PROGRAMUL PARTIDULUI POLITIC ALIAT

Partidul politic ALIAT își propune să realizeze unificarea forțelor naționale
creativiste pentru a promova şi implementa transformărilor necesare pentru a asigura
suveranitatea țării și bunăstarea

cetăţenilor săi, să ajungă să legifereze și să

guverneze pentru aceste interese.
Valorile, principiile și obiectivele Partidului ALIAT
Valorile naționale creativiste care ghidează Partidul ALIAT sunt: suveranitatea
României, familia creștină, proprietatea privată, dezvoltarea economiei autohtone,
dezvoltarea capitalului autohton, democrația, libertatea, egalitatea, responsabilitatea,
solidaritatea şi subsidiaritatea, care îşi găsesc expresia şi în principiile privind
supremaţia legii, caracterul democratic al guvernării, performanţa clasei politice,
economia de piaţă liberă, dezvoltarea capitalului uman, susținerea creativismului,
accesul tuturor cetățenilor la bunăstare, asigurarea unui venit minim asigurat de stat
pentru fiecare cetățean român, comunicarea permanentă cu cetăţenii, protecţia
mediului, deschiderea faţă de instituțiile internaţionale și cooperarea cu alte state,
respectul pentru diversitatea culturală, pentru tradiţie, familie şi comunitate.

PRINCIPII:
Suveranitatea este supremație puterii de stat în interiorul țării și independența față
de alte state. Respectăm și promovăm art. 2, alin.1, din Constituția României
”Suveranitatea națională aparține poporului român, care o exercită prin organele sale
reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice și corecte, precum și prin
referendum”.
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Libertatea este valoarea supremă în societățile democratice, aceasta constituie
dreptul natural inalienabil al fiecărui individ şi piatra de temelie a bunăstării şi
progresului. Cetăţenii României sunt născuţi liberi şi nici o guvernare nu poate fi
considerată legitimă dacă încearcă să limiteze sau să submineze libertatea
indivizilor.
Supremaţia legii – legea supremă a ţării este Constituţia. Actele normative emise
de administraţia publică reies din prevederile constituţionale şi legislaţia existentă.
Toate acţiunile întreprinse de orice cetăţean, instituţie sau persoană juridică sunt
realizate în cadrul şi în limita cadrului legal.
Democrația reprezintă opţiunea fundamentală pentru asigurarea unei administrări
moderne. Regimul democratic dispune de un şir de caracteristici cum sunt: sistemul
pluripartit, separarea puterilor în stat, libertatea organizaţiilor neguvernamentale, vot
liber şi universal, sistem parlamentar.
Egalitatea reprezintă valoarea universală care pune în evidenţă atât oportunităţile
pe care le au cetăţenii, cât şi exercitarea libertăţii, a drepturilor și obligațiilor într-un
mod similar, indiferent de condiţiile individuale ce ţin de rasă, sex, etnie sau religie.
Egalitatea de gen se referă la susținerea fermă a egalității dintre femei și bărbați în
toate domeniile.
Responsabilitatea rezidă în conştientizarea limitelor pe care trebuie să le aibă
libertatea, astfel încât aceasta să nu degenereze în subminarea valorilor colective pe
care se bazează societatea. Responsabilitatea este în primul rând individuală.
Solidaritatea constituie esenţa naturii sociale a individului şi asigurarea condiţiei
umane. În societăţile, unde cetăţenii îşi realizează aspiraţiile individuale şi
profesionale la interfaţa între responsabilitate, individualism şi solidaritate, se ajunge
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la formula socială care contribuie la modernizarea continuă a domeniului politic şi
social.
Dezvoltarea capitalului uman prin diversificarea și dezvoltarea cunoștiințelor,
calificărilor și competențelor în vederea creării bunăstării personale, sociale și
economice și a contribuie la maximizarea bunăstării generale.
Național - creativismul este menit să stimuleze creativitatea și inovația în vederea
eliminării subeducației și eradicarea sărăciei pentru ca cetățenii români să trăiască
mai bine și mai mult. Rodul creativității umane este inovația, aceasta aduce progresul
și ne îmbunătățește viitorul. Capitalul trebuie pus în slujba inovației și nu invers.
Creativitatea și inovația au rolul de a rezolva problemele economice și sociale în
mod sustenabil. Accentul pus pe creativitate și cultură contribuie atât la dezvoltarea
economică a țării cât și la creșterea gradului de incluziune socială. ONU îndeamnă
statele să incluadă creativitatea și cultura ca parte a strategiilor de creștere
economică, acesta fiind cel mai dinamic sector în economia mondială, cu cea mai
mare creștere a cifrei de afaceri și a locurilor de muncă.
Familia creștină este formată din bărbat și femeie, ca leagăn al vieții, fiind locul
unde se plămădește, se naște și se dezvoltă viața omului. Familia are un caracter
sacru, subliniat de faptul că are drept prototip familia divină. Familia este cea mai
importantă instituție așezată în slujba vieții.
Accesul la bunăstare se referă la o viață bună cu un nivel ridicat al calității vieții și
a stării de bine a cetățenilor prin: educație, accesul pe piața muncii în conformitate
cu pregătirea profesională, siguranța unui loc de muncă, asigurarea unui venit minim
garantat de către stat, accesul la servicii publice gratuite, securitate individuală,
integrare în societate, viitor predictibil.
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Subsidiaritatea reprezintă baza pentru asigurarea autoguvernării la toate nivelurile.
Ori de câte ori este posibil, cetăţenii trebuie lăsaţi să se autoguverneze. În materie de
guvernare, individul are prioritate în faţa comunităţii locale, iar comunitatea locală
– în faţa statului. Statul trebuie să ofere comunităţilor posibilitatea şi mecanismul de
a lua decizii, pentru ca acestea să îşi decidă viitorul pe baza resurselor şi nevoilor
locale.
Performanţa clasei politice se reflectă în volumul de bine, de dreptate, de
bunăstare, de fericire, de adevăr aduse cetățenilor de sistemul politic.
Economia de piaţă încurajează şi sprijină iniţiativa privată, precum şi dreptul la
proprietate. Raportul dintre cerere şi ofertă determină principiile de stabilire a
priorităţilor economice şi a metodelor de organizare şi producere, iar preţul este cel
mai important instrument de reglare a accesului la bunurile economice.
Protecţia mediului se referă la principiile guvernării durabile enunţate în Declaraţia
Primului Summit al Pământului de la Rio de Janeiro din 1992, care prevăd
respectarea 27 de principii şi care reprezintă baza dezvoltării durabile și a Acordului
de la Paris privind schimbările climatice, ratificat de UE în 2016, privind reducerea
emisiilor cu 55% până în anul 2030.

