acestor valori şi beneficiilor care decurg din 
practicarea acestora; 

 toate ziarele vor dedica integral prima pagină prezentării acestor valori şi 
beneficiilor care decurg din practicarea acestora; 

 preoţii şi liderii spirituali vor pune accent în alocuţiunile lor pe aceste valori şi 
beneficiile care decurg din practicarea acestora; 

 în toate instituţiile de învăţământ la prima oră se parcurg materialele elaborate 
de Ministerul Educaţiei având acest scop; 

 în toate instituţiile publice şi la toţi agenţii economici, prima oră de muncă este 
dedicată cititului primei pagini a ziarelor sau vizionării pe PC-uri a fragmentelor 
din emisiunile TV de la orele 19-21; 

 în Parlamentul României, se procedează ca în instituţiile publice, dar sub 
supravegherea strictă a mass-mediei. La finalul lunii parlamentarii vor da un test 
având ca scop determinarea capacităţii de a reţine valorile-cheie şi diferitele 
valenţe ale acestora. Testul şi rezultatele acestora vor fi publice. 

Acţiunea se va desfăşura sub forma unei campanii naţionale intitulată: 
ÎNSĂNĂTOŞIREA ŞI PROSPERITATEA ROMÂNIEI. 

 Demararea campaniei se va face din libera iniţiativă a tuturor celor menţionaţi mai sus 
la unison, prin bună înţelegere, dovedindu-ne nouă şi întregii umanităţi că ştim să ne 
gestionăm liber şi eficient problemele. Dacă acest lucru nu este întru totul posibil, Guvernul va 
da o ordonanţă de urgenţă pentru a fixa data startului. 
 Guvernul va face cea mai mare şi mai profitabilă investiţie susţinând campania  
ÎNSĂNĂTOŞIREA ŞI PROSPERITATEA ROMÂNIEI, prin oferirea celor mai mari premii din 
istoria ţării pentru participanţii merituoşi la elaborarea şi susţinerea acestui proiect. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

2.   IDENTIFICAREA RESURSELOR, INVENTARIEREA ŞI PUNEREA LOR ÎN   
VALOARE 
 

2.1. PREZENTAREA SOLUŢIEI 
2.1.1. ISTORIA UNOR SITUAŢII SIMILARE 
 Există o logică simplă, verificată în timp. 
 Un gospodar doreşte să-şi trimită fiul la şcoală. Acest lucru presupune o cheltuială în 
plus faţă de cele obişnuite. Ca să facă faţă acestei noi situaţii, îşi inventariează bătătura 
găsind un capăt de pământ nelucrat şi o altă bucată de pământ cultivată cu produse care nu-i 
aduc mare folos. Vede că în coteţ mai are loc pentru doi porci. În mintea lui apare un plan. Să 
cultive cu porumb capătul de pământ nelucrat şi cel după care n-are mare folos. Cu porumbul 
obţinut va ţine doi porci în plus. Făcăndu-şi socoteala constată că dacă va proceda astfel şi 
va strânge puţin cureaua fără să-şi ia de la gură, îşi va putea ţine fiul la şcoală.  
2.1.2. SOLUŢIA PROPUSĂ 

Soluţia se bazează pe aceleaşi puncte tari: 
1. IDENTIFICĂ-ŢI RESURSELE 
2. PUNE ÎN VALOARE RESURSELE DE CARE DISPUI 

 

2.2. DETALIEREA PLANULUI 
2.2.1. IDENTIFICAREA, INVENTARIEREA ŞI IERARHIZAREA RESURSELOR 

În această etapă se vor identifica şi inventaria resursele, care puse în valoare ne vor 
aduce prosperitatea materială în contextul redresării morale şi spirituale.  

Resursele sunt diverse începând cu cele materiale, ale subsolului, ale solului, cele 
generate de potenţialul natural - geografic şi terminând cu potenţialul uman în diferite forme 
de manifestare ale acestuia. 

Dacă Statul are instituţii capabile să facă acest inventar să înceapă imediat, iar dacă 
nu mai există astfel de instituţii trebuie lansată achiziţia publică a lucrării de inventariere. 

Din lucrare trebuie să rezulte resursele pe care ne putem baza, perioadele în care se 
poate conta pe ele şi procentul pe care îl reprezintă în produsul intern brut. Lucrarea trebuie 
să evidenţieze şi elementele de risc în exploatarea acestor resurse precum şi existenţa unor 
conjuncturi favorabile.  

