
STRENGTH & HONOR

Inapoi Acasa 
Viziunea mea contine o Romanie stabila politic, cu o majoritate de 60% formata dintr-
unul sau maxim doua partide. Astfel vom avea o Romanie solidara si sanatoasa conform 
Programului Politic PLUS. Aceasta majoritate are datoria de a stabiliza cei doi piloni 
responsabili de stabilitatea politica: dreptate pentru toti si mass media responsabila. 

Odata aceste aspecte realizate, ne vom putea concentra pe un pact national care sa contina 5 
elemente:  
Educatie si Cercetare, Transporturi & Infrastructura, Aparare, Economie si Sanatate. 

Ma voi implica in primele 4 domenii prin prisma educatiei si experientei mele. 

Pentru ca toate aceste aspecte sa functioneze, Romania va avea nevoie de minim inca 1 000 
000 de oameni. China a crescut aducand inapoi acasa 30% din Diaspora ei. 1 000 000 de 
romani sunt sub 20% dintre cetatenii nostri plecati. 

Ei isi doresc sa vina, noi trebuie doar sa facem tranzitia cool si usoara. Romanii ramasi in 
Diaspora vor fi si ei utili prin competente, reclama pozitiva facuta tarii si legaturi de business. 

Educatie & Cercetare 
Recomandat:  
cunoasterea sistemelor de educatie din Romania si UK 
abilitatea de a schimba mentalitati inradacinate in UK prin fonadarea de societati (UAV si 
Flight Sim) 
fondarea internshipurilor pentru studenti, practici pastrate si astazi de Universitate. 
Aliniat cu programul politic PLUS  

Subfinantarea limiteaza performanta sistemului de educatie si cercetare. Studiile McKinsey in 
domeniu releva ca sistemul nostru educational ar trece de la slab la bun cu o crestere de buget 
pana la 4.5-6%. Inca o treapta, de la bun la foarte bun poate fi urcata prin eficientiazarea 
cheltuielilor si imbunatatirea sistemului pe o durata de ~12 ani. 

Frauda polueaza intregul sistem de invatamant si ulterior toate sistemele si organizatiile 
romanesti, punand bazele problemelor, coruptiei si subdezvoltarii. Legea trebuie sa prevada 
mecanismele necesare pentru limitarea si reducerea fenomenului. 

Relatia elev-profesor este deficitara. Prea multi profesori cer obedienta, nu respect. 
Frustrarile de putere trebuiesc scoase din scoli prin mijloacele de selectie si evaluare a 
profesorilor. In acelasi timp, acestea trebuie coroborate cu mecanisme care sa aduca oameni 
de calitate in invatamant, astfel incat necesarul profesoral sa fie satisfacut cu oameni de 
calitate. 

Statutul profesorilor in societate trebuie sa redevina unul de importanta primara. Astfel 
profesorii vor avea autoritatea necesara slujbei iar recrutarea oamenilor talentati, initial din 
top 50% absolventi, apoi top 30% si poate in orizontul de 10-15 ani top 15%. Calitatea 
profesorilor dupa acest metric este un factor determinant pentru calitatea sistemului de 
invatamant. 
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Mentalitatea elevilor este vitala pentru evolutia lor. Succesul este generat de inteligenta nativa 
si obiceiuri. Inteligenta nativa este genetica si poate fi imbunatatita doar marginal pe durata 
unei vieti. Obiceiurile si atitudinea fata de munca pot fi usor schimbate iar impactul lor este 
major. 

Pentru programele de training ale profesorilor, legea educatiei va trebui sa prevada elemente 
care sa creeze o mentalitate de high performeri in fiecare copil. Remarcam aici, colaborarea 
si nu competitia intre elevi, tenacitatea, credinta ca prin munca poti urca social / sa iti atingi 
scopurile, faptul ca greseala este parte din procesul iterativ de evolutie, etc. 

Platforma educationala online trebuie prevazuta drept un cadru care sa garanteze educatia de 
calitate fiecarui elev roman. Pe langa echitate si egalitate de sanse cat si protectie in timpul 
pandemiei, platforma va oferi acces tuturor elevilor la cursurile celor mai buni educatori si 
profesori. Va crea mecanisme de feedback in scoli si ar fi un mare beneficiu daca va putea fi 
aplicata si la nivel universitar. 

Internshipurile in domeniu de studiu vor rupe lantul vicios de a nu te putea angaja pentru ca 
nu ai experienta. Completarea cadrului legal si incurajarea de catre stat a internshipurilor in 
toate companiile prin scutire de taxe va genera un amplu numar de oportunitati pentru tineri 
si de angajati in economie. Odata cu ei, investitorii locali si straini vor aprecia forta de munca 
mai bine calificata. Plafonul salarial pentru internshipuri va trebui sa permita studentilor sa se 
intretina singuri in localitatea in care lucreaza. 

