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ALIANȚA NOASTRĂ ROMÂNIA 
 

PROGRAMUL POLITIC 
 
 

“Ori punem pumnul în faţa furtunii, ori pierim.” 
Avram Iancu 

 
 
 

1. Programul ANR 

 
 
 
Prezentul program a fost supus dezbaterii cu prilejul Congresului 

extraordinar al ANR din 18 noiembrie 2017. 
 În cuprinsul său sunt definite cadrele doctrinare fundamentale asumate de 

ANR și sunt trasate direcţiile de acţiune ale partidului până la următorul congres. 
Programul este conceput în concordanţă cu prevederile statutului ANR şi, 

odată votat de congres, dobândește un caracter normativ pentru întreaga activitate 
a partidului. 

 
 

2. Nevoia unei noi soluții politice 

 

În România este nevoie de o abordare politică națională autentică, şi nu de 
conjunctură, capabilă să stimuleze şi să dinamizeze uriaşele forţe latente 
nemulţumite de felul în care este condusă țara. 

Electoratul român, lipsit de repere politice după 45 de ani de comunism, 
înfricoşat de acţiunile antisociale concertate de puterea postcomunistă și derutat 
de masivul aparat de propagandă controlat de cartelul trans-politic aflat 
permanent la putere, a votat în ultimii 27 de ani pentru minima stabilitate care îi 
era oferită de un stat paternalist şi nu pentru revenirea la primatul valorilor 
umane în ierarhia socială şi politică. 

Cu toate acestea, lupa sub care au fost privite acţiunile guvernanţilor a fost 
continuu menţinută. Cetățenii au sperat de fiecare dată că guvernantii vor 
respecta ceea ce au promis, că nu sunt orbiți de privilegiile puterii, că ştiu să-şi 
recunoască greşelile atunci când greșesc – într-un cuvânt că sunt, că pot  fi 
oameni morali, oameni de omenie. Din păcate, sub măritorul lupei s-au putut 
vedea lideri care nu numai că au avut abateri morale dar, în principal, au fost 
târziu sau deloc sancţionaţi chiar în interiorul partidelor care au guvernat țara. 
Decepţia populaţiei a fost, de fiecare dată, uriaşă, iar sancţiunile aplicate la 
alegerile care s-au succedat au fost mereu sub forma “votului negativ” sau 
“răzbunător”. 
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Experienţa ne-a arătat, cel puțin în ultimele decenii, că nu numai în 

România, dar şi în alte ţări, foarte mulţi politicieni s-au întrecut în a nega şansele 
unei lupte electorale dacă principalele criterii puse în joc sunt cele morale, şi 
aceasta în pofida faptului constatat de toată lumea că, atunci când un preşedinte, 
prim-ministru sau ministru este contestat, principalul domeniu al acuzelor 
vizează moralitatea lui, și abia în plan secund performanţele lui economico-
sociale.  

Sarcina pe care şi-o asumă astăzi ANR și toți cei care militează pentru 
valorile naționale, conservatoare și creștine, este extrem de grea, mai cu seamă 
după eșecul unei coaliții creștin-democrate în primul deceniu post-decembrist, 
dar este vitală pentru România. Suntem în situaţia pe care o invoca în mod tragic 
Avram Iancu: “Ori punem pumnul în faţa furtunii, ori pierim”. Aceste cuvinte, 
spuse pe marginea prăpastiei atunci, în sec. al XIX-lea, sunt actuale şi acum.    

Dorim o administrare responsabilă a ţării, realizată cu patriotism şi 
competenţă. Obiectivul principal al Alianţei Noastre România este recăpătarea 
suveranităţii reale a României sau, altfel spus, românizarea statului român, 
care este român cu numele dar prea puțin prin acțiunile și politicile sale. Dorim 
redobândirea dreptului de decizie al cetățenilor români pentru viaţa lor în tot ceea 
ce înseamnă funcţionarea statului şi a societăţii româneşti. Un stat este puternic 
numai în  măsura în care se susţine pe o comunitate umană demnă şi stăpână pe 
soarta ei şi poate sluji eficient trebuinţelor acesteia.  

 
 

3. ANR – continuatoare a direcției politice naționale 

 
Alianța Noastră România își propune să urmeze  direcția politică națională, 

așa cum a fost ea consacrată istoric prin intervenția unor întregi generații de 
iluștri înaintași, angajați în plan politic și cultural în slujba României și a 
poporului român. România are nevoie de un partid complet independent de 
sistemul politic aflat la conducerea țării în ultimele decenii. Prin doctrina pe care 
o formulăm și ne-o asumăm, național-democrația, propunem o sinteză a 
abordărilor politice ale dreptei istorice românești,  receptivă la experiența 
democrațiilor avansate și adaptată realităților contemporane, caracterizată prin 
patru coordonate principale: 

- suveranismul statal,  
- conservatorismul identitar, 
- democrația creștină și  
- patriotismul economic.  
 

Având în vedere că partidul nostru doreşte să fie continuatorul unor politici 
promovate în ultimii 150 de ani de mari patrioţi români, ne asumăm, prioritar, 
valorile naţionale (tradiţii, cultură, credință, patriotism), pe care ne vom mobiliza 
să le promovăm și să le apărăm cu aceiaşi îndârjire de care au dat dovadă 
înaintaşii noştri, conștienți că aceasta se poate realiza numai prin demonstrarea 
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coerenţei în decizii, precum şi prin transpunerea în practică a angajamentelor 
politice asumate.  

4. Libertate și drepturi depline pentru fiecare cetățean român 

Pivotul întregii structuri politice pe care dorim a o desăvârşi este primatul 
respectării cetăţeanului român, considerat ca o personalitate de sine stătătoare, 
de care nimeni nu are voie să dispună după bunul său plac. De aceea, doctrina 
național-democrată românească – în comparaţie cu doctrinele liberală şi social-
democrată – opune interesului exagerat pentru profit sau pseudo-responsabilităţii 
de tip colectivist preocuparea pentru apărarea efectivă a libertății cetăţeanului 
român însoţită de apărarea la fel de fermă a drepturilor naționale ale poporului 
român. 

