
România
O viziune pe 30 de ani

Spirit de rãspundere

Loialitate

Generozitate

Puterea exemplului 





La 1 ianuarie 2007, România a început un nou

timp istoric, tot atât de important ºi de inspirat ca

ºi cel care urmat anului 1918. 

Niciodatã de atunci încoace nu am avut, din punct

de vedere economic, militar ºi politic, o ºansã mai

mare de a ne consolida identitar. 

România are nevoie de o viziune durabilã, care sã

completeze democraþia ºi libertãþile garantate de

apartenenþa la NATO ºi la Uniunea Europeanã.

Pun aceastã rãspundere în mâinile Principesei

Margareta ºi a Principelui Radu, cu speranþa cã

vor putea sã o ducã la bun sfârºit.

Mihai R
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Pentru cã în urmã cu 140 de ani România aºeza

pe scaunul de ºef al Statului primul european din

istoria ei, regele Carol I. El a exercitat, timp de

patruzeci ºi opt de ani, cel mai roditor leadership
din istoria modernã a României. A fost unul din

rarii oameni de Stat pe care i-am avut vreodatã.

Regele Carol I a pus bazele profesionalismului în

politicã, economie, societate civilã ºi armatã, cele

mai importante ingrediente ale lumii trans-

atlantice de astãzi. Coordonatele trasate de

regele Carol I în modernizarea României sunt

acum pietre de hotar în Uniunea Europeanã. În

anul 1881, România reuºea sã se impunã pe

harta Europei ca stat suveran ºi independent,

într-o epocã în care jumãtate din statele actuale

ale UE nu existau. 

Pentru cã, în epoca globalizãrii, instituþia Casei

Regale este, în þara noastrã, o expresie a statali-

tãþii nu numai prin esenþa instituþiei regale, ci ºi

prin faptul istoric al fundamentãrii statului mod-

ern de cãtre Carol I. Indiferent de cine exercitã

puterea de ºef al Statului, Casa Regalã continuã

sã reprezinte o parte a statalitatãþii ca persona-

lizare a Suveranitãþii, simbol ºi continuitate, iar

aceasta nu are de-a face cu politica, ci cu identi-

tatea naþionalã.

Pentru cã noi trãim în þarã participând la viaþa

publicã, dar ºi având un plan de viitor, capabil sã

serveascã interesele României. Þara are, în

Regele Mihai, o personalitate de rang mondial.

Instituþia noastrã reprezintã modelul unei

Motivele pentru care aceastã viziune

este o datorie
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Familii, unitate fundamentalã a poporului

român – locul unde naþiunea creºte, îºi gãseºte

echilibrul ºi îºi perpetueazã valorile.

Pentru cã fiecare din cele cinci generaþii ale

Familiei Regale a contribuit la dezvoltarea soci-

etãþii, nu numai prin acþiuni de stat, ci ºi prin

angajamente personale. Fiecare dintre regii

noºtri este întemeietorul unei Fundaþii ce-i

poartã numele – Fundaþiile Regale fiind centrul

dezvoltãrii ºtiinþifice ºi economice a vremii.

Fiecare dintre Reginele noastre a fost, pentru

soldaþii rãniþi, bolnavi, o eroinã ºi o mamã,

susþinând prin instituþii de caritate, donaþii ºi

prin efort propriu cauza celor defavorizaþi. În

jurul Reginelor noastre a înflorit elita culturalã a

þãrii.

Pentru cã, poziþia pe care o avem prin Fundaþia
Principesa Margareta a României ºi prin Biroul
Reprezentantului Special al Guvernului, ne-a dat o

perspectivã cuprinzãtoare asupra nevoilor

României în viitor. În þarã suntem un factor de

legãturã dintre puterea politicã ºi societatea civilã,

precum ºi dintre personalitãþile cu influenþã în soci-

etate ºi orizontul larg al populaþiei. În strãinãtate

oferim un mesaj neutru, credibil, respectat, de largã

perspectivã, dincolo de alternanþele la guvernare. 