OBIECTIVE
Partidul ALIAT are următoarele obective:
I.

DEZVOLTAREA ECONOMIE AUTOHTONE

Dezvoltarea economiei contribuie la securitatea și bunăstarea cetățenilor. Partidul
ALIAT va promova dezvoltarea sectorului agricol și a producției industriale
autohtone bazată pe creativitate, investiții în noi capacități de producție de energie
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regenerabilă, dezvoltarea sectoruuil IT, valorificarea resurselor naturale în mod
sustenabil, investiții în infrastructură, în oameni, recucerirea piețelor de desfacere
din Africa și Asia Centrală.

Partidul ALIAT susține dezvoltarea economică a României prin:

A. Sprijin pentru antreprenorii români
1. Scutirea de la plata impozitelor și taxelor inclusiv cele pe salarii, pe
durata a cinci ani pentru IMM-uri care debutează cu activități de
producție, indiferent de activitate, cu capital sută la sută autohton, în
sensul că deținătorii IMM sunt nativi români, indiferent de etnie.
2. Susținerea de la bugetul de stat a salariului minim pe economie, pe
durata a trei ani, pentru cel mult trei angajați ai IMM-urilor care
debutează cu activități de producție, indiferent de domeniul de
activitate, al căror deținători sunt nativi români, indiferent de etnie.
3. Susținerea de la bugetul de stat al salariului minim pe economie, pe
durata unui an, pentru doi angajați ai IMM-urilor, care debutează cu
activități de servicii, indiferent de domeniul de activitate, ai căror
deținători sunt nativi români, indiferent de etnie.
Prin ”deținători” se înțelege asociatul/asociații care dețin părți sociale
în cadrul unui S.R.L.
4. Sprijin financiar acordat de stat prin subvenție de 50% pentru achiziția
de echipamente de producție fabricate în România.
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B. Dezvoltarea mediului asociativ

1. Concernuri economice. Înființarea de concernuri economice pe domenii de
activitate, după modelul german. În acest sens, Partidul ALIAT va promova
politici pentru acordarea de sprijin logistic și facilități fiscale pentru
înființarea și susținerea acestora, pe durata a minim cinci ani de la înființare.
Concernele economice sunt întreprinderi mari și foarte mari, care rezultă prin
unirea mai multor IMM-uri care activează în același domeniu și care crează
împreună un ansamblu economic sub o conducere unică, formând astfel o
„persoană juridică”. Concernul economic este condus de Centrala concernului
– a căror membri sunt aleși din rândul IMM-urilor la propunerea și cu votul
majoritar al acestora. Concernul economic este condus de un consiliu format
din președinte, vicepreședinți și membri.
2. Cooperative meșteșugărești. Înființare de cooperative meșteșugărești la
nivelul fiecărui județ al țarii și în Municipiul București, precum și susținerea
celor existente. În acest sens, Partidul ALIAT va promova politici pentru
acordarea de sprijin logistic și facilități fiscale pentru înființarea și susținerea
acestora, pe durata a minim cinci ani de la înființare. Cooperativele
meșteșugărești sunt asociații autonome de persoane reunite în mod voluntar
în scopul satisfacerii nevoilor şi aspirațiilor de natură economică, socială şi
culturală, prin intermediul unor instituții deținute în comun şi controlate în
mod democratic.
3. Ateliere de manufactură. Înființare de ateliere de manufactură la nivelul
fiecărei comune, oraș și municipiu cu scopul producerii de bunuri la nivel
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local din resurse locale, atât în ce privește resursele naturale cât și a capitalului
uman. Atelierele de manufactură sunt menite să producă bunuri de larg
consum și să ofere locuri de muncă la nivel local. Atelierele de manufactură
vor fi realizate cu sprijinul primăriilor, la nivelul fiecărei unități
administrative. Partidul ALIAT va susține și promova legilația necesară
pentru realizarea acestui obiectiv economic.
4. Înființarea de asociații informale, la nivelul fiecărei comune, constituite din
tinerii satului, batrânii satului, gospodinele satului ș.a., cu scopul de a întări
legăturile sociale între membrii comunității locale, de a conserva moștenirile
culturale referitoare la meșteșuguri, tradiții și obiceiuri locale și de a le
transmite mai departe tinerei generații. În acest sens, asociațiile informale se
vor înscrie la primăriile de care aparțin printr-o adresă scrisă. Primăriile vor
avea obligația de a asigura gratuit spațiile în care asociațiile informale vor
organiza intruniri și activități culturale.
5. Dezvoltarea mediului asociativ autohton cu scopul de a înființa instituții
bancare cu capital privat autohton. Partidul ALIAT susține și promovează
asocierea companiilor private deținute de cetățeni români pentru înființarea
de instituții bancare cu capital autohton.

