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BUNA GUVERNARE, SOLUŢIA SIGURĂ DE PROGRES A 

ROMÂNIEI 

 

GOOD GUVERNANCE, ROMANIA’S SUSTAINABLE SOLUTION 
 

General (r.) prof. univ. dr. Anghel ANDREESCU* 

 
 

Rezumat: Buna guvernare este soluţia sigură de progres a României inclusiv de 

combatere a războiului hibrid. Buna guvernare presupune: Să reclădim capitalul uman şi 

să oprim migraţia; să reclădim încrederea în statul român şi instituţiile sale; să fim uniţi în 

combaterea ameninţărilor geopolitice; se impune un nou stil de guvernare şi o conştiinţă 

naţională până nu va fi prea târziu. 

Cuvinte-cheie: guvernare, progres, război hibrid, cibernetic, informaţional, calitate 

a vieţii, educaţie, politizare excesivă, patriotism, coeziune. 

 

Abstract Good governance is the only sustainable solution for Romania’s 

progress, including by combating the hybrid war. Good governance implies the following 

crucial measures: we must rebuild Romania’s human capital and stop migration; we must 

rebuild confidence in the Romanian state and its institutions; we need to be united in 

combating geopolitical threats; we have to adopt a new style of government and national 

consciousness before it is too late. 

Keywords: government, progress, hybrid war, cyber, information, standard of 

living, education, excessive politicization, patriotism, cohesion. 

 

Buna guvernare este soluţia sigură de progres a României, inclusiv de 

combatere a ameninţărilor hibride actuale, gen Crimeea, Ucraina etc., din zilele 

noastre, când a apărut necesitatea întăririi frontierei estice a Uniunii Europene10. 

Pentru că astăzi nu mai există o delimitare clară între războaiele convenţionale, 

tradiţionale şi cele atipice. 

Războiul hibrid este o nouă formă a războiului modern, nonconformistă, 

dusă de luptători dotaţi cu tehnică modernă de luptă, atac cibernetic, informaţional, 

dublat de o propagandă deosebit de agresivă. În cadrul unui război hibrid simplele 

tulburări ale ordinii publice pot duce la atingerea scopurilor propuse de invadator. 

                                                 
* General (Chestor de Poliţie în rezervă), membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din 

România, E-mail: xwx52@yahoo.com. 
10 Eugen Siteanu, Nicolae Zavergiu, Previziuni cu privire la evoluţia mediului de securitate al zonei 

extinse a Mării Negre, în Revista de Ştiinţe Militare Nr. 3 din anul 2017, p. 36. 
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Războaiele neconvenţionale din ultimele decenii se duc fără declaraţii de 

război, fără justificări, chiar prin negări continue gen Rusia, în scopul ocupării 

Crimeii şi a Sud Estului Ucrainei. 

Guvernarea eficientă presupune implicarea actorilor statali şi nestatali, a 

cetăţenilor oneşti şi competenţi la conducerea ţării pe calea progresului. 

Buna guvernare este prevăzută într-un singur document important, respectiv 

în  „Strategia de Securitate Naţională a României”11, care prevede că se realizează 

prin: gestionarea eficientă a intereselor publice, de a garanta exercitarea 

responsabilă şi eficientă a puterii, în deplin acord cu principiile democraţiei şi 

cerinţele respectării drepturilor omului. 

Buna guvernare datează din anii 1980 şi a fost folosită de FMI şi BM, dar şi 

de alte instituţii dintr-o necesitate practică de a găsi răspunsurile la problemele 

complexe ale naţiunilor. 

Dezvoltarea unei ţări reprezintă de fapt o unitate de măsură a unei bune 

guvernări aşa cum este în Finlanda, Polonia, Cehia etc. Comparativ cu acestea, să 

vedem cât de bună guvernare poate fi în ţara noastră în cei 27 de ani care au trecut 

de la Revoluţia din decembrie 1989? 

- economia României a fost apreciată în anul 1980 pe locul 23 în lume, iar în 

anul 2012 pe locul 47-48, iar în prezent este pe locul 46; 

- din fosta economie a mai rămas numai 7%; 

- a fost risipit totul şi nu am mai adăugat nimic, astfel din resursele naturale 

ale ţării au mai rămas oficial 3,5%, în realitate 3,2%; 

- au fost vândute pământurile statului, care reprezintă o ruşine naţională, 

ajungând în Transilvania la 50-60%, dobândite de străini, în timp ce Ungaria, a 

stabilit că nimic nu se vinde.  

