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Introducere 

  

Trăim din inerția trecutului, blocați în mentalități afectate de regimul comunist și temători 

în fața schimbărilor necesare pentru adaptarea la realitățile curente sociale și tehnologice. 

Libertatea de care am dispus, ca popor, în ultimii 30 de ani, ne-a oferit șansa nedorită de a ne 

manifesta potențialul egoist și individualist, îndepărtându-ne de calitățile care ne definesc ca 

oameni, în gândire, în vorbă și în manifestare. 

 Având în vedere condițiile improprii de funcționare ale statului român actual și, mai ales, 

contextul global conturat de criza pandemică și de presiunea dezechilibrelor climatice, avem 

nevoie mai mult ca oricând să conlucrăm, să colaborăm pentru îndeplinirea unor scopuri unitare 

naționale, să ne sprijinim reciproc și să ne creăm premisele obținerii unui echilibru și condițiile 

optime pentru o dezvoltare sustenabilă.  

Avem nevoie să ne modelăm perspectivele și să înfruntăm cu încredere provocările 

sociale, politice, diplomatice și tehnologice, pentru a ne câștiga dreptul la supraviețuire, la 

confort, la liniște și stabilitate, la creștere și evoluție în condiții de siguranță și securitate. 

 

Adaptarea perspectivei 

  

Înainte de toate, avem nevoie să devenim conștienți de reperele reprezentative pentru 

noțiunile de siguranță și securitate umană, în contextul globalizării și al dezechilibrelor climatice, 

care conțin: 

- Necesitatea individului de exersare a deciziei și de manifestare a expresiei potențialului 

creativ, în condiții de siguranță, libertate și stimulare evolutivă. 

- Necesitatea colaborării la nivel de comunitate și națiune, a formării unei unități care să joace 

un rol important în plan regional, european și internațional. Suplimentar, necesitatea 

conștientizării apartenenței la specia umană și a condițiilor de colaborare globală. 

- Necesitatea respectării naturii, a mediului înconjurător și a celorlalte specii de viețuitoare 

existente în ecosistemul din care facem parte, și luarea deciziilor care se impun pentru 

asigurarea unei coabitări corespunzătoare și pentru menținerea echilibrului de ansamblu. 

În lipsa înțelegerii corecte a rolului pe care îl jucăm – ca indivizi și colectiv – în ecosistemul 

în care trăim, siguranța și securitatea noastră sunt sortite eșecului, pe termen lung. Suntem inter-

dependenți; orice decizie pe care o luăm la nivel individual sau colectiv ajunge, mai devreme sau 

mai târziu, să ne afecteze pe toți, deopotrivă. Iar realitățile prezente au calitatea de a ne 

demonstra, în timp real, capacitatea ridicată de responsivitate și reacție a spațiului în care ne 

desfășurăm viețile. 
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Principii de bază 

 

Pentru a putea asimila noua perspectivă asupra condițiilor de siguranță și securitate în 

care trăim, avem nevoie să îndreptăm atenția și eforturile noastre către: 

 

1. O abordare proactivă și evolutivă  

care să completeze abordarea pasivă (preventivă și reactivă) adoptată până în prezent.  

În mod fundamental, securitatea rezidă în educația și în sănătatea populației – domenii 

indispensabile pentru viețuire și evoluție, care trebuie abordate expansiv, nu pasiv. Orice obiectiv 

pe termen scurt, mediu sau lung este dependent de nivelul de educație și de starea de sănătate 

a oamenilor, întrucât acestea asigură organizarea logică și manifestarea fizică a viziunii de 

evoluție. 

Totodată, securitatea rezidă și în gestionarea strategică a economiei și a producției, în 

dezvoltarea unitară și corelarea eforturilor, în sprijinul reciproc, în asigurarea unui echilibru 

comun și funcționarea ca organism/ sistem integrat, în gestionarea problemelor globale și 

climatice, în jocul corelat și coordonat în spațiul diplomatic internațional, în ținerea pasului cu 

fenomene sociale de proporții și cu emergența coloșilor industriali tehnologici.  

