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NOI SUNTEM SPERANȚA
Către noi, tinerii liberali, se îndreaptă

Pentru a reuși, trebuie să facem din TNL cea

așteptările pentru construirea unei Românii

mai puternică organizație politică de tineret

prospere, în care fiecare cetățean, fiecare familie,

din România. În acest sens, împreună cu ceilalți

fiecare comunitate să trăiască demn, în bunăstare.

membri din echipa mea, ne asumăm următoarele
obiective imediate:

Noi, tinerii liberali, avem curajul să ne asumăm
această misiune cu onestitate și determinare,

* ATRAGEREA TINERILOR ÎN ORGANIZAȚIE

având conștiința datoriei față de cei ce-și pun
speranța în noi.

* CONSOLIDAREA ECHIPELOR TNL LA NIVEL
LOCAL ȘI NAȚIONAL

Noi, tinerii liberali, avem datoria să fim în
prima linie, prin energia și cunoștințele noastre să

* PREGĂTIREA TINERILOR PRIN CREAREA ȘI

contribuim decisiv la dobândirea locului pe care

IMPLEMENTAREA DE PROIECTE POLITICE ȘI

ni-l dorim și-l merităm în rândul celorlalte națiuni

ADMINISTRATIVE ÎN TOATE COMUNITĂȚILE.

europene.
* PROMOVAREA TINERILOR ÎN CADRUL
Noi, tinerii liberali, avem de partea noastră

PARTIDULUI.

trecutul, prin tradiția liberalilor făuritori ai
României moderne și suntem datori să ne

Pentru atingerea acestor obiective este nevoie

inspirăm din aceasta.

de implicarea activă și creativă a tuturor
organizațiilor, mici și mari, în deplin spirit liberal,

Noi, tinerii liberali, avem de partea noastră

să dovedim inițiativă. Avem nevoie mai mult ca

prezentul, prin prosperitatea orașelor conduse

niciodată să ne unim energiile și cunoștințele, să

de primari liberali, cele mai dinamice comunități,

devenim nu doar o voce care se face auzită, ci și

adevărate modele de dezvoltare.

forța motrice care aduce schimbarea politică și
socială mult așteptată.

Noi tinerii liberali, avem de partea noastră
viitorul, prin calitatea tinerilor care sunt alături de

Valorile dreptei Construiesc România

noi și vor să se implice activ în viața comunităților
din care fac parte, în proiectul de țară pe care ni-l

Un proiect pentru România nu poate fi gân-

vom asuma.

dit decât în interiorul Dreptei. Doar principiile
dreptei pot să construiască un stat care acum

Noi, tinerii liberali, trebuie să demonstrăm

este risipitor, ineficient și sub guvernarea stângii,

credința în valorile liberale prin maniera în

chiar abuziv, cu atac clar la insituțiile fundamen-

care acționăm în viața personală, socială și

tale.

profesională, prin rezultate, prin impact, nu prin
retorică ori prin simple declarații de bune intenții.
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Trebuie să avem curajul să reafirmăm superioritatea morală a valorilor
noastre față de ideile stângii.

01
02

Etica responsabilității pentru
propriul destin e superioară
egalitarismului;
Recompensarea meritului este
superioară moral fraudei sociale
și ideii de nemuncă;

03
04

Un stat discret și puternic
e superior unuia excesiv
și ineficient;
Puterea legii este superioară
tolerării corupției;

Trebuie să avem forța necesară să facem ca în
cetățeni să reînvie credința în aceste valori, Trebuie
să redevenim mândri de ceea ce suntem și de
ceea ce am facut pentru statul Român.
Ca principala forță a dreptei Românești suntem
obligați să alegem calea cea dreaptă ghidată de
repere precum: Cetățean, Familie, Patrie,
Europa.
Tăria unui partid de dreapta stă în forța
cetățenilor, a cât mai multor cetățeni , nu doar
a acelora care aparțin unor segmente socioeconomice privilegiate: studii superioare, clasă de
mijloc sau antreprenoriat. Facem, din păcate, de
prea multe ori aceste segmentări, uitând că
reperul nostru este comunitatea, începând cu

Valorile noastre sunt cele care trebuie să stea la

familia și nu cu clasa socială sau intelectuală.

baza dezvoltării României.