Transport si Infrastructura 
Recomandat:  
Universitate tehnica de profil - Aerospace: avioane, trenuri, autovehicule, drone si mai putin, 
vapoare. 
Internship la Ministerul Transporturilor pe dezvoltare Autostrazi. 
Aliniat cu programul politic PLUS 

Simplificarea procedurilor legale ce retin implementarea Master Planului de transport. Acesta 
contine intreaga arhitectura de autostrazi si cai ferate. Aceasta va asigura continuitatea, 
eficienta si integrarea trans-europeana a liniilor de transport romanesti. 

Asigurarea sanatatii populatiei urbane si a calitatii aerului dezvoltand un cadru legal care, 
coroborat cu dezvoltarea urbana, va echilibra numarul de masini din zonele urbane cu 
capacitatea sistemului rutier. 

Stabilirea unei valori unice pentru m^2 expropriat, in functie de fiecare judet si alti parametri 
din domeniu. Este imoral sa se faca profit pe baza exproprierilor necesare proiectelor 
nationale.  

Studiu de fezabilitate pentru expansiunea TAROM. O linie aeriana cu mai mult de 100 de 
avioane ne-ar oferi conectivitate regionala si cvasi-globala, oferind un catalizator tuturor 
business-urilor Romanesti. Concurenta primara ar veni din partea WizzAir si a liniilor 
turcesti. 

Studiu de fezabilitate pentru realizarea unui canal navigabil Bucuresti-Dunare. Acesta din 
urma ar putea alimenta Bucurestiul mai ieftin cu marfuri dinspre Constanta si tarile din 
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amonte. Ar crea totodata, posibilitatea de a avea intinderi mari de luciu de apa in apropierea 
orasului, fapt care i-ar oferi o natura mai atragatoare. 

Aparare 
Recomandat 
Academia Nationala de Informatii: Master in Relatii Internationale si Securitate 
University of Manchester - MEng Aerospace: Intelegere avansata a sistemelor aerospatiale cu 
capabilitate de militarizare si capacitate de proiectare a unor astfel de sisteme. 
Aliniat cu programul politic PLUS 

Cresterea bugetului de cercetare a armatei pentru armament defensiv ieftin si usor de produs 
in masa. Acest fapt este necesar pentru a mitiga riscul prezentat de turbulentele globale si 
miscarile Rusiei, Turciei si mai putin ale Germaniei. 

Implicarea in programe de dezvoltare armament cu parteneri straini pentru a adopta si asimila 
tehnologie de varf. Aceasta ne va completa capabilitatile militare si va creste gradul de 
integrare cu armatele aliate de care depindem. 

Evaluarea fortelor armate si a inzestrarii lor cu implicatii pentru cresterea bugetului. 
Evaluarea statusului serviciilor secrete si a necesitatilor acestora pentru a-si indeplini 
misiunile cu implicatii pentru cresterea bugetului si/sau aplicarea unor mecanisme de 
eficientizare. Achizitiile vor fi realizate tinand cont de necesitatea specifica Romaniei si de 
necesitate de integrare cu partenerii externi. 

Economie 
Recomandat 
Activitate de 2 ani in antreprenoriatul IT al tarii alaturi de companii mari si start-upuri 
Aliniat Programului Politic PLUS 

Catalizarea absorbtiei de fonduri europene prin reglementarea normelor si mijloacelor de 
transparenta si accesibilitate a populatiei si a institutiilor mici, cum ar fi primarii de orase 
mici, medii sau sate. Facilitarea implementarii mijloacelor digitale aferente. 

Incurajarea infrastructurii fizice necesare pentru a facilita mediul de start-up. Specific, sunt 
necesare centre fizice cu dimensiuni mari care sa actioneze drept puncte de cristalizare pentru 
afaceri mici. Acestea vor facilita activitati de: studiu, testare idei, prototipare produse si 
incubatie pentru primele 12 luni. 

Incurajarea dezvoltarii de companii autohtone si dezvoltarea cadrului legal astfel incat 
acestea sa poata opera in continuare in Romania. Start-upurile curente tind sa paraseasca tara 
din cauza lipsei de rezolutie a cadrului legal. 

Pregatirea oamenilor si a investitiilor pentru atragerea investitorilor pe domeniile: IT, 
Electric, BioTech. Acest lucru se poate face prin facilitati fiscale, de cercetare si acces la 
infrastructura. 

Pregatirea oamenilor si stimularea investitiilor in integrarea verticala a businessurilor din: 
agricultura si industrie lemnoasa. Se poate obtine printr-un mix de taxare redusa in directia 
dorita si taxare crescuta in directia opusa. 
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Pregatirea unui sistem mare (capacitate >100 000 oameni) de life-long learning pentru a 
asigura reconversia profesionala al oamenilor ce vor parasi administratia publica, al celor 
pentru care joburile lor vor inceta sa mai existe si mai ales al celor care urca pe o slujba cu 
nivel de valoare adaugata crescuta. 
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