Considerăm problematica drepturilor omului un domeniu de referinţă al 
societăţii moderne, al întregii vieţi internaţionale, în spiritul Declaraţiei 
Universale a Drepturilor Omului, proclamate de Organizaţia Naţiunilor Unite la 
10 Decembrie 1948. Perspectiva individuală, esenţială şi prioritară, trebuie 
însoţită şi întregită prin protejarea structurilor complexe, sociale şi comunitare, 
prin care individul există în mod concret, fiind necesară apărarea drepturilor 
omului dintr-o întreită perspectivă: drepturile individului, drepturile 
colectivităţilor şi drepturile popoarelor, acoperind astfel întreaga dimensiune a 
modului de existenţă a fiinţei umane. 

Ideea de responsabilitate civică, respectarea îndatoririlor pe care toţi 
oamenii le au faţă de societate, faţă de comunitatea în care se nasc, se formează şi 
se realizează ca indivizi, constituie garantul de neînlocuit al însăşi respectării 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale tuturor oamenilor, corelativul firesc al 
acestor deziderate. 

 
 

5. Viziunea creștină 

 
Naţional-democraţia integrează teoretic valori esențiale ale spiritualității 

noastre tradiționale, garante ale echilibrului sufletesc individual şi comunitar, 
promovează acele valori morale şi culturale în lipsa cărora alienarea individului 
şi destrămarea grupurilor sociale sunt inevitabile. Credinţa, legea, conştiinţa de 
neam, rânduiala, respectul muncii, îngăduinţa sunt realităţi profunde şi active ale 
civilizaţiei tradiționale, care rămân deziderate vitale pentru o societate 
contemporană aflată în curs de definire a reperelor sale şi de edificare a unor 
instituţii apte să îi garanteze echilibrul şi bunăstarea. 

Naţional-democraţia îşi însuşeşte viziunea creştină asupra lumii, aşa cum a 
fost și este asumată de comunitatea românească, prin apartenența statornică și 
covârșitor majoritară la Biserica Ortodoxă Română, respectând fratern toate 
celelalte biserici și culte creștine spre care s-au îndreptat o parte dintre 
compatrioții noștri. Ideea Creştină este axa universală pe care se construieşte şi 
fiinţează Ideea Naţională. 
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Istoria ne arată cu prisosință că demersurile politice materialiste, ateiste, au 

condus la aventuri nefericite ale fiinţei umane, dovedindu-se surse de rătăcire 
morală și dezastre politico-sociale. 

În profund dezacord cu forțele stângiste, fățiș neo-marxiste sau camuflate 
sub diverse măști propagandistice, care promovează ateismul, prezentându-l în 
mod fals și manipulator drept o concepție așa-zis “științifică”, ANR consideră 
ştiinţa ca fiind acel demers firesc al inteligenţei îndreptat către cunoaşterea şi 
stăpânirea unei lumi în care oamenii au fost lăsaţi de însuşi Creatorul ei spre a o 
stăpâni în pace şi înţelegere. Aşa-numita incompatibilitate dintre religie şi ştiinţă 
nu este altceva decât o viziune rudimentară şi nejustificată, deopotrivă 
antireligioasă şi antiştiinţifică. 

 
 

6. Dimensiunea națională 

Existenţa comunităţilor naţionale îşi are temeiul generativ în planul divin al 
Creației, întreaga experienţă a umanităţii dovedind că oamenii nu se pot sustrage 
acestui mod de fiinţare fără dispariţia lor ca entităţi distincte, fără pierderea 
definitivă a propriei lor identităţi. Naţiunea nu poate fi înţeleasă doar ca o 
categorie istorică ci, în articulațiile sale intime, ca un dat ontologic, componentă 
funciară a constituţiei naturale a umanităţii. Conceptul de neam, cu marile sale 
rezonanţe pentru spiritualitatea şi cultura românească, exprimă lămuritor 
substanţa ideii de comunitate naţională, cu multitudinea sa de elemente 
definitorii: unitate lingvistică, credinţă religioasă, organizare socială, cultură 
specifică, unitate teritorială etc. 

Naţional-democraţia subliniază prioritatea dimensiunii spirituale a 
naţiunilor şi existenţa unei misiuni spirituale şi culturale a acestora, misiune care 
trebuie susținută prin intermediul cadrelor instituţionale ale statului de drept.  
 

7. Statul 

 
Interesele vitale ale comunității noastre naționale nu vor putea fi apărate 

decât prin intermediul unui sistem instituţional democratic şi eficient, în condiții 
de deplină suveranitate și unitate națională. Doctrina naţional-democrată acordă 
un rol esenţial statului de drept ca principal instrument instituţional de organizare 
și reprezentare a poporului român. Statul trebuie să ajungă la o formă evoluată, 
prin realizarea unor structuri necostisitoare şi elastice care să asigure atât 
elaborarea, aplicarea şi respectarea legilor cât şi desfăşurarea nestingherită a 
potenţialului creator naţional. Naţional-democraţia susţine ideea conservatoare de 
sorginte eminesciană a statului cultural, organizat meritocratic, ca factor de 
apărare și promovare a civilizației românești. Statul naţional român unitar trebuie 
să fie întărit și astfel organizat încât să permită punerea în lucrare a energiei 
naţionale, dezvoltarea materială a societăţii, bunăstarea cetățenilor săi, echilibrul 
social şi expansiunea spirituală şi culturală a românismului. 
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Statul român nu se poate situa în afara competiţiei internaţionale, ci trebuie 

să se angajeze cu fermitate şi luciditate în sistemul de relaţii şi colaborare dintre 
state, fără entuziasme facile dar şi fără complexe sau prejudecăţi. 

 

8. Legalitatea 

 
Starea de legiuire este o necesitate fundamentală a existenţei oricăror 

grupuri umane şi cu atât mai mult a comunităţilor naţionale şi a statelor. 
ANR consideră că întreaga viaţă a societăţii trebuie să se desfășoare în 

cadru constituţional şi susţine toate acele acţiuni care vizează corecta aplicare a 
legilor țării, condiţie de neînlăturat pentru evoluţia societăţii româneşti, pentru 
apărarea şi consolidarea democraţiei.  