Familia constituie unul dintre fundamentele

Libertățile cetățenești, familia, proprietatea și

doctrinare ale Dreptei. Respectul față de valorile

libera inițiativă, domnia legii, apartenența la

familei ne diferențează.

Europa ne definesc.

Patriotismul este o virtute a dreptei, o virtute

Ca țară avem în mod cert un destin occidental.

pe care din pacate mulți dintre noi o exprima cu
pudoare excesivă sau cu o nedreaptă ironie. Nu

Ca oameni de dreapta, gândim libertatea în

putem lasa ca patriotismul sa fie confiscat de

mod plenar, nu doar libertatea economică și liber-

discursul demagogic al stângii sau de cel extremist

tatea cetățeanului. Dar în același timp și libertatea

al partidelor anti-sistem.

în sensul moral și religios.
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Trebuie să marșăm pe o creștere economică sustenabilă prin reindustrializare, prin promovarea
insdustriilor competitive, combaterea monopolurilor și a privilegiilor, susținerea micilor
antreprenori, a afacerilor de familie.
Creșterea incluzivă prin promovarea principiului moral, a răsplatei muncii, generând o coeziune
socială și teritorială.
Crestere demografică, prin elaborarea unui sistem fiscal centrat nu pe stat ci pe familia cu copii,
familia care nu se află într-o relație de dependență față de asistența socială ci își asigură prosperitatea
prin muncă.

TNL: Mereu despre tineri
Mutațiile social-politice produse în țara noastră
în ultimii douăzeci de ani au generat o serie de
probleme cu care generaţia noastră se confruntă
în fiecare zi. Și chiar dacă România a apucat calea
democratizării, oferind atât de multe şanse şi
oportunităţi în tot acest proces de dezvoltare,
gradul de implicare a tinerilor în viaţa publică şi
politică este încă foarte scăzut. Activismul politic
este frecventat de aproximativ 2% dintre tinerii
din țara noastră. O realitate deloc îmbucurătoare.
Majoritatea tinerilor din România nu
conştientizează beneficiile implicării în procesul
decizional administrativ și politic, iar cauzele pot
fi diverse: Ori nu sunt informaţi corespunzător, nu
le este stimulată curiozitatea, ori sunt manipulați
de mass-media ce diabolizează sistematic mediul
politic, ori nu reuşesc să se facă auziți în asemenea
foruri, cu toate că depun un anumit efort. Astfel
tinere valori dispar din spectrul politic, al societății
civile s.a.md.
Astăzi suntem martorii uneia dintre cele mai mari
probleme ale societăţii românești, și anume
problema absenteismului tinerilor de la urnele de
vot, dar și totala neimplicare a lor în viața politică.
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De unde această atitudine? E important pentru TNL din România să identifice clar cauza-sursă a
acestei mari decredibilizări a activismului politic în rândul tinerilor, fiindcă marele potenţial pe care
aceștia îl posedă le-ar permite să contribuie la o mai grăbită dezvoltare a societăţii în ansamblul ei.
Astfel, obiectivul major al luptei mele în cadrul TNL, respectiv al PNL reprezintă identificarea unor
soluţii care să redreseze eficient situaţia în care se aﬂă în acest moment tinerii români.
Prăpastia dintre tineri, instituţiile statului şi întregul proces democratic se datorează, de asemenea,
lipsei de conștință civică și de cultură asupra însemnătății democrației participative.