Experienþa angajamentelor publice în România ºi

în afara ei ne-a ajutat sã înþelegem cum poate fi

sprijinitã dezvoltarea României, respectând identi-

tatea naþionalã, în context european ºi trans-

atlantic. 

Pentru cã putem reface punþi de legãturã istoricã,

culturalã ºi spiritualã cu þãrile europene, membre

sau nemembre ale Uniunii Europene, prin diversi-

ficarea valorilor care ne unesc, adaugând celor

legate de democraþie, prosperitate, de domnia legii

ºi de predictibilitate, pe cele generate de tradiþii,

statornicie, culturã, generozitate, altruism respons-

abil, identitate, mândrie, idealuri ºi credinþa în

Dumnezeu.

Pentru cã putem avea o contribuþie însemnatã la

apropierea dintre românii dinlãuntrul ºi din afara

þãrii.

Pentru cã parteneriatul cu oamenii politici, cu par-

tidele, cu instituþiile Statului, cu societatea civilã,

asociaþiile de breaslã, mass-media, oamenii de

afaceri, Biserica, Armata, Academia Românã nu

cunoaºte bariere ori limite, fiind bazat pe comple-

mentaritate ºi loialitate, nu pe competiþie sau

interes personal.

Pentru cã Palatul Elisabeta a început sã reprezinte,

indiferent de culoarea guvernãrii, un centru al

mândriei naþionale, al identitãþii româneºti, al con-

tinuitãþii ºi tradiþiilor, prin confluenþa trecutului cu

prezentul ºi a prezentului cu viitorul. 
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Patriotismul este un argument geopolitic, un

instrument de mãsurã a securitãþii naþionale ºi un

mod de a supravieþui, ca naþiune, în momente de

rãscruce. El mai înseamnã spirit de rãspundere,

generozitate, loialitate ºi puterea exemplului per-

sonal. A construi autostrãzi ºi aeroporturi, porturi

ºi ºcoli este o dovadã de patriotism. În mileniul III,

patriotismul se bazeazã pe dezvoltare, pe cons-

trucþia de noi instrumente de progres, pe

bunãstare, pe demnitate, pe inspiraþie ºi conectare,

pe rãspundere personalã. Patriotismul este în peri-

col atunci când naþionalismul de facturã radicalã

încearcã sã i se substituie. 

Statornicia vine din prosperitate ºi domnie a legii,

din bunã guvernare ºi democraþie liberalã, din

conectare ºi cooperare, dar ºi din valoarea

învãþãmântului, din încurajarea instituþiilor fun-

damentale ale societãþii ºi din cultivarea mândriei,

tradiþiei ºi continuitãþii, a modelelor ºi a viziunii,

care pot acþiona ca factori de dezvoltare. 

Democraþia trebuie sã evolueze, sã-ºi elimine

slãbiciunile ºi sã se armonizeze cu celelalte virtuþi

publice pentru a putea restaura spiritul de rãspun-

dere, loialitatea, respectul pentru valori, generozi-

tatea ºi moralitatea, puterea exemplului personal

Valori pentru statornicia

României 

Multe dintre ideile acestui document aparþin
miilor de elevi ºi studenþi pe care i-am întâlnit, în ultimii ani,

în România. Ei vor fi rãspunzãtori de soarta þãrii noastre
peste douãzeci de ani, însã de pe acum

au rãspunsuri la orice întrebãri.
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ºi respectul regulilor comune de conveþuire.

Înainte de toate, însã, spiritul de rãspundere. 

Libertatea ºi democraþia sunt douã noþiuni dis-

tincte, care nu au întotdeauna legãturã una cu

cealaltã. Pragmatism, prosperitate, dezvoltare

economicã, seriozitate, profesionalism, rãspun-

dere personalã ºi un anume simþ al dezvoltãrii,

acestea sunt apanajele libertãþii. 

Puterea liderului ar trebui sã fie direct pro-

porþionalã cu responsabilitatea instituþionalã pe

care o are. Nu este deajuns sã te simþi dator faþã

de cetate. Este necesar sã faci parte dintr-un sis-

tem care sã te menþinã responsabil. Iar aici poate

ajuta decisiv  libertatea ºi soliditatea instituþiilor.