Chiar mai mult „Budapesta a stabilit un program de dobândire de către 

statul maghiar a pământurilor pe care ar dori să le vândă etnicii maghiari din 

Transilvania.”12  

Tot Ungaria a decis „să oprească privatizările, fără penetrări în punctele 

importante, strategice, utilităţile publice non profit în grija statului, chiar apreciind 

că ţara sa nu este o colonie, sau cetăţenie de mâna a doua.13 

Idem Bulgaria, a amânat până în 2019 vânzarea de pământuri la străini. 

România se situează din acest punct de vedere pe primele 6-7 locuri în lume 

alături de Ghana şi Togo etc. 

                                                 
11 Strategia de Securitate Naţională a României, Bucureşti, 2017, p. 15 
12 Ilie Şerbănescu, România, o colonie la periferia Europei, Editura Roza Vânturilor, Bucureşti, 2016, 

p. 247 
13 Idem, p. 2, p. 260 
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Am vândut distribuţia utilităţilor la străini: Austria, Ungaria, Franţa, 

Germania etc. 

- România este singura ţară din Europa care ar depinde de resursele 

energetice externe numai până la 17% dar în realitate nu mai avem decât foarte 

puţine. 

- statul român a neglijat interesele societăţii, a răspândit confuzia; 

- România se află pe locul 1 la mortalitate infantilă, boli cardiovasculare, 

speranţă medie de viaţă; 

- peste 60000 de medici şi asistenţi medicali sunt plecaţi în străinătate, la 

care se adaugă specialişti în IT şi alţii cu studii superioare. 

- învăţământul este nefinanţat corespunzător şi nu răspunde necesităţilor 

româneşti; 

- conform informaţiilor oficiale ONU, peste 3,4 milioane de români sunt 

plecaţi în afara ţării, de fapt mare parte de populaţie, cu vârste între 20-50 de ani, 

ceea ce reprezintă 17% din populaţia activă a României. De precizat că de fapt 

conform datelor instituţiilor în domeniu sunt plecaţi mai mulţi, la care se adaugă 

sezonierii, deci aproximativ 4,5 milioane, adică peste 20% din populaţia României. 

Cei plecaţi în strainătate au trimis prin BNR peste 4,5 mld. €, mai ales în 

perioada 2005-2014 şi au contribuit la dezvoltarea statelor unde muncesc cu mai 

mult de 85 mld. €, ceea ce reprezintă mai mult de jumătate din PIB-ul României. 

Conform recensământului din 1992, România avea o populaţie de 23,180 de 

milioane, iar în 2012 populaţia s-a redus la 19,043.767 de milioane, situându-se pe 

locul doi la migraţie după Siria, cu precizarea că România nu este în acel infern 

care se numeşte Orientul Mijlociu, adică ISIS şi tot ce este nociv. 

Conform estimării Institutului Naţional de Statistică din 2 decembrie 2017, 

ţinându-se cont de trei factori, în situaţia pesimistă se apreciază că în 2060, în 

România vor locui 11 milioane de oameni; într-o situaţie mai puţin pesimistă – 

13,8 milioane, iar intr-o variantă „optimistă” – 15,4 milioane. 

În 1989, industria din România înseamna  47% din PIB, iar în 2016 a ajuns 

la 25% şi cu datorii mari. 

S-au privatizat în 26 de ani peste 7560 de întreprinderi, iar preţul mediu al 

societăţilor privatizate a fost cât preţul unei case mai bune. 

Din 22146 de exportatori, numai 232 sunt cu capital românesc, iar dintre 

primele 100 de firme, doar două sunt cu capital românesc. 

PIB-ul României de 182 mld. € ne situează pe locul 50 în lume, iar cel pe 

cap de locuitor de aproape 7600 €, pe locul 63-70, conform BM şi FMI. 

Datoria externă a României a ajuns la peste 120 mld. € în prezent, condiţii în 

care acum 27 de ani un număr mare de state erau datornice României. 
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Desigur nu suntem în situaţia Greciei, care în anul 2014 avea o datorie de 

175,5% din PIB-ul său, ori a Italiei de 132,2% din PIB, a Portugaliei de 127,7% din 

PIB, sau chiar a SUA de 110% din PIB-ul său. 