Într-o țară în tinerii sunt educați în spiritul democrației participative, aceștia vor contribui negreșit la
edificarea unei societăţi sănătoase şi prospere. Însă în România situația pare să nu se schimbe,
reforma mult promisă nu dă roade nici astăzi, iar tinerii continuă să se simtă descurajaţi și
marginalizați, devenind, cum e și firesc, indiferenţi faţă de viaţa politică şi socială a comunității în care
trăiesc.
Consider că pentru a ne îndrepta într-o direcție a dezvoltării durabile, noi, tinerii, trebuie să
construim și să sprijinim o societate civilă, o mentalitate civică capabilă să joace un rol important
în procesul de democratizare a ţării noastre, în care locul şi rolul tinerilor să fie epicentral.
Pentru soluţionarea acestui defect societal, România are nevoie de implicarea reală a partidelor
dar și a societăţii civile, pentru ca tinerii să se simtă stimulați.
Procesul de democratizare întâmpină multe obstacole în această parte a Europei, iar România nu face
deloc excepţie. Se petrec multe transformări la toate nivelurile societății: politic, economic, instituţional
precum şi în viaţa de zi cu zi a fiecăruia. Începând cu schimbările politice, rolul implicării cetăţeneşti
a crescut mult în ultimii ani şi aceasta impune o schimbare de mentalitate, precum și o modificare a
comportamentului civic şi politic.

06

Moțiune - Implică-te cu TNL

Partidul Național Liberal și-a centrat demersurile
publice cu privire la tineri punând în aplicare un set
de politici de tineret.
Rolul principal al unor asemenea politici este să ajute tinerii să devină
cetăţeni mult mai activi, responsabili, determinându-i să fie parte la
bunul mers al societății. În acest scop, politicile de tineret vizează
următoarele aspecte:
Să asigure bunăstarea tinerilor şi să le ofere posibilitatea de a fi într-o formă bună (fizică, psihologică);
Să promoveze o instituţie adecvată pentru tineri;
Să asigure tinerilor un loc potrivit în societate;
Să încurajeze participarea tinerilor în luarea de decizii ce ţin de viaţa și viitorul lor.
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Aceste patru obiective sunt condiţii necesare pentru ca tinerii să devină cetăţeni activi. Ele ţin
de toate aspectele vieţii tinerilor şi, prin urmare, trebuie implementate de către toate sectoarele de
politici publice într-un mod organizat.
În calitate de cetăţean tânăr, activ și implicat, mă declar deosebit preocupat de viitorul ţării
mele, de aceea, mi-am pus deseori întrebarea: „De ce tinerii de azi nu mai sunt interesaţi de
politică?”, „De ce majoritatea dintre ei nu se prezintă la vot?”, „Ce se întâmplă?”
Așa cum am menționat și în rândurile de mai sus, tinerii reprezintă principala resursă a dezvoltării
societăţii, potenţial, care din păcate în România nu a fost valorificat până în prezent. Din această
cauză, tinerii devin tot mai pesimişti şi mai rezervaţi în ceea ce priveşte viitorul lor în această țară,
precum a afirmat și Președintele României, Dl. Klaus Iohannis: “Implicarea tinerilor în viața
publică, atât direct, cât și prin organizații reprezentative, este crucială pentru schimbarea
culturii politice actuale. Sper ca inițiativele civice, sociale sau culturale ale tinerilor să devină o
parte din ce în ce mai importantă a vieții noastre și vă asigur de tot sprijinul meu în acest sens”.
Aceasta este și perspectiva pentru care voi lupta din poziția de președinte al Tineretului Național
Liberal. PNL trebuie să își deschidă larg ușile către tineri, pentru că în acest partid să existe în
scurt timp cea mai importantă resursă umană care va construi o nouă Românie, în care eu și tu
să fim fericiți alături de familiile noastre.
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INVITĂM, PREGĂTIM ȘI PROMOVĂM
TINERII ÎN TNL
Moțiunea se fundamentează pe două direcții de acțiune. Fiecare direcție pleacă de la patru
principii /valori liberale:
Democrație, stat de drept, separația puterilor;
Individ, libertate, drepturi și libertăți individuale;
Proprietate privată, retragerea statului din economie, liberă inițiativă, competiție;
Dialog și toleranță, pluralism și diversitate, egalitate de șanse și meritocrație)
- învățare formală și nonformală (familiarizarea cu principiile/valorile liberale; dezvoltarea
unor competențe necesare participării active; formarea și consolidarea capitalului social
și a echipelor locale, regionale, naționale, europene, internaționale)
- participare activă (la viața internă a PNL și la viața societății, la nivel local, regional,
național, European și internațional)