Dar ºi altruismul, puterea exemplului personal ºi

curajul de a asuma public idealuri. 

Referindu-se la leadership, un demnitar dintr-o

þarã îndepãrtatã a spus, de curând: Noi protejãm
trãirile poporului nostru. Nu am auzit vreodatã

o astfel de propoziþie rostitã în România sau în

Europa. Ceea ce auzim în þãrile democraþiilor

liberale este, în general, ceea ce poporului îi

place sã audã, nu ceea ce îi protejeazã trãirile. 

Personalitatea care marcheazã societatea ºi isto-

ria þãrii ei nu este providenþialã numai prin cal-

itãþile profesionale, ci ºi prin douã alte ingredi-

ente sine qua non: o viziune (ceea ce nu are

nimic de a face cu programul administrativ de

guvernare) ºi altruismul responsabil, care tre-

buie sã exceadã interesele de partid, de grup sau

personale. Iscusinþa fãrã orizont, fãrã ideal,

rãmâne un exerciþiu sterp de masaj al eului, care

poate crea ºcoalã de abilitate politicã, dar nu va

da bunãstare ºi demnitate, statornicie ºi liber-

tate, naþiunii. 

Bunãstarea, viaþa demnã ºi liberã ºi conectarea

României la familia euro-atlanticã a naþiunilor

demne nu le poate aduce numai NATO ºi

Uniunea Europeanã, ci mai cu seamã noi înºine,

fiecare în parte. Noi înseamnã toate segmentele

societãþii româneºti. Responsabili de prezentul

ºi viitorul României nu sunt numai Parlamentul,

Preºedintele ºi Guvernul, ci ºi mass-media, sec-

torul privat, societatea civilã, Armata ºi Biserica,

fiecare locuitor al cetãþii luat în parte, inclusiv

elevii de liceu. 

Astãzi, douã treimi dintre români* considerã cã

Familia Regalã trebuie sã se implice ºi mai mult

în dezvoltarea ºi democratizarea României;

majoritatea românilor cred cã Familia Regalã

este legatã de valori precum tradiþia, identitatea

naþionalã, continuitatea ºi mândria naþionalã; mai

bine de jumãtate dintre români apreciazã activi-

tatea Principesei Margareta ºi a Fundaþiei sale,

considerînd cã Principele Radu ar putea sã accepte

o funcþie în Stat. Rezultatele ne aratã cã încrederea

românilor în aderarea la UE este aproape egalã cu

percepþia utilitãþii implicãrii Casei Regale în dez-

voltarea ºi democratizarea României; cã majori-

tatea românilor apreciazã valorile reprezentate de

Casa Regalã; cã Familia Regalã este astãzi per-

ceputã la nivelul întregii naþiuni; cã generaþia

noastrã a Familiei Regale are astãzi o prezenþã dis-

tinctã în ochii populaþiei României. 

* Sondaj de opinie efectuat în mai 2006 de IRECSON.



O strategie de construcþie durabilã 

Strategia prezentatã mai jos nu este un program politic;
ea susþine dezvoltarea în chip durabil a României

în urmãtorii treizeci de ani ºi se aºazã în prelungirea efortului
politic, asociind personalitãþi din domeniile economic, 

militar, politic, cultural, diplomatic, artistic, 
educaþional ºi din mass-media.
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România va administra fondurile structurale din

partea Uniunii Europene ºi alte resurse financia-

re alocate de organisme internaþionale, destinate

dezvoltãrii ºi promovãrii iniþiativei private. De

ele vor beneficia toþi cei care au un proiect real-

izabil. Dacã proiectele vor fi bune, ele vor fi

recunoscute. România poate sã devinã o a doua

Spanie, ca performanþã în utilizarea fondurilor

structurale europene. Ea poate sã ia de la Irlanda

ºi Luxemburg exemplu de pragmatism ºi eficaci-

tate.