ANR va urmări elaborarea cu maximă responsabilitate a iniţiativelor sale 
legislative, pentru a contribui la realizarea unei legislații prin care să fie asigurate 
condițiile necesare îndeplinirii dezideratelor naţionale. Structurile specializate ale 
partidului vor desfăşura o acţiune de pregătire judicioasă a strategiei legislative, 
în vederea participării viitoare la activitatea Parlamentului. 

 

9. Sănătatea națiunii  

 
O componentă vitală a politicii național-democrate o reprezintă preocuparea 

pentru sănătatea națiunii. 
Poporul nostru a fost grav afectat de de lipsa de interes a decidenților pentru 

o bună funcționare a sistemului de asistență medicală. Politicile iresponsabile de 
până acum au adus grave prejudicii românilor, creând vulnerabilități și riscuri 
pentru imensa majoritate a populației. 

Intervenţia dezastruoasă a guvernărilor trecute a transformat populaţia într-
un mare consumator de medicamente şi de suplimente medicamentoase, cu 
consecinţe cel puţin nerecomandate. ANR susține necesitatea unui control 
riguros al calităţii medicamentelor existente pe piaţă, reconstruirea sistemului 
naţional de certificare a conformităţii produselor farmaceutice prin investiţii în 
infrastructura evaluării de conformitate cât și dezvoltarea unor politici de centrate 
pe componenta de prevenire a îmbolnăvirii şi de încurajare a vieţii sănătoase. 

Analiza profundă a cauzelor actualelor disfuncţionalităţi din sistemul 
sanitar a impus ca obiectiv a politicii noastre în domeniul sanitar combaterea 
corupţiei la toate nivelele de decizie administrativă şi managerială, controlul 
riguros al utilizării resurselor financiare şi responsabilizarea utilizării banului 
public. Finanţarea necorespunzătoare, dezechilibrată și insuficientă de până 
acum, coroborată cu fenomenul corupţiei, a provocat o degradare continuă a 
întregului sistem public de sănătate în ultimii 27 ani. Ne propunem să contribuim 
la  revigorarea şi creşterea calitativă a asistenţei sanitare pe întreg teritoriul 
naţional printr-o serie de măsuri de reformă structurală, dintre care amintim: 

-  refacerea şi modernizarea infrastructurii sanitare naţionale; 
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- reforma învăţământului medical superior şi mediu pentru sporirea 

competitivitaţii absolvenţilor şi evitarea situaţiilor de inflaţie sau deflaţie pe piaţa 
muncii;  

- evaluarea corectă a necesarului de forţă de muncă în sistemul sanitar pe 
întreg teritoriul naţional, redistribuirea corectă şi sporirea investiţiilor în 
infrastructură pentru a asigura corespunzător asistenţa medicală pentru fiecare 
cetăţean al României indiferent de zona geografică şi statutul social. În acest 
sens, o prioritate a partidului o constituie dezvoltarea infrastructurii medicale în 
mediul rural. România rurală este în prezent abandonată sub aspectul accesului la  
servicii  medicale. Asistenţa sanitară la sate este mai mult decât precară, un 
medic de familie având repartizat un număr de locuitori de trei ori mai mare 
decât la oraşe, pe un areal de activitate de zeci de ori mai mare. În multe sate nu 
există nici un  punct medical, vulnerabilitatea la deces a bolnavilor din rural prin 
inexistenţa posibilităţilor de intervenţie la timp este extrem  de  ridicată; 

- Reforma profundă a sistemului de promovare profesională universitară şi 
clinică prin integrarea activităţii de cercetare, universitare şi clinice, simplificarea 
schemei de ocupare a posturilor, asigurarea criteriilor de selecţie exclusiv pe baza 
meritocraţiei şi, ca o consecinţă, asigurarea unei pieţe libere a forţei de muncă şi 
în sistemul public care să aducă calitate şi competitivitate;  

- Politici salariale pragmatice care să asigure o motivare corespunzătoare a 
personalului din sistemul public, să evite dezechilibrele bugetare, şi să contribuie 
la asigurarea unei concurenţe loiale pe piața serviciilor medicale. 

 

10. Sistemul educațional  

 
Instituţiile cu rol instructiv şi educaţional alcătuiesc un instrument principal 

de conservare, rezistenţă şi evoluţie a comunităţii româneşti, însuşi viitorul 
românilor depinzând într-o mare măsură de calitatea învăţământului. 

ANR va acţiona pentru perfecţionarea sistemului educaţional din România, 
folosind atât tradiţia învăţământului românesc cât şi experienţa internaţională 
contemporană. Nu se poate concepe un program de dezvoltare a României fără a 
avea la bază un sistem educaţional care să asigure buna întemeiere şi organizare a 
inteligenţei româneşti, dotarea societăţii cu instrumentele cele mai eficiente de 
cunoaştere, cercetare şi aplicare a cunoştinţelor. 

Educaţia generaţiilor tinere trebuie să ofere repere culturale coerente şi 
solide. 27 de ani, şcoala românească a fost victima unui val de „reforme” 
incoerente şi alienante în raport cu misiunea sa. ANR îşi propune o restabilire a 
conţinuturilor funcţionale ale actului de educaţie prin: 

- Regândirea programelor şcolare în acord cu firescul dezvoltării copiilor, cu 
specificul direcţiilor profesionale şi cu trebuinţele morale şi funcţionale ale  
societăţii româneşti; 

- Reintroducerea elementelor de identitate românească în formarea generală şi 
specializată a tinerilor; transmiterea şi valorificarea fondului stilistic tradiţional-
românesc în arte, meserii sau profesiuni; 

- Readucerea unui climat de ordine şi de autoritate constructivă în şcoală;  
restabilirea respectului faţă de dalcăl şi reglementarea justă şi echilibrată a 
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drepturilor şi obligaţiilor tuturor părţilor implicate în procesul de educaţie: 
profesori, elevi şi părinţi; 

- Dezvoltarea comunităţilor de vârstă ale copiilor şi tinerilor, prin încurajarea 
activităţilor extraşcolare formatoare care să le ofere cadrul dezvoltării solidarităţii 
de grup; 

- Debirocratizarea învăţământului şi degrevarea cadrelor didactice de obligaţii 
birocratice complicate şi inutile. 