Cea mai bună apărare este ofensiva; dar o ofensivă domestică, de dezvoltare a societății, 

înaintea dezvoltării mecanismelor militare. Abordarea proactivă și evolutivă a siguranței și 

securității naționale trebuie să fie centrată pe asigurarea unui echilibru stabil de bază al societății, 

pe crearea premiselor corespunzătoare pentru dezvoltarea direcționată strategic a domeniilor 

sociale și industriale. Avem nevoie să depășim atitudinile de supraviețuire, să țintim bunăstarea 

și manifestarea în condiții de stimă de sine crescută. 

 

2. O acționare unitară, armonizată și sincronizată 

Siguranța și securitatea națională sunt definite prin Strategii de securitate și apărare 

națională, sunt preluate la nivel atitudinal și comportamental, și sunt puse în practică prin decizii 

ale instituțiilor responsabile strict de aceste domenii. Însă viața socială este marcată de 

interdependențe care fac ineficiente eforturile singulare ale acestor instituții și conduc la crearea 

unor predispoziții de vulnerabilitate la nivel de ansamblu.  

Responsabilitatea asigurării securității revine tuturor, nu numai instituțiilor abilitate. 

Ministerele de resort din zona de educație și sănătate, economie, industrie, infrastructură, 

administrație și alte sectoare relevante, mediul privat, aparatul legislativ, sistemul de justiție, 

sistemul mediatic, organizațiile neguvernamentale, societatea civilă/ populația dețin 

responsabilități în părțile care le revin, pentru asigurarea siguranței și securității.  

Conștiința elevată, precum și eforturile corelate și întreținute ne leagă ca popor și ne 

asigură stabilitate. Fiind interconectați social, economic și tehnologic, siguranța și securitatea 
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sunt dependente de existența și armonizarea eforturilor fiecăruia dintre noi, contribuind la 

asigurarea atât a necesităților de prevenție, protecție și apărare împotriva manifestării riscurilor, 

cât și a condițiilor de bună funcționare și productivitate, respectiv a predispozițiilor de creștere, 

dezvoltare proactivă și evoluție. 

 

Direcții strategice 

 

I. Bazale 

 

Priorități fundamentale 

 Stabilirea educației și a sănătății ca priorități fundamentale pentru dezvoltarea națională pe 

termen lung. 

 Dezvoltarea uniformă a unui nivel optim de bază al condițiilor de viață a întregii populații. 

Dobândirea bunăstării, ca nivel minimal al condițiilor de existență.  

Ancorarea educației în realitate 

 Migrarea de la educația bazată pe informare la educația bazată pe fenomenologie, care 

permite dezvoltarea abilităților cognitive și creative, a autonomiei de manifestare individuale 

și a înțelegerii funcționării existențiale. 

 Dezvoltarea unor programe de educație civică alternativă, care să ofere o înțelegere realistă/ 

pragmatică asupra modalității de funcționare a vieții sociale, asupra tuturor reperelor de 

practică umană care ne modelează, ne influențează și ne condiționează viața de zi cu zi, dar 

nu sunt predate în școală. Introducerea acestor programe în curricula educațională națională, 

la toate nivelele de studiu, în mod adaptat, pentru a permite pregătirea corespunzătoare și 

inserția naturală a tinerilor în societate. 

 Dezvoltarea unor macro-programe de colaborare între universități – guvern – industrie, care 

să centreze activitatea studenților și a think-tank-urilor academice pe rezolvarea de probleme 

și pe dezvoltarea proactivă, cu utilitate publică, ancorată în realitatea socială și a 

ecosistemului natural în care trăim. 

Consolidarea sistemului de sănătate 

 Dezvoltarea corespunzătoare a sistemului de sănătate național, astfel încât să dispună de 

condiții optime de igienă și sanitare, de un nivel ridicat de performanță tehnologică, de 

încredere (din perspectiva populației) și de atractivitate (din perspectiva locurilor de muncă). 