C. Dezvoltarea agriculturii
Partidul ALIAT susține dezvoltarea gospodăriilor din mediul rural, a
IMM-urilor din agricultură și înființarea de întreprinderi agricole de stat
prin:
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1. Dezvoltarea serelor, fermelor și plantațiilor agricole ca unități de producție
economică.
2. Dezvoltarea de bazine pomicole și viticole.
3. Dezvoltarea de sere de legume în apropierea orașelor și municipiilor.
4. Extinderea capacității de irigare a terenurilor agricole din zonele afectate
pandemic de secetă prin sprijin acordat de stat.
5. Scutirea de la plata impozitului pentru animalele crescute în gospodării pentru
necesitățile familiei.
6. Scutirea de la plata impozitului pe terenurile agricole (inclusiv grădini),
pășuni, fânețe deținute de o persoană fizică/juridică până la marimea de 5 ha.
7. Impozitarea progresivă a terenurilor agricole, pășuni și fânețe deținute de o
persoană fizică/juridică începând de la 10 ha.
8. Impozitarea progresivă a plantațiilor de pomi fructiferi, arbuști și viță de vie
mai mari de 20 ha, deținute de o persoană fizică/juridică.
9. Facilități prin acordarea de ajutor de stat pentru cumpărarea de tractoare și
mașini agricole pentru deținătorii de terenuri agricole, fânețe, pășuni, livezi
de pomi fructiferi, arbuști, viță de vie, persoane fizice/juridice, cu mărimea de
cel mult 10 ha.
10. Sprijin financiar acordat de stat pentru construcția de sere de legume a căror
suprafață depășește 500 metri pătrați.
11. Sprijin financiar prin subvenții acordate de stat pentru cultivarea de legume în
scop economic.
12. Sprijin financiar prin subvenții acordate de stat pentru înființarea de livezi de
pomi fructiferi și arbuști în scop economic.
13. Sprijin financiar acordat de stat pentru construcția de depozite de frig în orașe
și municipii pentru producătorii de legume și fructe, în vederea păstrării și
comercializării acestora.
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14. Sprijin financiar acordat de stat pentru înființarea de centre comerciale în
orașe și municipii în vederea valorificării producției de legume, fructe,
alimente și bunuri de larg consum fabricate de producătorii autohtoni din
materie primă autohtonă.
15. Sprijin financiar acordat de stat prin subvenție de 50% pentru achiziția de
echipamente de producție fabricate în România.
16. Sprijin financiar acordat de stat prin subvenție de 50% acordat IMM-urilor
din agricultură pentru achiziția de semințe pentru cultivare de cereale/legume,
pentru puiet pomicol, insecticide și pesticide ecologice fabricate autohton.
17. Trecerea suprafețelor agricole de la Agenția Domeniului Statului (ADS) la
Ministerul Agriculturii, crearea întreprinderilor agricole de stat și alocări
bugetare pentru tehnologizarea acestora. Terenurile agricole administrate de
ADS care se află în vecinătatea localităților vor trece în proprietatea și
administrarea primăriilor pe raza teritorială a cărora se află.
18. Lacurile și bălțile, așa numitul ”luciu de apă”, vor trece de la Agenția
Domeniului Statului (ADS) în proprietatea și administrarea primăriilor pe raza
teitorială a cărora se află.

D. Dezvoltarea capacităților de producție a energiei electrice din surse
nepolunate/regenerabile
Partidul ALIAT sprijină și promovează producția energiei electrice din surse
nepoluante care contribuie la menținerea curată a mediului, prin:
1. Construcția de centrale care folosesc drept combustibil thoriu pentru producția
de energie electrică în perimetrul orașelor mari și mijlocii de pe teritoriul țării
noastre, în conformitate cu obiectivele globale ale ONU, din 2015, cunoscute
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și sub denumirea de obiective de dezvoltare durabilă (ODD). Thoriul are o
reactivitate foarte mică, ce nu prezintă riscuri în cazul unor accidente, așa cum
este cazul uraniului, tocmai de aceea centralele pe bază de thoriu pot fi
construite în apropierea aglomerărilor urbane. România este singurul stat din
Europa care deține rezerve minerale de thoriu, iar exploatarea acestuia nu este
costisitoare.
2. Construcția de instalații industriale pentru producția de hidrogen verde pe
teritoriul țării noastre. Hidrogenul verde este obținut prin hidroliza apei
folosind energie electrică produsă din energie regenerabilă.