- Redeschiderea şcolilor din mediul rural; stimularea financiară a cadrelor 
didactice calificate pentru a profesa în zone dezavantajate; 

- Dezvoltarea unui sistem integrat de burse de studiu şi mentorat pentru elevii 
şi studenţii cu rezultate bune la învăţătură proveniţi din familii şi din zone 
dezavantajate; 

- Acreditarea universităţilor în baza capacităţii lor de a produce specialişti de 
calitate, în concordanţă cu trebuinţele durabile ale societăţii româneşti 

- Restabilirea prestigiului instituţiilor de învăţământ superior, prin oprirea 
inflaţiei de diplome şi de specializări universitare care pot fi acoperite prin 
simple cursuri de formare profesională; rezervarea pregătirii universitare doar 
profesiilor care necesită o amplă pregătire de specialitate. 

 
 

11. Apărarea țării  

 
România va fi un stat cu adevărat puternic doar în măsura în care va 

dispune de o armată națională, bine înzestrată și antrenată, și de o industrie de 
apărare de prim rang. ANR susţine necesitatea organizării unui sistem complex 
de apărare apt să descurajeze orice tentativă de agresiune antiromânească,  a 
întăririi şi modernizării Armatei Române la nivelul necesar garantării 
independenţei şi suveranităţii României. 

România se află într-o zonă geografică marcată de conflicte îngheţate şi de 
ecuaţii geopolitice deosebit de complexe. Peisajul economic, politic şi social din 
zona adiacentă ţării noastre este instabil, fiind marcat de creşterea ameninţărilor 
asimetrice (migraţia ilegală, creşterea infracţiunilor transfrontaliere etc.) și a 
ameninţărilor grave,  extremiste şi iredentiste. 

Faţă de această situaţie, ANR optează pentru întărirea eficienţei instituţiilor 
care au misiunea de a apăra statul, scopul demersului nostru politic fiind 
asigurarea unui climat social şi politic sigur pentru cetăţeanul român. Un stat este 
puternic şi apărat în măsura în care are instituţii diplomatice, militare şi de 
informaţii solide, disciplinate şi loiale cetăţenilor pe care îi slujesc. Alianţa 
Noastră România îşi propune să contribuie la conturarea unei politici eficiente de 
apărare prin următoarele direcţii de acţiune: 

 
1. Redarea demnităţii militarului român.  
Armata României a fost supusă la o restructurare şi la o reformare parţial 

finanţată, proces care a afectat atât capacitatea sa de a fi o forţă de descurajare în 
raport cu intenţiile agresive ale altor state, cât şi capacitatea forţei expediţionare 
româneşti de a răspunde integral exigenţelor NATO.  
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Cadrele armatei, aflate în activitate, rezerviştii şi veteranii, au fost trataţi cu 

vizibil dispreţ, ignorându-se dramele celor care au luptat pe front, în Al Doilea 
Război Mondial şi privaţiunile dure ale celor care au activat în Armata României 
în ultimele şapte decenii, fiind obligaţi mulţi dintre ei, să muncească în 
construcţii, în mine sau în agricultură în perioada regimului de dictatură 
comunistă şi să salvgardeze graniţele şi stabilitatea României prin acţiuni 
specifice, de menţinere a păcii, în zonele de conflict din fosta Iugoslavie, Irak şi 
Afganistan. În prezent armata României îşi face datoria faţă de patrie în 
garnizoanele din ţară sau în teatrele de operaţii, unde acţionează subunităţi din 
forţa expediţionară românească, în condiţii de subfinanţare sau finanţare la nivel 
minimal şi cu tehnica de luptă  parţial depăşită din punct de vedere competitiv. 

Reabilitarea condiţiei militarului român este o necesitate obiectivă fără de 
care armata nu-şi poate îndeplini jurământul de credinţă faţă de patrie.   

 
2. Relansarea industriei naţionale de apărare 
Realizarea obiectivelor doctrinare şi a celor care rezultă din participarea 

României la NATO nu se poate face decât în condiţiile în care armamentul şi 
tehnica de luptă sunt la nivelul cerinţelor confruntărilor militare moderne. ANR 
va susține relansarea industriei naţionale de apărare, astfel încât dotările necesare 
armatei să fie produse prioritar în România.  
 

3. Creșterea capacității de apărare și mobilizare prin: 
 - Constituirea rezervei voluntare şi crearea în perspectivă a Forţelor 
Naţionale de Rezervă, pe principiul voluntariatului; 

- Elaborarea şi promulgarea noii doctrinei militare naţionale;  
- Un pachet legislativ privind pregătirea populaţiei, a teritoriului şi a 

economiei naţionale pentru apărarea ţării; 
- Respectarea statutului de drept al rezerviştilor şi veteranilor; asigurarea 

unui nivel de salarizare motivant pentru corpul soldaţilor şi gradaţilor 
profesionişti (SGP);  

- Refacerea sistemului piramidal al gradelor militare, eliminarea acordării 
de  grade militare persoanelor care nu au ocupat funcţii în structurile militare. 
 
 

12. Orientarea economică 

 
Considerăm că ar trebui pus în aplicare un nou concept de guvernare care să 

plece de la ideea de revigorare a interesului național economic și al 
patriotismului economic, singura cale pentru realizare a unei creșteri sănătoase 
economice și, implicit, a bunăstării cetățenilor României. În prezent aceste 
principii vitale sunt considerate nesemnificative în evantaiul factorilor de 
relansare a economiei. România suferă de o exacerbare a unui cosmopolitism de 
natură primitivă, de o pierdere a încrederii în propriile forțe, de o adormire a 
orgoliului și demnității naționale ca și de o generalizare a stării de apatie și non-
combat în fața marilor schimbări și provocări pe care le înregistrează economia 
globală și care au efecte directe asupra economiei românești.  
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   În consecință, un nou  concept de guvernare ar trebui să  militeze pentru o 

abordare în spiritul patriotismului economic, care presupune o nouă viziune 
asupra actului legislativ și executiv prin: 

   - necesitatea urgentă  de a concepe și pune în aplicare un sistem de 
reglementare și încurajare a acelor măsuri care permit națiunii române să preia 
direct și nemijlocit efectele pozitive ale activității economice naționale în termeni 
de creștere economică și creare de locuri de muncă; 

  -  crearea și păstrarea pe teritoriul național a centrelor de decizie majore 
referitoare la strategia de dezvoltare pe termen mediu și lung;  

  - garantarea autorității statului român asupra domeniilor și întreprinderilor 
importante din punctul de  vedere al exercitării rolului decizional; 

  - acceptarea și sprijinirea procesului de deschidere a piețelor și a 
circuitului global al factorilor de producție, concepute ca noi oportunități oferite 
de aderarea la Uniunea Europeană pentru promovarea producției și creativității 
naționale, pentru plasarea pe un loc cât mai avantajos a potențialului național în 
sistemul internațional al diviziunii muncii și schimbului de valori; 

  -  valorificarea, prin eficientizarea potențialului intern, a apartenenței la 
sistemul și modelul economic european, considerând că, în condițiile geopolitice 
actuale, aderarea României la Uniunea Europeană este cea mai importantă 
garanție a dezvoltării și creșterii ei economice. 