Conform Rapoartelor Institutului de Proiecte pentru Inovaţie şi Dezvoltare, 

începând cu anul 2008, la cele 90 de capitole (domenii), respectiv: grad de 

urbanizare, economie, calitatea vieţii, industrie, servicii, comerţ, educaţie, protecţia 

mediului etc.; România s-a clasat între locurile 37-70, adică sub nivelul statelor 

dezvoltate (primele 30 de locuri). 

Institutul pentru Dezvoltare şi Management din Marea Britanie situa 

România pe locul 55 din 60 într-un clasament de valoare competitive ce are 314 

criterii de selecţie. 

Se impune, aşadar: atitudine, respect faţă de producţie, în orice domeniu, 

profesionalism. 

România în 1989 se afla pe locul 2 în Europa la suprafaţa irigată, iar în 

prezent printre ultimele locuri. 

Am prezentat buna guvernare şi avantajele acesteia, cu privire la Finlanda, 

unde alianţa sindicate, patronate în telefonie celulară, a ajuns lider mondial, iar 

fonduri însemnate în educaţie şi cercetare au determinat un nivel de trai printre 

primele în lume, unde banul public este cheltuit conform necesităţilor oamenilor. 

Idem Germania şi Polonia, care în criza din 2008-2009, s-au dezvoltat 

considerabil faţă de restul Europei. 

Conform Raportului Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii din anul 2017, 

ce analizează starea socială a României;  există „o societate reformată, săracă, 

dezorganizată, fără industrie şi agricultură, un stat capturat de un grup de interese, 

exploatat de acesta, corupţie, migraţie etc.” 

România a plătit cel mai mare preţ al tranziţiei comparativ cu celelalte state 

din UE. 

Concluzia finală, după 27 de ani, România şi Bulgaria se află pe ultimele 

locuri în UE. 

De fapt este şi concluzia altui autor „România, la marginea unei existenţe 

vegetative.”14 

 

Ce trebuie să facem? 

- să reclădim capitalul uman şi să oprim migraţia din România; 

- să reclădim încrederea în stat şi în instituţiile sale; 

                                                 
14 Paul Dobrescu, Criza după criză. O lume fără busolă şi fără hegemon, Editura Litera, Bucureşti, 

2016, p. 30. 
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- să avem în vedere cele zece direcţii de acţiune ale Institutului de Cercetare 

ale calităţii vieţii; 

- să combatem politizarea excesivă şi birocratizarea, prin fapte şi nu prin 

vorbe; 

- să urmăm exemplul Finlandei, Poloniei etc.; 

- să avem în vedere posibila dispariţie a UE, (şi aici suntem pe ultimul loc în 

folosirea fondurilor); 

- să revitalizăm industria de apărare, cu partenerii strategici; SUA, NATO, 

Franţa, avându-se în vedere şi situaţia geopolitică, în care se găseşte România, dar 

să şi creăm locuri de muncă și să tragem inclusiv învăţăminte din celelalte conflicte 

mondiale  unde am suferit mari pierderi materiale şi mai ales omeneşti; 

- să refacem infrastructurile de apărare ale ţării; 

- să acordăm importanţa cuvenită dotării, înzestrării şi mai ales a pregătirii 

structurilor din Sistemul Naţional de Apărare; 

- să investim mai multe fonduri în educaţie şi în cunoaşterea istoriei 

naţionale – o cale sigură de edificare a viitorului nostru în spiritul idealului de aur 

al României Mari; 

- să promovăm o diplomaţie profesionistă şi ofensivă ca odinioară. 

 

Ce ne lipseşte? 

- „o mare idee, proiect naţional, însă nici nu vrem, nici nu putem”, afirma 

regretatul academician Florin Constantiniu în anul 2011; 

- „să-ţi iubeşti ţara astăzi este aproape o infracţiune”, afirma academicianul 

Dinu Giurescu; 

- chiar și acum, de ziua naţională, de apropierea Centenarului societatea 

românească este tot dezbinată; 

- ne lipseşte un conducător politic care să unească pe toţi românii, aşa cum 

au fost regele Ferdinand I-iul15 şi primul ministru Brătianu; 

- însăşi starea de pasivitate, inerţie, inclusiv la pericolele externe ce ameninţă 

România nu îi trezeşte la realitate pe oamenii politici din România. 
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