E. Dezvoltarea sectorului IT
1. Partidul ALIAT susține dezvoltarea sectorului IT și dezvoltarea de parcuri IT.
2. Susținem înființarea unui internet autohton.

F. Transport
1. Partidul ALIAT susține un program Național pentru dezvoltarea și
consolidarea infrastructurii feroviare pentru transportul de mărfuri și de
călători.
2. Partidul ALIAT susține realizarea unui parc cu locomotive de mare
viteză pentru transportul de călători.
3. Susținem tranzitarea țării pe cale ferată a tuturor autotrenurilor. Astfel,
acestea vor fi încărcate pe platforme feroviare la punctul de vama la
întrarea în țară și vor fi descărcate la punctul de vama de la ieșirea din
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țară al traseului acestora. Aceste servicii vor fi realizate prin plata unui
taxe de încărcare-descărcare și transport. Aceste servicii vor contribui
la reducerea emisiilor de carbon în atmosferă, la scăderea numărului de
accidente rutiere și la creșterea contribuțiilor la bugetul de stat.
4. Construcția canalului Dunăre-București și construcția în București a
unui port pentru transportul de mărfuri.
5. Extinderea portului Mangalia prin construcția de dane portuare și
creșterea capacității încărcare-descărcare și de depozitare de mărfuri.
6. Construcția Căii Ferate EurAfrica. Înființarea unui concern economic
împreună cu statele riverane pentru construcția căii ferate București –
Sofia – Istanbul – Damasc – TelAviv – Cairo – Khartoum – Wau –
Khinshasa – Lusaka – Sese – Johannesburg. Calea ferată EurAfrica va
facilita transportul de mărfuri între continetul european și cel african și
va contribui la reducerea emisiilor de dioxid de carbon și noxe prin
folosirea de locomotive pe energie electrică/hidrogen.
7. Susținem dezvoltarea înfrastructurii rutiere prin extinderea numărului
de kilometri de autostradă.

G. Comerț
1. Susținem înființarea de magazine și centre comerciale cu produse
exclusiv autohtone.
2. Susținem exportul produselor autohtone fabricate de IMM-uri ale căror
deținători sunt nativi români, indiferent de etnie, prin plata de la bugetul
de stat a 0,5 euro pentru fiecare 1 euro încasat din export.
3. Partidul ALIAT promovează și susține înființarea Free Trade Flay Zone
(FTFZ). Acestea vor cuprinde: un aeroport civil, o zonă comercială cu
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produse exclusiv autohtone, hoteluri, restaurante și depozite care vor
avea un regim special, în sensul că, perimetrul strict destinat și delimitat
activității acestora va fi considerat zonă de tranzit, fără taxe vamale,
acestea fiind asemănătoare cu zonele de tranzit din aeroporturile civile.
În perimetrul destinat FTFZ vor putea ateriza avioane care au la bord
cetățeni străini care nu au viză de intrare în România, dar care se vor
putea deplasa în perimetrul FTFZ pentru a cumpăra produse și se vor
putea caza pentru o durată limitată de timp în hoteluri destinate pentru
aceste activități de comerț.
4. Susținem eliminarea exportului de masă lemnoasă.
5. Promovăm și susținem interzicerea exportului de animale vii.
6. Susținem creșterea schimburilor comerciale cu state din Europa de Est,
Asia și Africa.
7. Susținem organizarea de târguri internaționale cu scopul de a găsi piețe
externe de desfacere pentru produsele autohtone.
8. Susținem impunerea/creșterea taxelor vamale anti-dumping.

II.