România are nevoie de o abordare realistă, obiectivă și sinceră,  
caracterizată prin refuzul de a face promisiuni politicianiste fără posibilitatea de a 
fi puse în practică atâta timp cât nu vor exista reforme profunde și reorientări 
radicale în politica economică  românească. Viitorul economiei va fi grav afectat 
dacă se va  continua  doar cu măsuri de peticire sau de cosmetizare a economiei 
sub presiunea mișcărilor sociale sau a intereselor capitalului străin din interiorul 
sau din exteriorul țării.  

 
Considerăm că realizarea unor obiective sustenabile ale strategiei de 

creștere și modernizarea a economiei românești în interesul actualei generații dar 
și a viitoarelor generații de români, care să asigure și posibilitatea reîntoarcerii în 
țară a celor plecați la muncă în străinătate, nu este posibilă fără rezolvarea cât 
mai urgentă a unor obiective și politici de natură structurală. Astfel: 

 
Obiectivul nr.1 - Reforma politicilor de utilizare și valorificare a resurselor 

naturale în interesul bunăstării poporului român. 
 Este necesară susținerea programelor guvernamentale care își vor propune 

renunțarea la  politicile de cedare prin privatizări, concesionări sau alte forme de 
pierdere a proprietății naționale asupra resurselor naționale către capitalul străin 
dacă nu se asigură menținerea poziției prioritare a statului român în procesul 
decizional și nu se garantează preluarea la buget a părții de profit obținută prin 
exploatare și prevăzută transparent în contract. 

  În acest sens,este necesară analizarea și revizuirea tuturor contractelor de 
privatizare, concesionare sau de cedare sub alte forme a dreptului de exploatare a 
resurselor minerale, energetice și forestiere către capitalul străin în vederea 
obținerii unor beneficii corecte pentru buget. 
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Obiectivul nr.2 - Restaurarea drepturilor patrimoniale ale cetățenilor români 

cu privire la teritoriul național; oprirea înstrăinării proprietăților agricole,  
recuperarea celor înstrăinate abuziv sau ilegal; oprirea oricăror intervenții care 
pun în pericol climatul, apa, resursele naturale și, în general, mediul înconjurător. 

 
Obiectivul nr.3 - Încurajarea și stimularea pe orice cale permisă de 

angajamentele noastre europene a formării, dezvoltării și consolidării capitalului 
românesc și a antreprenoriatului autohton în vederea creșterii competitivității pe 
piața liberă comunitară  și a dezvoltării aportului clasei mijlocii la consolidarea 
democrației. Eliminarea oricărei forme de discriminare a capitalului românesc 
față de cel străin, de la cele privind fiscalitatea până la cele privind activitatea 
instituțiilor anti-corupție. 

 
Obiectivul nr.4 - Reducerea dependenței periculoase a economiei românești 

față de un număr restrâns de piețe occidentale, nu numai prin diversificarea 
produselor de export dar și a destinației acestora. 

 Mai mult  de 60% din schimburile  comerciale ale României se realizează 
doar cu câteva țări membre ale UE, ceea ce crează o dependență periculoasă față 
de modul cum funcționează economiile acestora. Pentru a reduce efectul de 
contagiune, România are nevoie de o diversificare a raporturilor comerciale nu 
doar în plan european dar și extracomunitar. Concomitent, se cere o reformă a 
structurii economiei printr-un accent deosebit pe crearea unor ramuri cu aport 
mare de valoare adăugată ca și a celor de valorificare superioară a resurselor 
agro-alimentare. 

 
Obiectivul nr. 5 - Reducerea decalajelor dintre regiunile țării din punctul de 

vedere al dezvoltării economice și a nivelului de trai prin orientarea echilibrată a 
investițiilor publice și crearea unor stimuli fiscali pentru atragerea capitalului 
străin spre regiunile mai puțin dezvoltate. 

 Marile decalaje existente între regiunile țării constituie o piedică 
importantă în direcția creșterii și modernizării pe ansamblu a economiei, existând 
și riscul apariției unor tendințe de autonomizare a zonelor mai dezvoltate față de 
cele mai puțin dezvoltate, cu posibile implicații grave asupra integrității 
teritoriului național. 

 
Obiectivul nr. 6 - Delegarea de competenţe de la centru spre teritoriu. 
Statul este un slab manager, iar statul social-democrat adânceşte această 

carenţă, fiindcă promovează un sistem clientelar, ceea ce reduce motivaţia 
oamenilor, le descurajează spiritul de iniţiativă. Statul paternalist îi nedreptățește 
pe cei harnici, dar nu pentru a-i susţine pe cei care au în mod real nevoie de 
asistenţă socială; el alocă resurse semnificative pentru întreținerea unor vaste 
rețele clientelare, bugetivore și lipsite de orice performanţă sau rentabilitate. În 
felul acesta ponderea contribuţiilor la stat, ridicată artificial și din considerente de 
interes partizan/electoral, reprezintă o povară care împiedică dezvoltarea 
economică şi, implicit, crearea de noi locuri de muncă.  