Creșterea nivelului de trai 

 Creșterea nivelului de trai oferă individului libertate de manifestare și asigură premisele 

minime necesare dobândirii educației, dezvoltării și evoluției. Asigurarea echitabilă a 

esențialului este o condiție indispensabilă pentru respectarea priorităților fundamentale 

naționale, pe termen lung. 
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În plus, creșterea nivelului de trai permite corectarea derapajelor sociale și îmbunătățirea 

contextului societal/ comunitar – în ansamblu – oferind atractivitate și confort pentru trăirea 

unei vieți demne. 

 

II. De calibrare 

 

Decizii proactive 

 Îmbunătățirea capacității de decizie proactivă, pentru prevenirea materializării riscurilor 

generatoare de situații de criză. 

 Dinamizarea mediului public-administrativ în scopul alinierii capacității de reacție și adaptare 

la viteza noutăților; sincronizarea reglementărilor și a eforturilor de dezvoltare la ritmul de 

evoluție al noutăților sociale și tehnologice. Există un cerc vicios autoîntreținut, care 

zădărnicește eforturile de dezvoltare: nu putem dezvolta pentru că nu avem fundamentare 

legislativă, și nu putem reglementa pentru că nu avem dovezi de existență – în peisajul 

autohton – a realităților sociale și tehnologice respective. 

Decizii fundamentate 

 Valorificarea în procesul decizional, a contribuțiilor comunității științifice și a instituțiilor care 

oferă cunoaștere și opinii fundamentate, în scopul îmbunătățirii capacității de prevenție și 

reacție la derapaje, precum și de coordonare corectă a eforturilor de dezvoltare. 

 Dezvoltarea unor mecanisme (reale și eficiente) de asumare a răspunderii pentru deciziile 

colective, care să permită conștientizarea, asumarea, urmărirea și gestionarea 

corespunzătoare a acestora și a consecințelor pe care le generează. 

Tehnologizarea 

 Pregătirea populației pentru tehnologie, pentru adaptarea corespunzătoare la era integrării 

om-mașină și pentru asimilarea schimbărilor masive pe care le aduce tehnologia, la nivel de 

sănătate individuală și de organizare socială/ relațională. 

 Digitalizarea administrației publice. 

 Asimilarea tehnologiilor emergente. 

 Dezvoltarea unor nișe industriale în tehnologiile digitale și emergente, în care să excelăm și 

prin intermediul cărora să aducem plus valoare la nivel global. 

 Asigurarea unui nivel optim de bază de securitate cibernetică la nivel național (cel puțin în 

mediul public, în sistemele educațional și de sănătate, și în mediul industrial strategic), dublat 

de creșterea nivelului de cultură a populației, în acest domeniu. 

 Dezvoltarea de mecanisme eficiente pentru combaterea fake news.  

Facilitarea inovării 

 Dezvoltarea mecanismelor corespunzătoare pentru facilitarea inovării, în toate domeniile. 



6 / 7 
 

 Pregătirea populației pentru adaptarea la dinamica peisajului pieței muncii, care va impune 

recalibrări și reinventări frecvente, adaptare tehnologică, deschiderea perspectivelor, 

modelarea mentalităților, valorificarea creativității și dezvoltarea inovatoare. 

Microclimate de antrenament 

 Dezvoltarea unor microclimate de antrenament la nivel universitar, care să faciliteze 

simularea deciziilor colective, adaptarea la cerințele de evoluție societală și tehnologică, 

exersarea gândirii strategice, respectiv pregătirea și inserția tinerilor în societate.  

 

III. De organizare 

Gestionarea crizei pandemice 

 Dezvoltarea unui program unitar de acțiune strategică pentru gestionarea situației de criză 

actuale, cu implicarea tuturor instituțiilor responsabile, care să asigure restabilirea unui 

echilibru economic și social în primii 2 ani de implementare, și să permită recâștigarea 

progresivă a autonomiei de mișcare individuale și a funcționării naturale (homeostatice) a 

societății, în următorii 3 ani. 