EDUCAȚIE
1. Susținem un sistem de educație după modelul german. Învățământul
obligatoriu de 7 clase. După promovarea celor 7 clase obligatorii, tinerii
vor putea opta pentru:
a. învățara unei meserii la locul de muncă,
b. continuarea studiilor în cadrul liceelor tehnologice vocaționale, pe
durata a 4 ani,
c. continuarea studiilor în cadrul liceelor teoretice pe durata a 4 ani.
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2. Susținem învățământul universitar, postuniversitar și doctoral care
oferă competențe profesionale de înaltă calitate.
3. Susținem formarea de clase cu maxim 10 elevi pentru învățământul
primar.
4. Susținem dezvoltarea unei platforme educaționale de tip homescooling.
Acest model de educație va veni în sprijinul elevilor care locuiesc la
distanțe mari de școală și copiilor minori ai românilor care lucrează
temporar în străinătate.
5. Susținem obligativitatea purtății uniformei școlare pentru elevii din
clasele I – XII care învață în școlile de stat.
6. Susținem introducerea în programa școlară a două ore de istorie a
României pe săptămână, începând din clasele a IV- până în clasa a XIIa.
7. Susținem acordarea gratuită, prin sistemul de vauchere, pentru fiecare
elev din învățământul de stat, la început de ciclu primar, gimnazial,
liceal, a unei uniforme școlare fabricată din materie primă autohtonă și
confecționată autohton.
8. Susținem acordarea gratuită, prin sistemul de vauchere, pentru fiecare
elev din învățământul de stat, la început de ciclu primar / gimnazial /
liceal, a unui ghiozdan/servietă, a două caiete, a două creioane, a unei
tablete și a unui abonament la internet. Aceste rechizite trebuie să fie
fabricate în România, din materie primă autohtonă.
9. Susținem acordarea de cărți gratuite pentru elevii din clasele I-XII, din
învățământul de stat.
10. Susținem un program școlar în care elevii din clasele I-VII, din
învățământul de stat, intră pe poarta școlii la ora 8 dimineața și pleacă
la ora 17 după-amiaza. Pe durata timpului petrecut în unitatea școlară,
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elevul va primi gratuit, în pauza mare, cornul și laptele, iar la prânz, la
încheierea cursurilor va primi gratuit o masă caldă (supă/ciorbă, felul
doi și desert). Până la ora 17, elevii vor fi supraveghiați și ajutați de
către personal specializat (pedagogi/profesori) pentru a învăța și a-și
scrie temele.
11. Susținem înființarea cercurilor școlare pentru clasele V-XII, din
învățământul de stat, cu scopul de a contribui la dezvoltarea abilităților
înăscute ale elevilor și pentru stimularea creativității elevilor.
12. Susținem înființarea în fiecare comună a Cluburilor pentru elevi cu
scopul de a derula programe culturale și creative pentru elevi. Cluburile
elevilor vor fi coordonate de instituția prefectului – departamentul
pentru educație, care va organiza anual diferite concursuri între
Cluburile elevilor, la nivel județean.
13. Susținem creșterea numărului de psihologi în unitățile de învățământ
pentru o consiliere continuă a elevilor.
14. Promovăm și susținem obligativitatea ca primăriile din fiecare comună
din România să susțină anual, din bugetul local, cheltuielile pentru
studiile liceale, universitare și postuniversitare pentru cel puțin trei
elevi cu rezultate bune la învățătură, care au domiciliul pe raza comunei
administrate de primăria respectivă.
15. Promovăm și susținem obligativitatea ca primăriile din fiecare oraș și
municipiu din România să susțină anual, din bugetul local, cheltuielile
pentru studiile liceale, universitare și postuniversitare pentru cel puțin
zece elevi cu rezultate bune la învățătură, care au domiciliul pe raza
orașului/municipiului administrate de primăria respectivă.
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III.

HARANĂ SĂNĂTOASĂ
Partidul ALIAT promovează programe privind hrana sănătoasă ce
contribuie la menținerea sănătății populației prin:
1. Înființarea de brutării și lăptării în fiecare sat din România. Partidul
ALIAT promovează conceptul de alimentație sănătoasă prin consumul
de hrană fără conservanți și E-uri. Din acest motiv, susținem înființarea
de brutării și lăptării la nivelul fiecărui sat din România, care are o
populație mai mare de 100 de locuitori. Acestea vor fi construite și
administrate de primării la nivelul fiecarei comune. Brutăriile și
lăptăriile vor asigura necesarul de hrană sănătoasă pentru săteni și
cornul și laptele pentru elevi și preșcolari. Sprijinul financiar pentru
înființarea, administrarea și funcționarea acestora va fi susținută
financiar de consiliul județen din fiecare județ.
2. Inființare de iazuri de pește în fiecare comună din România care se află
riveran cu albia unui râu. Iazurile vor fi înființate și administrate de
primăriile fiecărei comune și vor furniza pește proaspăt pentru
localnici, și de asemenea, vor aproviziona cu pește proaspăt orașele și
municipiile în apropierea cărora sunt situate acestea.
3. Susținem taxe zero pentru produsele bio autohtone.

IV.

MEDIU CURAT
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1. Partidul ALIAT respectă și va pune în aplicare Acordul schimbărilor climatice de
la Paris, din 2016, prin politici și măsuri care să contribuie la reducerea cu 55% a
emisiilor.
3. Partidul ALIAT susține interzicerea tăierilor de bușteni pe durata a 20 de ani, cu
excepția buștenilor de esențe inferioare pentru lemne de foc.
4. Susținem asigurerea pazei pădurilor cu ajutorul tehnologiei prin amplasarea pe
șosele a unui sistem de monitorizare video a transporturilor de lemn.
5. Susținem și promovăm reîmpădurirea zonelor defrișate.
6. Susținem refacerea zonelor defișate prin curățarea de ierburilor care nu permit
puietului să crească. Acest mod de regenerare a zonelor defișate s-a dovedit mai
eficient decât împăduririle prin plantarea de puieți.
7. Sprijin financiar de stat prin acordarea de subvenții de 50% pentru cultivarea
arborelui energetic paulownia/salcie energetică din puiet obținut autohton (aceste
specii de copaci cresc repede, în 3-4 ani, și lemnul lor are o putere calorifă mare).
Partidul ALIAT susține ca până în 2030 asigurarea lemnelor de foc necesare pentru
încălzirea populației din mediul rural să se realizeze din culturile de arbori
paulwonia/salcie energetică și prin extinderea rețelei de gaze naturale.
8. Susținem reducerea emisiilor de dioxid de carbon și noxe prin dezvoltarea
infrastructurii feroviare și creșterea capacității de transport pe calea ferată a
mărfurilor și persoanelor.
9. Susținem creșterea parcului de automobile electrice sau pe hidrogen lichid.
10. Susținem înființarea de centrale nucleare pe thoriu pentru producția de energie
electrică, aceasta fiind considerată de ONU energie verde, și reducerea până la
eliminare a centralelor electrice pe cărbune și/sau păcură.
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11. Susținem colectarea selecționată deșeurilor.
12. Susținem ecologizarea gropilor de gunoi.
13. Susținem eliminarea pungilor de plastic și a celor din hărtie din toate spațiile
comerciale și înlocuirea acestora cu săculeți confecționați din in și/sau cânepă,
acestea fiind obiecte refolosibile.
14. Susținem biodiversitatea privind ariile protejate, apele și pădurile.
15. Susținem recunoașterea animalelor drept ființe cu drepturi și interzicerea
vânătorii de trofee, protecția animalelor de companie, de fermă și a animalelor
sălbatice ca ”ființe simțitoare”.