Cetățenii harnici și cinstiți, care doresc să muncească, trebuie eliberați de 
sub dominația unei administrații politico-statale ce și-a dovedit de prea multe ori 
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incapacitatea și iresponsabilitatea. In fond, statul nu trebuie să coordoneze ceea 
ce poate să coordoneze mai bine cetăţeanul. Trebuie să contăm mai mult pe 
înţelegerile liber consimţite între cetăţeni şi subiecţii economici, materializate 
prin diferite acorduri contractuale. Dorim să valorificăm concepţia economică de 
inspirație creștin-democrată, împletită cu măsuri de protecţie socială şi ecologică 
şi cu aplicarea consecventă a principiului subsidiarităţii, potrivit căruia deciziile 
trebuiesc luate cât mai aproape posibil de cetăţean prin transferul de 
responsabilităţi către nivelul regional sau local. În acest context, afirmăm 
primatul persoanei umane, care este şi trebuie să fie subiectul economiei, și nu 
obiectul ei, ca o garanţie a apărării demnităţii cetăţeanului român.  

 
Obiectivul nr.7  - Susţinerea concurenţei corecte și dreptatea socială 
Statul politicianist, atunci când el domină economia unei ţări, favorizează 

apariţia unor structuri de tip mafiot, cu o corupţie instituţionalizată pentru 
folosirea banului public în interes propriu. Dimpotrivă, dezvoltarea unui mediu 
concurenţial este cea mai serioasă lovitură dată corupţiei, asigură dezvoltarea 
eficientă a activităţilor economice, permite distribuirea veniturilor și a profitului 
exclusiv în funcţie de performanţă, împiedică abuzul de putere şi garantează 
drepturile cetăţenilor.  

Pentru a se realiza dezideratul dreptății sociale trebuie instituit principiul 
concurenţei pe baze echitabile, deci cu prezenţe neîngrădite la start, fără nici o 
încercare de monopol sau alt tip de bariere. În absenţa concurenţei, dorinţa de 
performanţă şi spiritul de iniţiativă se tocesc şi dispar. Descentralizarea, adică 
delegarea de competenţe de la structurile centrale spre cele locale, creează cadrul 
instituţional cel mai propice pentru o justă adecvare a cheltuielilor, mai ales prin 
prioritizarea investiţiilor faţă de necesităţile reale, îi motivează pe decidenţii 
locali, creează o adevărată emulaţie între diversele zone ale ţării mergând până la 
nivelul comunelor, având ca unul dintre cele mai importante efecte gâtuirea marii 
corupţii făcute pe socoteala banului public.  

 

13. Solidaritatea creștin-socială 

 
Societatea este formată din oameni cu interese fundamentale comune sau 

cel puţin armonizabile; plasarea lor în ierarhii sau categorii constituite după 
criterii stabilite abuziv, constrângător, poate implica o sărăcire a fiinţei spirituale 
şi morale, individuale şi colective. Politica socială a Partidului ţine cont de 
structurarea puternic comunitară a poporului român. Un obiectiv important va fi, 
în consecinţă, armonizarea raporturilor interumane, grav afectate în perioada 
comunistă și în deceniile democrației incipiente. 

Grupurile sociale trebuie să coexiste în armonie şi echilibru, ceea ce nu 
poate fi realizat fără o profundă conştientizare a fiecărui individ cu privire la 
rosturile şi rânduiala societăţii. 

De asemenea, corpurile profesionale au nevoie de cadre instituţionale 
eficient structurate pentru a asigura conservarea capacităţii lor creative şi 
productive. 
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14. Noile generații 

 

Tinerii sunt primii chemaţi să participe la reconstrucția României, întrucât 
ei sunt cei mai interesaţi de cum va arăta țara lor în următoarele decenii. 

Pentru a înfăptui acest deziderat, ANR dorește să fie reinstaurată adevărata 
scară a valorilor, bazată pe profesionalism, competenţă şi onestitate, a unui cadru 
legislativ nediscriminatoriu şi a deplinei egalități de şanse.  

Educaţia tinerilor trebuie să înceapă cu protecţia familiei, ca sistem socio-
cultural, redându-i-se acesteia dimensiunile sale etice și spirituale. O abordare 
largă şi nediscriminatorie a fiinţei umane va crea cadrul prin care tinerii să aleagă 
în mod liber şi responsabil să rămână în România, fiind convinşi că, în funcţie de 
efortul lor, bunăstarea şi demnitatea propriei persoane le sunt asigurate în ţară.  

Singura investiţie socială sigură este încrederea în generațiile tinere, ca fiind 
cele mai motivate de modernizarea țării, capabile de o înnoire autentică şi de 
realizarea unei reforme adevărate. Munca şi recunoaşterea meritului trebuie să fie 
pietrele de bază ale refacerii ţării noastre. 

 

15. Oamenii satului românesc 

 
Asistăm de aproape un veac la o suită de acțiuni politice îndreptate 

împotriva țăranilor, a lumii și a civilizației rurale, acțiuni pe care ANR le 
condamnă categoric și față de care își propune să ia poziție. Oamenii satului 
românesc sunt sistematic privați de drepturile lor fundamentale la proprietate, la 
reprezentare publică și la demnitate personală.  

Țăranii au apărat istoric pământul și proprietatea funciară a țării; de aceea, 
ei sunt primii îndrituiți a-l deține și a-l exploata. De asemenea, au dreptul la 
respect ca orice cetățeni, însă în spațiul public actual sunt permanent discriminați, 
este insinuată o inferioritate a lor pe scara umană și le sunt atribuite etichete 
injuste și batjocoritoare. ANR își asumă ca prioritate îndreptatea acestei 
nedreptăți flagrante, cu consecințe dramatice pentru România. 

Mai ales într-un stat membru al UE, ţăranul român și micii întreprinzători 
din agricultură ar fi trebuit susținuți pentru a putea produce peste nivelul de 
subzistenţă. Ne referim aici la ţăranul care şi-a asumat un risc cumpărând un 
utilaj agricol cu care şi-a lucrat pământul, a produs şi caută să devină 
independent, deci să-şi vândă produsele și să obţină capital pentru a-l reinvesti. 
Acest lucru, ignorat de guvernările de până acum, se poate realiza prin relansarea 
creditului agricol, prin subvenţionarea efectivă a utilajelor agricole, prin crearea 
unor forme asociative de exploatare şi desfacere a produselor. Prin politici de 
finanțare responsabile trebuie dezvoltată în mediul rural o componentă 
agroindustrială de prelucrare a produselor agricole, care să creeze locuri de 
munca şi să ofere o alternativă ocupaționale și șanse egale de integrare în 
societatea viitorului. 
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16. Dreptul la credință 

 
ANR susține libertatea de exprimare religioasă și condamnă orice demers 

prin care acest drept fundamental este îngrădit sau încălcat. De 27 de ani, o 
seamă de organizații finanțate din diverse surse obscure, împreună cu grupări 
care folosesc portavocea unor instituții publice (media, de educație sau de 
cultură) desfășoară o campanie de ostilitate îndreptată contra unor importante 
categorii de oameni, de confesiune creștin-ortodoxă, plătitori de taxe în statul 
român, pentru macularea imaginii lor publice și pentru contestarea dreptului lor 
legitim la manifestare religioasă și la susținerea patrimoniul religios.  