Unitatea în acțiune 

 Elaborarea și aplicarea unor strategii de dezvoltare în domeniile industriale vitale (ca proiecte/ 

subproiecte de țară). Dezvoltarea industriei în scopul asigurării autonomiei funcționale de 

bază și pentru pregătirea răspunsului la situații de criză. Dezvoltarea unor nișe industriale 

(incluzând reperele menționate la titlul Tehnologizare), prin intermediul cărora să aducem 

plus valoare la nivel global. 

 Echilibrul strategic vs. individual. Facilitarea dezvoltării strategice/ unitare, dublată de 

asigurarea libertății de manifestare individuale/ private. 

 Dezvoltarea mobilității, constând în dezvoltarea infrastructurii macro/ strategice (autostrăzi 

care să asigure interconectarea internă generală, respectiv legarea și continuarea marilor 

fluxuri de transport internațional și regional) și pregătirea infrastructurii pentru transportul 

viitorului (autovehicule autonome și vehicule aeriene autonome, mai ales în contextul Smart 

City). 

O nouă diplomație 

 Consolidarea și dezvoltarea de parteneriate strategice. 

 Armonizarea relațiilor diplomatice pe toate fronturile. 

 Contribuția proactivă în formatele de lucru internaționale. 

 Dezvoltarea de relații economice internaționale utile/ necesare, care să vină în 

complementaritatea capabilităților de sustenabilitate internă (esențială și nișată, prezentată 

la titlul anterior). 

 Dezvoltarea capabilității de mediere a tensiunilor diplomatice și a conflictelor economice 

internaționale. 
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Armonizare legislativă 

 Asanare, curățenie, calibrare și armonizare legislativă în toate domeniile. 

 Aplicarea uniformă a legii. Asigurarea condițiilor și a mecanismelor corespunzătoare pentru 

creșterea gradului de aplicare a legii + mecanisme de control obiectiv al acestora + întărirea 

justiției. 

 Combaterea infracționalității individuale și organizate. 

 Prevenirea conflictelor interstatale. 

 

IV. Superioare 

 

Întărirea drepturilor și libertăților umane 

 Asigurarea respectării libertăților și drepturilor fundamentale ale omului. Contribuția la 

actualizarea acestora, în contextul evoluțiilor tehnologice și sociale. Aplicarea non-

discriminatorie. 

 Creșterea transparenței. 

 Democratizarea accesului la resursele educaționale și de dezvoltare tehnologică. 

 Consolidarea libertății de expresie, manifestare și dezvoltare individuală și colectivă; 

încurajarea, susținerea și stimularea antreprenoriatului și inovării; asigurarea condițiilor 

optime pentru materializarea potențialului creativ/ productiv. 

 Facilitarea creșterii și evoluției umane; respectarea deschiderii și aspirației spre spiritualitate; 

libertatea de gândire și de căutare a sensului vieții. 

Promovarea valorilor 

 Identificarea și promovarea valorilor naționale și europene, în acord cu drepturile 

internaționale ale omului, cu necesitățile de protecție a naturii și cu condiționările globalizării 

sociale și tehnologice. Actualizarea și aplicarea principiului de unitate în diversitate. 

Implementarea reperelor de etică 

 Dezvoltarea instrumentelor corespunzătoare pentru analiza și studiul efectelor/ influențelor 

aduse de deciziile umane și de tehnologie asupra omului și asupra naturii. Asigurarea unei 

analize de date consistente și obiective, pentru fundamentarea deciziilor colective (de orice 

natură: strategice, de dezvoltare, de administrare, de educație, de sănătate, etc.) 

 Dezvoltarea unui echilibru între producție – consum – reglementare – etică. 

 Completarea reperelor de etică cu fundamentări privind condițiile de sănătate/ de echilibru 

necesare pentru asigurarea perspectivelor de evoluție umană și pentru coabitarea cu 

ecosistemul în care trăim.  

Protecția naturii 

 Exploatarea energiei verzi. Asigurarea trecerii la metodele industriale moderne, ecologice. 

 Protecția proactivă, refacerea și îmbogățirea naturii. 