În urma acestei inventarieri se va întocmi un tabel cu resursele potenţiale aşezate în 
ordinea ponderii în produsul intern brut. Configuraţia minimă a acestui tabel va fi cea din 
anexă. 
2.2.2. ACCELERAREA PUNERII ÎN VALOARE A RESURSELOR 

În urma identificării, inventarierii şi ierarhizării resurselor, va reieşi clar care sunt 
resursele prioritare. Atenţia va fi focalizată pe pachetul de resurse care au ponderea cea mai 
mare. 

Pentru punerea grabnică în valoare a resurselor din acest pachet se vor acorda 
facilităţi agenţilor economici care prin activitatea lor vor pune în valoare aceste resurse. 

Acţiunea va fi deosebit de benefică atât pentru ţară care îşi va atinge obiectivul de a  
avansa în prosperitate şi pentru agenţii economici care vor derula activităţi sigure şi de lungă 
durată pe obiecte de activitate viabile. 
2.2.3. PREGĂTIREA PERSONALULUI 

În urma identificării, inventarierii şi ierarhizării resurselor va rezulta un necesar de 
specialişti pentru punerea lor în valoare. 

Învăţământul şi formatorii de personal prin reconversie vor avea în această situaţie un 
obiect concret al formării de specialişti atât pe domenii de specializare cât şi numeric. 

 

2.3. PRECIZĂRI 
Resursa căreia trebuie să i se dea cea mai mare atenţie şi care trebuie urgent 

valorificată este RISIPA. Avem clădiri cu consum energetic anual pe metru pătrat mult mai 
mare decât media europeană. Producem bunuri cu consumuri nefireşti de energie. Adoptăm 
cele mai energofage modalităţi de transport şi deplasare – autovehiculele – în timp ce ştim că 
transportul pe şine - cale ferată, metrou, tramvai - este cel mai eficient. 

Reducerea semnificativă a consumurilor energetice ne va aduce beneficii imense atât 
la nivel de familie cât şi de ţară. Pe lângă acest lucru, reducând consumurile energetice 



contribuim la efortul general al omenirii de reducere a impactului asupra vieţii pe Planetă, 
generat de consumurile enegetice. 

La ora actuală învăţământul îşi risipeşte energiile formând cadre în exces sau pentru 
domenii în care nu se cer cadre. Ne risipim energiile materiale în domenii de activitate fără 
viitor. Ne risipim energiile mentale şi psihice, individuale şi colective într-un joc economic şi 
social neorganizat. PLANIFICAREA, ORGANIZAREA ŞI CUMPĂTAREA în gestionarea 
resurselor de care dispunem ne vor aduce atât succesul mult dorit cât şi admiraţia celorlalţi 
membri ai familiei Planetare. 

Planul de identificare, inventariere şi ierarhizare a resurselor trebuie difuzat în toate 
mediile din România, la toate nivelele.  

Mediile politice pot valorifica fiecare în parte prin metode specifice doctrinei acest 
PLAN. Important este să se ajungă la prosperitate în condiţii de sănătate individuală şi 
socială. 

Prima etapă în drumul spre reuşită este adoptarea PLANULUI ca instrument de lucru 
de către toată populaţia ţării.  

O contribuţie deosebită în acest sens îi revine mass-mediei. Ea nu trebuie să-şi pună 
problema câştigului pe care îl va obţine făcând ,,publicitate” PLANULUI deoarece 
prosperitatea obţinută se va răsfrânge în mod sigur şi asupra personalului din acest domeniu. 
Mass-media naţională, plătită pentru o informare corectă trebuie să monitorizeze permanent 
evoluţia punerii în aplicare a PLANULUI. Mass-media privată trebuie să-şi facă o datorie de 
onoare în a susţine acest plan. 

 Orice întâlnire cu personaje politice trebuie să înceapă cu întrebările:  
 Ce ştiţi despre PLANUL DE PROSPERITATE PENTRU ŢARĂ?  
 Ce aţi întreprins pentru materializarea lui? 
 