Cetățenii cu opțiuni spirituale au dreptul la viață religioasă și orice acțiuni 
de împiedicare a liberului exercițiu al acestui drept trebuie sancționate. Societatea 
nu se poate lipsi de intervenția rituală și educațională a Bisericii, fără de care 
există pericolul uriaş al neantizării fiinţei umane şi al dizolvării societăţii prin 
depărtarea de făgaşul ordinii spirituale şi al coerenţei morale.  

Cultele religioase trebuie ferite de ingerinţele politicului şi ANR îşi face o 
datorie de prim rang în a le respecta şi proteja; acordăm respect şi consideraţie 
tuturor confesiunilor religioase şi apreciem că nu este de competenţa partidelor 
politice să intervină în raporturile interconfesionale. 

 
 

17. Societatea civilă 

 
Societatea nu poate fi apărată de abuz şi de inechitate decât printr-un 

echilibru corect între puterea aparatului de stat şi puterea civilă. Societatea civilă 
înseamnă grupuri de acţiune emanate spontan şi voluntar de către cetăţeni, 
constituite fie pentru a asigura un control al intervenţiei organismelor politice sau 
economice, fie pentru a sancționa urmările nedorite ale unor astfel de intervenţii. 

Societatea civilă trebuie apărată pentru ca dreptul ei la exprimare şi la 
acţiune să nu fie uzurpat de către extensii ale grupurilor de influenţă politice sau 
economice care se prezintă în mod eronat ca fiind „societate civilă”. 

În acest sens ANR susţine încurajarea acţiunii în societate a adevăratei 
societăţi civile, care să reflecte agenda reală a opţiunilor şi voinţei românilor, şi 
nu o agendă artificial impusă. 

În acest sens, susținem: 
- Dreptul la şansă egală tuturor organizaţiilor civice din România de a se 

dezvolta şi de a servi societatea, prin constituirea unui fond guvernamental din 
care să fie finanţate asociaţii locale şi proiecte de utilitate publică, susţinute prin 
adeziune de către un segment reprezentativ dintre cetăţenii beneficiari.   

- Transparentizarea informaţiilor privind sursele de finanţare pentru toate 
organizaţiile non-guvermentale din România. 

- Reformarea mecanismelor de selecţie a membrilor societăţii civile în 
organisme naţionale şi internaţionale de reprezentare. În prezent, nu există nici 
un fel de criterii de selecţie a reprezentanţilor societăţii civile în organismele 
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consultative ale statului (cum este, de exemplu, Consiliul Economic şi Social). 
ANR susţine alcătuirea unor structuri federative de cooperare civilă pe domenii 
tematice, reprezentative la nivelul organizaţiilor non-guvernamentale din ţară, 
care să-şi desemneze singure reprezentanţii în structurile consultative ale 
autorităţilor statului. 

- Creşterea rolului organizaţiilor cetăţeneşti în activitatea desfăşurată de 
către autorităţile statale, prin susţinerea principiului cetăţeniei active.  

 
 

18. Administrația publică și politica internă  

 
Alianţa Noastră România susţine debirocratizarea administraţiei publice şi a 

tuturor serviciilor către populaţie gestionate de stat, propunând o reformare reală 
a acestora. Populația este supusă unor obligații birocratice inadmisibile, a căror 
singură menire e să asigure locuri de muncă unei clientele politice, risipind în 
același timp resurse uriașe de fonduri și timp alocat unor operațiuni complet 
inutile.  

Societatea românească are nevoie de ordine şi de respectarea legalităţii. 
Este nevoie atât de legi drepte şi eficiente cât şi de oameni care să le aplice 
nepărtinitor şi să vegheze ca ele să nu fie încălcate. De aceea, ANR consideră că 
sistemul de securitate publică din România trebuie întărit prin:  

- Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţeanului, prin dezvoltarea 
unor politici coerente în domeniul prevenirii criminalităţii; 

- Dezvoltarea unui sistem integrat de securitate şi ordine publică bazat pe o 
abordare proactivă, orientată către nevoile cetăţenilor; 

- Asigurarea unei reacţii rapide şi eficiente a structurilor ce acţionează în 
domeniul ordinii şi securităţii publice şi creşterea capacităţilor de răspuns ale 
acestora la problemele cu care se confruntă cetăţenii şi mediul de afaceri; 

- Reconsiderarea statutului poliţistului, pentru asigurarea protecţiei acestuia 
în exerciţiul funcţiunii, pentru redarea demnităţii şi autorităţii de care trebuie să 
se bucure în faţa cetăţeanului; 

- Completarea şi armonizarea legislaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă şi 
protecţie civilă, crearea cadrului de dezvoltare şi coordonare a structurilor 
Sistemului naţional de management al situaţiilor de urgenţă, în scopul prevenirii, 
gestionării corespunzătoare şi reducerii efectelor situaţiilor de urgenţă, precum şi 
pentru creşterea capacităţii de refacere în urma dezastrelor. 
 

19. Minorităţile naţionale 

 
ANR promovează o politică de deschidere faţă de grupurile minorităţilor 

naţionale din România. 
Loialitatea faţă de statul român, respectul şi apropierea de valorile 

româneşti, încadrarea în sistemul instituţional democratic sunt acele condiţii care, 
odată respectate, asigură colaborarea, apropierea şi conlucrarea între toţi cetăţenii 
României. 
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Partidul este deschis tuturor cetăţenilor români, indiferent de originea lor 

etnică, alături de care dorim să acționăm pentru apărarea intereselor majore și 
legitime ale României și ale tuturor cetățenilor ei. 