Motiunea propune trei obiective, șase programe
și 11 activități care:
- se fundamentează în clar pe cele patru principii și
valori liberale prevăzute în Statutul PNL
- dezvoltă un spațiu creativ, dinamic și integrat de
actiune online-offline la nivel local, regional, național,
european, internațional, în cooperare cu actori
precum reprezentanți mass-media, ONG-uri, grupuri
informale, think-thank-uri, antreprenori, practicieni ai
meseriilor liberale și multe altele
- utilizează soluții metodologice online-offline inovatoare și creative de învățare și participare, cu integrarea tehnologiilor informației, comunicării, dar și a
resurselor non-formale
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Programe Propuse “Școala Liberală”
În cadrul acestui Program urmează să fie cuprinse trei activități de
pregătire inițială, continuă a tinerilor liberali (familiarizarea cu principiile și valorile liberale; dezvoltarea unor competențe necesare
participării active; explorarea activităților unor instituții-cheie pentru
statul de drept etc).
- ateliere experiențiale organizate la nivel județean
(minimum cinci ateliere/an, de câte 2-3 zile fiecare),
pentru inițierea și familiarizarea tinerilor liberali în arii
tematice precum: „dialog structurat”; „managementul
campaniilor electorale”; „comunicare politică, publică”;
„transparența decizională și acces la informații de interes
public” etc.
- cursuri tematice la nivelul fiecărei regiuni (minimum opt cursuri/an, de
câte 4-5 zile fiecare), pentru pregătirea continuă a tinerilor liberali aﬂați în
funcții alese prin sufragiu universal sau cu roluri, responsabilități-cheie în
cadrul TNL/PNL în arii tematice precum: „leaderschip politic”; „politici publice
liberale”; „managementul stakeholderilor în politică” etc.
- seminarii tematice la nivel național (minimum două seminarii/an, de câte 6-7 zile fiecare), pentru
pregătirea continuă a tinerilor liberali implicați în mod activ în activitățile și campaniile de zi cu zi ale
filialelor TNL/PNL: schimburi de experiență și bune practici în activități liberale; metode și instrumente
politice online; metode și instrumente politice inovatoare, creative, non-formale; teme liberale și
strategii liberale naționale și europene etc

Cea de-a doua activitate își propune;
- vizite de studiu la instituții publice naționale și europene (minimum 3 vizite de studiu/an, de câte 1-3
zile, grupurile urmând să fie alcătuite din tineri proveniți din fiecare judet și din fiecare sector al
Municipiului București): Parlamentul României; Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării;
Curtea Constituțională; Avocatul Poporului; Parlamentul European și la alte instituții relevante etc.
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Cea de-a treia activitate are ca scop efectuarea de:
- stagii de observare participativă (“job shadowing”, în total minimum 84 de stagii/an, de câte 5-10
zile fiecare) la consilii județene, la Parlamentul României, la Parlamentul European și la alte
instituții relevante.

PROGRAMUL “ECHIPA LIBERALĂ”
În cadrul acestui „Program” urmează să fie cuprinse un tip de activități locale, regionale,
nationale și europene pentru formarea și consolidarea capitalului social (team-building),
pentru o mai bună cunoaștere reciprocă, dar și pentru dezvoltarea acelor competențe
necesare depășirii unor eventuale conflicte.

Cea de-a patra activitate are la bază;
- evenimente de formare și consolidare a capitalului social (team building) la nivel local și
regional: cel puțin câte un eveniment/an la nivelul fiecarui judet și la nivelul fiecarei regiuni, cu durata
de câte 2-3 zile (cu participanți din fiecare microregiune). În cadrul fiecarui eveniment programul va
conține deopotriva activități non-formale indoor și outdoor (metode: muzică, dans, teatru, sport,
drumeții, acțiuni de voluntariat în echipe mixte etc)
- evenimente de formare și consolidare a capitalului social (team building) la nivel national și
european: cel puțin câte patru evenimente / an, cu durata de câte 2-3 zile (cu participanti din fiecare regiune și cu invitați din UE de la alte partide liberale). În cadrul fiecarui eveniment programul va
conține deopotriva activități non-formale indoor și outdoor (metode: muzica, dans, teatru, sport,
drumeții, actiuni de voluntariat în echipe mixte etc)