2.4. CUM TREBUIE PROCEDAT 
1) Se supune dezbaterii Parlamentului PLANUL; 
2) Parlamentul aprobă PLANUL; 
3) Guvernul dă dispoziţie mass-mediei naţionale să monitorizeze PLANUL; 
4) Guvernul dă dispoziţie Ministerului Economiei să procedeze la identificarea, 

inventarierea şi ierarhizarea resurselor; 
5) Ministerul Economiei identifică, inventariază şi ierarhizează resursele printr-o 

comandă internă sau achiziţie publică; 
6) Guvernul emite Ordonanţă de Urgenţă cu facilităţi pentru punerea în valoare a 

resurselor prioritare; 
7) Guvernul dă dispoziţie Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

să-şi refacă planul de învăţământ conform cerinţelor PLANULUI. 
RESTUL VINE DE LA SINE! 
 

             anexa 

INVENTARUL RESURSELOR ROMÂNIEI 
VALORIFICABILE ÎN PERIOADA 2010 - ........ 

NR. 
CRT. 

RESURSA 
PERIOADA 
OPTIMĂ DE 

EXPLOATARE 

GRAD DE 
RISC 

PONDERE ÎN 
PIB 
[%] 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

TOTAL 100 
 
 



 
 
 
 
 
 

3. REFORMA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 
3.1. CREZ: ÎNVĂŢĂMÂNTUL STĂ LA TEMELIA PROSPERITĂŢII 

Crezul se afişează în Parlament, în toate instituţiile de învăţământ şi conexe acestora. 
3.2. DASCĂLI PROFESIONIŞTI 

 investiţia în dascăli este cea mai profitabilă investiţie. Această activitate socială 
trebuie susţinută în primul rând prin salarii onorabile; 

 constituirea unui corp de dascăli din ce are mai bun societatea prin scoaterea la 
concurs a tuturor posturilor; 

 stoparea menţinerii şi pătrunderii în învâţământ a intruşilor prin: 
 evaluarea stării de sănătate mentală; 
 evaluarea capacităţii de a transmite informaţii dinspre dascal spre elev; 
 evaluarea cunoaşterii specialităţii dascălului; 

3.3. ELEVI DISCIPLINAŢI 

 descurajarea actelor de indisciplină cu păstrarea libertăţii şi demnităţii 
individuale; 

 revalorizarea importanţei disciplinei prin creşterea importanţei notei la purtare 
care va fi acordată în baza unor citerii bine definite şi va constitui criteriu cu 
pondere importantă la promovarea în orice instituţie de învăţământ, la orice 
nivel. 

3.4. PĂRINŢI RESPONSABILIZAŢI 

 încheierea unui CONTRACT DE ŞCOLARIZARE între familie şi şcoală în care 
şcoala îşi asumă responsabilitatea actului pedagogic, iar părinţii solidar cu elevii 
responsabilitatea prezenţei şi disciplinei în instituţiile de învăţământ şi a 
comportamentului în afara acestora. 
Se vor institui amenzi suportate de părinţi pentru: 

 întârzierea la ore; 
 lipsa nemotivată; 
 notă la purtare scăzută. 

 creşterea importanţei comitetelor de părinţi din şcoli. 
3.5. DEFINIREA OBIECTIVELOR 

• obiectivele ciclului preşcolar şi şcolar 1 – 4: 

 identificarea potenţialului şi înzestrărilor naturale şi încurajarea 
utilizării acestora; 

 îniţierea în elementele de cultură morală, spirituală, civică, simţ al 
valorilor şi logică; 

• obiectivele ciclului şcolar 5- 8 şi gimnazial: 

 creşterea potenţialului şi şlefuirea înzestrărilor naturale; 

 identificarea aspiraţiilor şi orientarea profesională; 

 aprofundarea noţiunilor de morală, spiritualitate, simţ al valorilor; 

 asimilarea culturii generale; 

 iniţierea în elementele de cultură de specialitate; 

•  obiectivele învăţământului superior: 

 aprofundarea elementelor de cultură de specialitate; 

 aprofundarea cunoştinţelor care vizează cunoaşterea naturii umane, 
a scopului vieţii şi rolului fiinţei umane în acest context. 

3.6. FORMAREA DE DEPRINDERI LUCRATIVE 

 creşterea ponderii orelor de activităţi practice în şcoli; 

 creşterea importanţei practicii productive; 

 autorizarea şi stimularea agenţilor economici care oferă condiţii deosebite de 
desfăşurare a activităţilor practice şi au rezultate bune în instruirea practică; 

 instituirea obligaţiei pentru cadrele didactice de specialitate, de a însoţi elevii şi 
studenţii în activităţile de practică productivă. 