 

20. Politica externă 

 
Orientarea politicii externe a statului român trebuie să ţină seama de 

dificultăţile datorate poziţiei geopolitice, din acest punct de vedere fiind evidentă 
necesitatea găsirii unor formule de echilibru și a unor abordări realiste și 
eficiente. 

În acest sens, ANR consideră că este necesară accentuarea acţiunilor 
diplomatice pe următoarele direcţii de acţiune de mare importanţă: 

- utilizarea responsabilă și demnă a statului României de membru al UE 
și, mai ales, al NATO; 

- activarea comunităţii mondiale a românilor şi implicarea ei mai 
puternică în direcţia susţinerii intereselor României; 

- cooperarea regională cu ţările în care creştinismul deţine poziţii 
puternice, în primul rând cu ţările ortodoxe, sprijinindu-se pe tradiţiile 
spirituale comune acestor ţări şi popoare. 

 
 

21. Activitatea internă a ANR 

 
 
Cultura organizațională a ANR se caracterizează prin încurajarea energiilor 

fraterne, comunitare. Actul politic porneşte de la conştientizarea unei îndatoriri 
asumate individual dar este realizabil numai prin efortul conjugat al unei 
comunităţi politice, unite prin ataşamentul faţă de o concepţie comună şi printr-
un adânc sentiment de frăţietate. 
 ANR va urmări o selecţie riguroasă, pe baza principiului competenţei, la 
toate nivelele de activitate. Nu vom încuraja adeziunile formale la ANR, lipsite 
de implicare reală. Competența politică și profesională, implicarea responsabilă 
în activitatea structurilor ANR și conduita morală sunt criterii fundamentale care 
stau la baza promovării oricărei persoane atât în partid cât și în funcțiile publice.  

 

22. Raporturile cu societatea și electoratul 

 
ANR va acţiona pentru dezvoltarea unui mecanism de dialog direct cu 

cetățenii, pentru a diminua pe cât posibil consecințele propagandei toxice 
întreținute de factorii trans-politici care controlează cea mai mare parte a 
organelor mass-media din România.  

Fiecare aderent al partidului constituie un nucleu de difuziune politică, prin 
care sunt receptate opţiunile şi opiniile cetăţenilor şi sunt transmise coordonatele 
politice ale acţiunii generale a ANR. 
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Participativitatea va fi trăsătura fundamentală a relaţiei cu cetățenii, condiţie 

de neînlăturat a unei autentice democraţii. Elaborarea programelor politice 
concrete, identificarea problematicii societăţii şi stabilirea soluţiilor politice vor 
avea la bază participarea directă şi consultările dintre aderenţii şi simpatizanţii 
ANR. 

ANR respinge practicile politice caracterizate prin demagogie și trucaj 
propagandistic. Asemenea metode, pe lângă faptul că sunt incompatibile cu 
principiile partidului, pot aduce unele succese efemere dar nu conduc – şi nu pot 
conduce niciodată – la realizări consistente pe termen mediu și lung. 

Raporturile cu alegătorii trebuie să se bazeze pe respectarea coordonatelor 
morale proprii doctrinei partidului şi culturii sale organizaționale. 

 
 
 

23. Unitatea forțelor naționale, conservatoare, creștin-democrate 

 
Susţinem necesitatea coagulării tuturor forțelor care împărtășesc valorile 

naționale, creștin-democrate, conservatoare, patriotice, într-o construcție unitară 
și puternică, pentru a oferi o alternativă viabilă la sistemul care domină azi 
decizia politică din România. Privind lucrurile prin perspectiva alegerilor, 
fărâmiţarea mişcării naționale este total neproductivă din punctul de vedere al 
eficienței luptei politice.  

Milităm pentru unitate. Suntem gata să participăm în mod loial la o 
coagulare a forțelor naționale, cu singura condiție a respectării unui climat de 
corectitudine și de eficiență organizațională. 

Unitatea de acțiune nu se poate limita la declarații – utile, în anumite 
împrejurări, dar insuficiente. Ea trebuie să se manifeste structural, începând cu 
organizațiile constituite la nivelul secțiilor de votare și nu doar la nivel central, 
asigurând acțiunea profesionistă și dedicată a tuturor forțelor implicate, la toate 
nivelele organizatorice. 

 

24. Raporturile cu alte formaţiuni - Competiţia democratică 

 
Orice formaţiune politică fidelă valorilor naționale și statului de drept va 

găsi în ANR un partener politic deschis dialogului şi cooperării. 
Atitudinile Partidului se vor limita la expunerea poziţiilor proprii şi 

explicarea lor, cu precizarea detaşată a acelor puncte din programele sau acţiunile 
altor formaţiuni cu care nu se poate stabili o compatibilitate.  

Conceptul de competiţie democratică va caracteriza întreg sistemul de 
relaţii al partidului cu formaţiunile politice democratice din România. 
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25. Organizarea partidului  

 
Ca principiu general, se va urmări acţiunea concentrată în punctele cu un 

grad ridicat de permeabilitate faţă de mesajul ANR în vederea edificării 
structurilor organizatorice teritoriale. 

Aderenții Partidului înscriși până la data Congresului vor purcede de îndată 
la reorganizarea structurilor existente și înființarea unora noi, în acord cu 
prevederile statutului adoptat de Congres.  

În termen de 6-9 luni se vor organiza conferințele județene și vor fi alese 
Consiliile Unionale (județene). 

Fiecare Uniune va elabora un program de dezvoltare locală a partidului cu 
un calendar precis, care va fi avizat de Consiliul Naţional. 

Consiliul Naţional ales de Congres va asigura acoperirea poziţiilor 
organizatorice esenţiale, organizând Cancelaria Generală și trecând de îndată la 
reorganizarea Colegiului Departamental, în acord cu noul statut, pentru a începe 
lucrul la redactarea programelor și proiectelor care vor fi susținute de ANR. 

Sub coordonarea Cancelariei Generale, vor începe procedurile de 
constituire a structurilor pe criterii socio-profesionale, la nivel central și județean. 

 
Până la sfârșitul anului 2017, CN va adopta Calendarul de acțiuni pentru 

perioada 2018–2019, în vederea organizării și dezvoltării partidului și a pregătirii 
pentru alegerile europarlamentare din iunie 2019. 
 

 
 