V.

CREȘTEREA NATALITĂȚII

Partidul ALIAT susține un program Național de creștere a natalității pe termen lung
(50 de ani) prin:
1. Creșterea alocațiilor pentru copii. Pentru fiecare copil minor statul va aloca de
la nașterea acestuia până la majorat o alocație lunară de minim ½ din salariul
brut minim pe economie. Alocația va fi acordat și după împlinirea vărstei de
18 ani în cazul în care acesta este elev sau student într-o unitate școlară de
stat.
2. Statul va acorda acorda pentru fiecare copil vauchere în echivalentul a 100
euro pe lună pentru cumpărarea de alimente și bunuri de larg consum fabricate
autohton, cu materie primă autohtonă.
3. Părinții care au în întreținere cel puțin trei copii minori vor primi locuință de
la stat, asigurată de primăriile locale sau echivalentul în bani pentru chiria unei
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locuințe decente, indiferent dacă familia locuiește în mediul rural sau în
mediul urban.
4. Mamele care au mai mult de patru copii minori vor primi lunar ca subvenție
de la stat salariul pe care l-au avut la data când au născut al patrulea copil, în
cazul în care mama este casnică va primi lunar echivalentul salariului minim
pe economie până când ultimul născut va împlini vârsta de 10 ani. Subvenția
lunară de la stat va fi ½ în bani și ½ în vauchere pentru cumpărarea de alimente
și produse de larg consum fabricate sutohton, cu materii prime autohtone.
5. Părinții care au în înteținere mai multe patru copii minori și doresc să își
construiască o lucuință, aceștia vor fi scutiți de plata taxelor pentru obținerea
autorizației de construcție, vor fi scutiți de la plata impozitelor pe locuință
până când cel mai mic dintre copii va împlini 18 ani. Statul va acorda o
subvenție pentru construcția locuinței echivalentă cu vauchere în valoare de
10.000 euro prin care vor putea fi cumprate materiale de construcții fabricate
autohton, din materie primă autohtonă.
6. Reducerea la 5% TVA la articolele de îmbrăcăminte și încălțămite pentru
copii.
7. Subvenționarea de către stat a producției autohtone de articole de
îmbrăcăminte și încălțăminte pentru copii.

VI.

SPRIJIN PENTRU TINERI

Partidul ALIAT susține repartizarea de loturi pentru construcția de locuințe
unifamiliale pentru tineri. Loturile vor fi atribuite de primării, prin contracte de
cesiune pentru 99 de ani, cu posibilitatea ulterioară de cumpărarea a acestora, în
rate, la preț subvenționat.
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Repartizarea loturilor pentru construcția de locuințe se va realiza din suprafețele
de

teren

transferate

din

administrarea

ADS

la

primăriile

de

comune/orașe/municipii.
În vederea conservării culturii arhitecturale locale/regionale și a respectării
disciplinei în construcții, primăriile vor pune la dispoziția tinerilor, cărora le-a
fost atribuit prin contract de cesiune un lot pentru construcția de locuințe, o ofertă
cu planuri de construcție a casei, cu titlu gratuit.
Planurile de construire a locuințelor unifamiliale, a căror arhitectură se înscrie în
caracteristicele arhitecturale locale, oferite cu titlu gratuit de primării, vor fi
realizate de Consiliul Județen.

VII.

SPRIJIN PENTRU PENSIONARI

Partidul ALIAT susține acordarea de vauchere gratuite pentru încălzirea pe timp de
iarnă. Vaucherele, în valoare de 200 euro, echivalentul în lei, vor putea fi folosite
pentru pentru cumpărarea de lemne de foc/gaze/energie electrică/ plata întreținerii
pentru pensionarii care locuiesc la bloc, pentru perioada de iarnă.