PROGRAMUL ”LABORATORUL LIBERAL”
În cadrul acestui Program urmează să fie cuprinse două tipuri de activități (online și offline)
menite sa ii implice activ pe tineri atât în procesul de elaborare a politicilor publice liberale, cât
și în procesul decizional intern al PNL (prin măsuri de informare, consultare, cooperare și
capacitare privind elaborarea, modificarea, completarea unor strategii de dezvoltare, unor
strategii sectoriale, dar și a unor acte normative precum “Legea Internshipului”; “Legea Tineretului”;
“Legea Voluntariatului”; “Legea Sponsorizărilor, Donațiilor și a Mecenatului”; “Legea privind
Statutul Elevilor, Ucenicilor și Studenților” etc).
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O altă activitate care face parte din planurile mele este
desfășurarea de;
- acțiuni creative offline (dezbateri de tip „Karl Popper”; focus-grupuri și ateliere de
consultare și discuții facilitate; ateliere de analize incrucișate; „cafenele publice” etc):
cel puțin patru acțiuni/an în fiecare județ
- acțiuni online: e-platforma TNL cu module de informare privind oportunități, activități și
rezultate, de consultare, sondare privind strategii, priorități, alternative, acte normative și
politici publice, de luare și evaluare colaborativă a deciziilor la distanță. Acțiunile online vor
avea caracter continuu pe întreaga durată a anului.

Programul „Monitorii Liberali”
În cadrul acestui program urmează să fie cuprinse două tipuri de activități (online și offline) de
monitorizare a manierei în care la nivelul comunităților locale, la nivel județean și la nivel
național sunt respectate drepturile și libertățile individuale și statul de drept. În cadrul acestuia
va fi elaborată o metodologie de monitorizare și documentare, iar cele mai grave cazuri de încălcare
vor fi aduse la cunoștința publică via e-platforma TNL, precum și sesizate instituțiilor abilitate.

Vor fi derulate o serie de activități cum ar fi;
- acțiuni offline de monitorizare și documentare, în principal cu privire la respectarea
Legii Tineretului la nivel local
- acțiuni online, în rețea (în colaborare cu ONG-uri din fiecare județ) de mediatizare a
bunelor și relelor practici privind în principal aplicarea Legii Tineretului la nivel local