O urgenþã a urmãtorilor zece ani este dezvoltarea

infrastructurii: de la „brãzdarea” þãrii cu

autostrãzi pe rute avantajoase economic ºi turis-

tic, la dezvoltarea aeroporturilor (Otopeni poate

fi un nod aerian regional) ºi porturilor

(Constanþa poate sã devinã o supapã a Europei

Dunãrene cãtre est) ºi pânã la îmbunãtãþirea ser-

viciilor vamale ºi poºtale. 

Geostrategia de astãzi este decisã în egalã

mãsurã ºi de transportul, nu numai de extracþia

de gaze ºi petrol. România are potenþial neex-

ploatat în ambele direcþii. 

O emblemã a României este Dunãrea. Fluviul

reprezintã o axã strategicã, un canal comercial ºi

turistic încã neexploatat la adevãratul potenþial.

Pe segmentul ei românesc, Dunãrea poatã sã

Primii zece ani 

(2007 – 2017)
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devinã tot atât de înfloritoare turistic ºi cultural

cum este la Budapesta ºi Viena. Prin încurajarea

traficului fluvial, dar ºi a turismului cultural ºi

tradiþional, oraºele de pe Dunãre vor ieºi din

anonimat ºi îºi vor cultiva tradiþia, mica iniþia-

tivã privatã ºi identitatea culturalã. 

Carpaþii ºi mânãstirile moldoveneºti sunt poli ai

turismului, cu recunoaºtere mondialã, potrivitã

cu frumuseþea ºi unicitatea lor. În jurul lor

putem sã construim o întreagã reþea turisticã ºi

logisticã de calitate, oferind servicii exemplare,

care sã atragã clienþi cu adevãrat profitabili pen-

tru dezvoltare. Alãturi de ele, Dobrogea, Gorjul,

Caraºul, Dâmboviþa, Maramureºul, Bistriþa ºi

Bucovina, precum ºi salba de aºezãri balneo-cli-

materice trebuie sã devinã destinaþii uºor accesi-

bile Europei, Asiei ºi Americii. România ar putea

atinge zece milioane de turiºti pe an, cu

autostrãzi ºi servicii de calitate.

Fiecare regiune a României are un patrimoniu

preþios ºi un potenþial unic. Europa pune accen-

tul pe dezvoltarea regionalã. Casa Regalã orga-

nizeazã „Serile regionale” la Palatul Elisabeta.

Aici se descoperã noi parteneri de afaceri, se pro-

moveazã cultura ºi tradiþia fiecãrei regiuni; aici

autoritãþile locale au ocazia de a-ºi prezenta

proiectele ºi realizãrile în faþa Corpului

Diplomatic acreditat la Bucureºti sau a investito-

rilor strãini. „Serile regionale“ vor continua, an

de an, la Palatul Elisabeta, iar oamenilor de afa-

ceri, personalitãþilor culturale ºi politice le vom

prezenta simbolurile ºi valorile României în
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prezenþa primarilor, prefecþilor ºi a liderilor

locali, a oamenilor de succes din fiecare loc al

þãrii. 

Viziunea poate genera, în timp, un program

instituþionalizat local, care sã inspire comu-

nitãþile, întãrind ideea regionalã în termeni eco-

nomici, sociali, culturali tradiþionali ºi din punct

de vedere al iniþiativei individuale.

Bucureºtiul are datoria de a se întoarce la desti-

nul lui european: clãdiri, sistem de transport

public modern ºi ecologic, infrastructura

urbanã, servicii, arhitecturã. Nu putem subesti-

ma importanþa pãstrãrii parcurilor istorice

(Grãdina Icoanei, Herãstrãu, Ciºmigiu, Carol),

ca spaþii culturale. 

Iaºi ºi Cluj pot sã-ºi dezvolte vocaþia de poli ai

culturii ºi educaþiei româneºti, capitale de prin-

cipate istorice ºi citadele ale artelor.