VIII. ECHITATEA FISCALĂ
1. Partidul ALIAT susține reducerea impozitelor pe muncă prin:
a. reducerea impozitului pentru asigurări sociale (CAS) la maxim 10% din salariu;
b. reducerea impozitului pentru asigurări sociale (CASS) la maxim 2% din salariu;
c. reducerea impozitului pe venit la maxim 2%;
d. reducerea contribuției asiguratorii pentru muncă (CAM) la maxim 1%.
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2. Partidul ALIAT susține impozitarea capitalului:
a. Impozitarea cu 1% a microintreprinderilor a căror cifră de afaceri anuală nu
depășește 1.000.000 euro.
b. Impozitarea cu 2% pe cifra de afaceri pentru companiile care desfășoară activități
de producție în România, a căror cifră de afaceri anuală depășește 1.000.000 euro.
c. Impozitarea cu 3,5% pe cifra de afaceri pentru companiile care desfășoară
activități de comerț în România, a căror cifră de afaceri anuală depășește 1.000.000
euro.
d. Impozitarea cu 10% a importului de produse alimentare și echipamente care se
fabrică în România.
3. Partidul ALIAT susține taxa de solidaritate de 1% pe activele din bilanţul contabil
al instituţiilor de credit.
4. Partidul ALIAT susține taxa pe celibat de 10% din salariu sau venituri pentru
cetățenii români, cu vârsta de peste 30 de ani, care nu au copii.
5. Partidul ALIAT susține achitarea sumelor datorate bugetului de stat din TVA la
încasarea facturii. În acest sens, firmele vor achita taxa TVA către bugetul de stat la
data încasării acesteia, în funcție de încasarea integrală sau parțială a plății facturii.
Susținem adoptarea legislației care să oblige instituțiile bancare să supravegheze
achitarea TVA la incasarea acestuia de către companiile care le sunt clienți.
Cu scopul de a sprijini companiile în recuperarea taxei TVA de la bugetul de stat,
susținem crearea unei platforme digitale în subordinea ANAF unde fiecare companie
să aibă un cont prin care se derulează plata și încasarea taxei TVA, astasfelfel încât,
în termen de 5 zile de la depunerea declarațiilor fiscale lunare de către o companiei,
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sumele datorate de stat companiilor pentru taxa TVA să intre automat în contul
bancar al companiei.

IX. VENITUL MINIM GARANTAT DE STAT
Partidul ALIAT susține asigurarea unui venit minim garantat lunar familiilor și
persoanele singure fără venituri sau cu venituri reduse care nu le asigură un trai
decent.

X. REDUCEREA BIROCRAȚIEI
Partidul ALIAT susține reducerea birocrației prin digitalizarea administrației
publice centrale și locale.
Susținem reducerea numărului de angajați în instituțiile publice, Programul nostru
susține creșterea sustenabilă a numărului de locuri de muncă în mediul privat, astfel
încât angajații din administrația publică să fie atrași să se angajeze în companiile
private sau să înceapă o afacere ca antreprenori, iar pentru diponibiliazarea acestora
mediul privat va oferi o alternativă.
Susținem reducerea birocrației prin reducerea numărului de ministere, de agenții
naționale și de autorități naționale.
Susținem ca membrii din Consiliile de Administrație ale companiilor de stat să fie
exclusiv persoane angajate în companiile respective.

XI. SĂNĂTATEA
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Sănătatea cetățenilor este un indicator important al bunăstării populației, fiind una
din cele mai mari responsabilități ale unui stat de drept. Deși, România alocă anual
sume importante de la bugetul de stat pentru rețeaua sanitară și farmaceutică,
indicatorii de sănătate referitori la speranța la viață, mortalitate, morbiditate și
detecție maladii se află printre ultimele state din UE, iar în unele cazuri, chiar și nonUE. Astfel, partidul ALIAT consideră că alocarea de resurse bugetare pentru
creșterea bunăstării populației prin sănătate trebuie să se orienteze și către medicina
alternativă (naturistă, homeopată, biorezonanță) și să subvenționeze remediile
naturiste și homeopate produse autohton.
Partidul ALIAT susține creșterea ponderii serviciilor medicale private în raport cu
cele subvenționate de stat.

XII. JUSTIȚIA
Partidul ALIAT susține realizarea unui act de justiție bazat pe dreptate și judecarea
cu celeritate a tuturor spețelor. În acest sens, susținem:
1. Creșterea numărului de judecători/procurori la toate instanțele de judecată.
2. Rotirea cadrelor.
a. Crearea unui Corp de judecători și a unui Corp de procurori la nivel
național care să asigure realizarea actului de justiție.
b. Judecătorii și procurorii își vor putea desfășura activitatea la o
judecătorie/tribunal/curte de apel pe durata a maxim cinci ani. După acastă
perioadă vor fi repartizați la o altă instanță de judecată care se află în alt
județ.
c. Repartizarea judecătorilor/procurorilor trebuie să țină cont de faptul că
aceștia nu pot activa în județele în care se află familia și rudele lor.
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3. Un judecător și un procuror de instanță trebuie să aibă în lucru 1 singur dosar,
care trebuie judecat cu celeritate.
4. Judecarea unui dosar nu poate depăși tremenul de 6 luni în fiecare etapă de
judecată (judecătorie, apel, recurs).
5. Statul, prin Ministerul Justiției, va asigura locuințe de serviciu decente pentru
judecători și procurori.
6. Statul, prin Ministerul Justiței, va asigura locuințe de serviciu decente, după
întrarea la pensie a judecătorilor și procurorilor.
7. Susținem înființarea unui Serviciu de Protecție Informații și Pază pentru
judecători și procurori.

