Programul România Creatorilor, sept. – dec. 2019
Statul implicat în: dezvoltarea economică, transparența banului public, anticorupție – amenințare la securitatea națională.
Surse de finanțare: a)reducerea corupției, b)reducerea risipei și a ineficienței banului public, c) taxa antitero, d)fondurile nerambursabile
UE și e)fondurile Norvegiei și Elveției.

PROGRAMUL POLITIC
1. Toate posturile publice se vor ocupa pe bază de concurs profesional,
2. Alegeri în două tururi de scrutin, după rezolvarea votului electronic și prin corespondență,

3. Ostracizarea LĂCOMIEI - pretinsă/impusă, după caz, bisericii naționale.
AGRICULTURĂ, SECURITATE ALIMENTARĂ și MEDIU
1.
TVA 5% la alimente. Această măsură va consolida capitalul autohton.
2.
Oprirea totală a exportului de cherestea!
3.
Înființarea cooperativelor de consum (1870-Spiru Haret). Sprijinirea financiară Asociaților de producători.
4.
Subvenția la ha și pe cap de animal egală în toată Uniunea europeană.
ABSORBIREA DEFICITULUI
5.
Anularea drepturilor excepționale și speciale.
6.
TVA 5% în turism și în construcții, va aduce mai mulți bani la bugetul de stat și în plus creează noi locuri
de muncă inclusiv prin albirea unor locuri de muncă negre și gri!
7.
Reducerea impozitului pe profit la producători, la pachet cu sancționarea exportului mascat de profit
8.
Fonduri nerambursabile de la UE pe un calapod nou.
9.
Echilibrarea bugetului
ENERGIE și INDUSTRIE

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1GW în celule fotovoltaice rezidențiale cu fonduri UE
Plata obligațiilor la stat se va face printr-un singur O.P.
Plata TVA la încasarea facturilor.
Reînființarea infrastructurii Comerțului Exterior și stabilirea de sarcini concrete
Modernizarea grupului financiar CEC pentru un mediu concurențial. Băncii Creditului Agricol
Cercetarea: scopul ei nu va mai fi îndestularea pseudo-profesorilor și pseudo-cercetătorilor,
ci susținerea ideilor novatoare și capabile să ajute economia, sănătatea și mediul.
Lansarea programului „Covorul românesc” legat de valorificarea lânii țurcane

INFRASTUCTURĂ

17.
18.

Toate școlile și dispensarele fără grupuri sanitare corespunzătoare vor fi aduse în sec. XXI
Reguli noi la proiectare, la licitare și construcții. Reorganizarea Ministerului transporturilor și a

CNAIR. Industrializare: poduri metalice și din beton standardizate - produse și livrate din stoc la
cerere. Pornirea încă din acest a loturilor din A1 și A8 cu tunele.
19.
20.

Spitalelor de urgență județene: stabilirea minimului de resurse și umplerea golurilor
Program de reabilitare a infrastructurii feroviare prin reînființarea ICCF regionale.

COEZIUNEA SOCIALĂ
21.
Constituirea unui grup reprezentativ și independent pentru stabilirea CORELAȚIILOR salariilor
bugetarilor conform structurii profesionale a celor care produc direct valoare în România.
Propunerile vor fi referendate și apoi anexate Legii salarizării UNITARE (nu unice, nu fixe).
Legea salarizării UNITARE va stabili raporturi salariale între diferite grupuri profesionale.
Intrarea pe noile “grile” se va face treptat în 3-4 etape.
Octavian Căpățînă
31 august 2019, Cluj-Napoca