“TNL CIVIC”
În cadrul acestui program urmează să fie dezvoltată prin e-platforma TNL un mecanism
de antreprenoriat civic care sa integreze soluții de tip “firme de practica” sau “moneda
electronică”. Tinerii liberali (individual ori în echipe) vor putea să își constituie electronic așa-numitele
“firme de practică liberală”, prin acestea urmând să dezvolte inițiative civice (campanii publice, acțiuni
de voluntariat etc), iar rezultatele obținute prin efortul pro-bono vor putea fi cuantificate într-un sistem
transparent, predictibil și echitabil de “monede electronice” și punctaj.
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La finele fiecărui an va fi organizată la nivel național “Gala Firmelor
de Practică Liberală”, un eveniment de promovare a bunelor practice și a
educației antreprenoriale prin voluntariat și de premiere a celor mai de
impact inițiative. În esentă, acest TNL va fi compus din:
Vor fi organizate acțiuni locale ale „firmelor de practică liberală”
Va fi organizat evenimentul – cadru anual, organizat în Bucuresti, cu
durata de două zile, denumit “Gala Firmelor de Practică Liberală”.
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“OLIMPIADA LIBERALĂ”
UN SISTEM
COMPETIȚIONAL
În cadrul acestui Program urmează să fie dezvoltat un sistem de e-competiții (pe baza de
like-uri FB și/sau vot intern facilitat prin e-platforma TNL) de comunicare publică liberală. Într-o
primă etapă vom lansa competiția de “e-afișe cu mesaj civic și politic”(format A3), de
“e-discursuri cu teme civice și politice” (durata între 1 și 2 minute) și „e-spoturi pentru
campanii civice și politice” (durata 1-2 minute). Vom elabora un regulament detaliat al
Olimpiadei, iar selecția câștigătorilor va fi realizata prin vot electronic (cu înscrierea în
prealabil pe e-platforma TNL și astfel, constituirea unei largi baze de date ce va putea fi
valorificata inclusiv în campaniile electorale, dar și în contextul multiplicării în spațiul electronic
a unor mesaje liberale în perioada dintre alegeri). În esență, programul este constituit dintr-o
singura activitate online. Tot în cadrul acestui program vom premia cele mai apreciate e-afise,
e-discursuri și e-spoturi urmând să se realizeze o dată pe an, în contextul „Galei Firmelor de
Practică Liberală” menționată mai sus.
Societatea civilă, cetăţenii în majoritatea lor, au transmis în repetate rânduri clasei politice semnale de insatisfacţie şi propuneri de schimbare. A venit momentul, ca oameni politici
responsabili şi angajaţi în reforma profundă, să răspundem acestor semnale. Le putem
răspunde tinerilor cu o invitație în cea mai puternică organizație politică.
A venit aşadar momentul ca insatisfacţia şi critica să fie înlocuite de acţiune civică.
A venit momentul ca tinerii liberali, să vină cu o ofertă concretă pentru clasa politică. O
ofertă înnoitoare şi profesionistă
PNL are nevoie de proiecte şi de oameni capabili să le ducă la îndeplinire. PNL are nevoie
de profesionişti. TNL trebuie să devină acea școală politică care poate să promoveze în
politica mare acei tineri profesioniști care pot face diferența.
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TNL o forță în
comunitatea locală
Tineri pe listele Consiliilor Locale și a Consiliilor Județene
O comunitate puternică, pregătită să facă față unei lumi în continuă și accelerată schimbare,
se întemeiază pe echilibrul dintre individualism și spiritul comunitar. Administrația locală gestionează
și asigură infrastructura vitală pentru serviciile publice, însă o coeziunea autentică a comunității se
realizează doar prin implicarea nemijlocită a cetățenilor. De aceea suntem convinși că e nevoie de
proiecte care, pe de o parte, să mobilizeze locuitorii orașului, iar pe de altă parte să îndeplinească
criteriile necesare pentru a putea fi finanțate de la bugetul local, național sau din fondurile europene.
Există o mare diversitate de domenii în care persoanele interesate pot depune proiecte.

De asemenea, odată cu dezvoltarea
economică, comunitățile trebuie să
ofere un context social adecvat unui nou
stil de viață, modern, în care sportul
de masă și turismul local joacă un rol
foarte important.
Nu trebuie să uităm că avem obligația
morală de a-i ajuta pe cei pe care viața
i-a pus la grea încercare. Avem certitudinea că semenii noștri pot depăși
dificultățile pe care le întâmpină, fie ele
medicale, financiare sau de altă natură,
dacă eforturile autorităților sunt însoțite
de implicarea voluntarilor.

Moțiune - Implică-te cu TNL

Ion Brătianu spunea că vom contribui la civilizația europeană dacă vom
face lucrurile așa cum se cuvine în țară. Că vom fi buni europeni dacă
vom fi buni români. Și vom fi buni români dacă vom înțelege că integrarea
europeană nu este un scop în sine, ci un mijloc pentru construirea bunăstării
fiecărui cetățean, fiecărei familii și fiecărei comunități.

NOI SUNTEM SPERANȚA!
Noi, tinerii liberali, vom avea onoarea și privilegiul
de a fi cei care vor fi în linia întâi a modernizării
României. Noi, tinerii liberali, vom demonstra că
în politică se poate reuși cu bun simț, muncind cu
bună-credință în folosul semenilor.
Noi, tinerii liberali, avem în spusele lui Ion Brătianu
esența doctrinei noastre și cel mai puternic mesaj
pentru zilele noastre.
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