XIII. POLIȚIA ȘI JANDARMERIA
1. Partidul ALIAT susține înființarea unui Corp al polițiștilor și a unui Corp al
jandarmilor.
2. Susținem rotirea cadrelor: șefii de poliție și jandarmerie și locțiitorii acestora își
pot desfășura activitatea pe durata a maxim trei ani într-o unitate de poliție sau
jandarmerie pe raza unui județ.
2. Statul, prin Ministerul de Interne, va asigura locuințe de serviciu decente pentru
polițiști și jandarmi.
3. Statul, prin Ministerul de Interne, va asigura locuințe de serviciu decente pentru
polițiști și jandarmi după pensionarea acestora.
4. Susținem ca vârsta de pensionare să fie de 65 de ani pentru polițiști și de 55 de ani
pentru jandarmi.
XIV. AUDITUL
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Partidul ALIAT susține înființarea unui Corp național al auditorilor, ca funcționari
publici pentru:
1. Realizarea auditului pentru toate contractele de privatizare din România, cu scopul
de a urmări modul în care au fost respectate clauzele prevăzute în acestea.
2. Realizarea unui audit public privind bunurile imobile, mobile și capitalul pe care
îl dețin cei care au condus și administrat România după evenimentele din decembrie
1989, precum și a rudelor de gradul I al acestora, respectiv, președinții partidelor
politice care s-au aflat/se află la guvernare, premieri, președinți de consilii județene,
primari de comune/orașe/municipii, prefecți, președinți ai agențiilor și autorităților
publice, președinți de judecătorie, tribunal, curte de apel, ÎCCJ, președinți ai
Consiliului Legilativ, președinți ai CSM, șefi de Parchete din toate jurisdicțiile, șefi
ai Poliției județeană/oraș/municipiu.

XV. CULTURA
Partidul ALIAT susține și promovează cultura națională prin păstrarea valorilor
naționale, a conservării patrimoniului național și a promovării tradițiilor în societatea
contemporană pentru ca tinerele generații să cunoască istoria, datinile, folclorul și
mesteșugurile păstrate și transmise de străbunii noștri.
Identitatea națională este legată de istoria multimilenară a poporului român, de limba
română, de tradiții și de creștinism. Aceste valori ne leagă de patrie și ne învață că
suntem liberi datorită strămoșilor și eroilor care și-au dat viața pentru țară.
Partidul ALIAT consideră necesară conservarea și promovarea tradițiilor întrucât
acestea reprezinta o parte a patrimoniului imaterial pe care îl avem, ca națiune.
Legătura cu istoria multimilenară a poporului român și cu tradițiile trebuie
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întreținută continuu, în caz contrar, trecutul național ar deveni neinteligibil pentru
generațiile urmatoare.
Partidul ALIAT susține și promovează derularea de programe culturale pentru
românii care trăiesc în comunitățile românești aflate în vecinătatea României. Țara
noastră fiind singurul stat din lume care este înconjurat de mari comunități de etnici
români. În statele care au graniță cu România trăiesc peste 8 milioane de etnici
români. Obiectivul partidului ALIAT este de a sprijini comunitățile românești, atât
a celor aflate în vecinătatea României cât și a celor care trăiesc în alte state ale lumii,
pentru ca aceștia să își păstreze limba română, să cunoască istoria multimilenară a
poporului român, să își conserve tradițiile și obiceiurile românești.
Partidul ALIAT susține și promovează cultura națională în rândul comunităților
românești care sunt minoritare în județele Harghita și Covasna, precum și în alte
localități din țară unde sunt minoritari.
Partidul ALIAT susține promovarea culturii etniiilor care trăiesc pașnic în România.

XVI. POLITICA EXTERNĂ
1. Partidul ALIAT susține și promovează programe prin care România să redevină
exportator de securitate în regiunea de Sud-Est a Europei, inclusiv a Mării Negre.
2. Partidul ALIAT susține promovarea relațiilor de bună vecinătate între România și
statele riverane și înițierea renegocierii tratatului dintre România și Ucraina privind
respectarea drepturilor etnicilor români care trăiesc pe teritoriul Ucrainei.
Susținem inițierea de măsuri privind respectarea drepturilor românilor din Valea
Timocului în vederea încheierii, în acest sens, a unui acord între România și Serbia.
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4. Susținem inițierea de programe privind întărirea relațiilor economice și
comerciale cu state în care producătorii autohtoni pot să-și valorifice produsele.
3. Redeschiderea consulatelor și ambasadelor din statele de pe contientul Africa cu
scopul de a crește legăturile comerciale cu acestea și de a recâștiga pozițiile
economice avute în urmă cu trei decenii. În statele în care au fost închise consulatele
și ambasadele sediile în care acestea și-au desfășurat activitatea se află în
proprietatea statului român, MAE procedând la închirierea spațiilor către alte state
sau companii, iar locul României în materie de schimburi economice a fost preluat
de China, Turcia și India.

XVII. Partidul ALIAT susține realizarea unui referendum național cu privire la
întâietatea aplicării legislației interne în raport cu acordurile și tratatele încheiate de
România cu alte state și/sau instituții internaționale cu excepția ONU.
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