Timiºoara ºi Arad, prin apropierea geograficã ºi

punerea în comun a potenþialului economic ºi

instituþional, pot deveni un pol citadin apropiat

de importanþa economicã ºi turisticã a capitalei.

Iniþiativa privatã este un motor al dezvoltãrii,

prin intermediul întreprinderilor mici ºi mijlocii.

Ele sunt modul tradiþional în care românii ºi-au

manifestat creativitatea, ingeniozitatea ºi pute-

rea de muncã. Vom continua sã îi susþinem pe

toþi întreprinzãtorii privaþi, militând în faþa

autoritãþilor române, dar mai ales strãine, pen-

tru condiþii mai bune de finanþare, deschiderea

pieþelor europene ºi mondiale. Prin încurajarea

iniþiativei private se pot elimina amatorismul ºi

mediocritatea. 

Fundaþia Principesa Margareta a României a

iniþiat programe comunitare în mediul rural.

Vom stimula iniþiativa localã, vom continua sã

cãutãm parteneri externi pentru localitãþile

României, sã facem cunoscute realitãþile mediu-

lui rural la începutul mileniului III. 

Domeniul Regal Sãvârºin va deveni, împreunã

cu întreaga comunitate localã, un model de dez-

voltare ruralã româneascã. Acest lucru pre-

supune nu numai cunoºtinþe economice,

adaptarea la globalizare, ci ºi valori precum ome-

nia, dragostea pentru ceilalþi, respectul acordat

fiecãruia dintre angajaþii ºi partenerii sãi. Prin

comunitãþi locale solide se clãdeºte o comunitate

naþionalã autenticã. La Sãvârºin, agricultura

ecologicã va avea un loc privilegiat. Considerãm

acest domeniu un avantaj pentru þara noastrã în

competiþia continentalã în domeniile turismului

ºi economiei, dar ºi o sursã de sãnãtate, de cul-

turã, de echilibru ºi de armonie, în dezvoltarea

durabilã a României.

Ca în Marea Britanie, Franþa sau Germania,

castelele Transilvaniei pot aduce culoare ºi

atracþie locului, fiind fie locuinþe private, bibli-

oteci sau centre de conferinþe, fie instituþii de

promovare a artelor ºi meseriilor, muzee,

hoteluri ºi restaurante.

Institutul Regal de Management al Ospitalitãþii
(înfiinþat alãturi de Ecole Hôtelière de Lausanne
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ºi de IRECSON România) va fi o ºcoalã de elitã

pentru viitorii administratori ai marilor domenii

sau companii hoteliere. 

Casa Regalã a acordat titlul de Furnizor Regal

mai multor companii private sau personalitãþi

riguros alese, ca simbol al tradiþiei ºi calitãþii

produselor, al interesului ºi grijii permanente

pentru consumator. Regele Mihai ºi Regina Ana

continuã fiecare sã-ºi acorde înaltul patronaj

unor instituþii istorice ºi culturale.

Am acordat înaltul patronaj unor instituþii

sportive precum Fundaþia Atletismului
Românesc ºi Federaþiei Române de Karate
Tradiþional. O vom face în continuare, mai ales

cu sporturile care sunt uitate sau ignorate, dar

care au adus României mândrie în ultimii o sutã

de ani. 

Vom contribui în mod specific la efortul de

conectare a þãrii noastre la marile proiecte

europene din urmãtorii ani, precum Strategia

Lisabona, Politica energeticã europeanã, mode-

lul social european, reforma instituþiilor UE,

Tratatul constituþional european ºi Politica de

inovare.

Am pornit în anul 2006 Iniþiativa Europa
Regiunilor. Acesta urmãreºte dezvoltarea legã-

turilor directe dintre regiunile româneºti ºi cele

europene în domeniul comerþului, transportului,

turismului, culturii, educaþiei liceale ºi univer-

sitare; cu mass-media, diaspora, autoritãþile

locale civile ºi armate. Vrem ca Iniþiativa

Europa Regiunilor sã meargã timp de zece ani ºi

sã fie o iniþiativã în oglindã cu Serile Regionale
de la Palatul Elisabeta. 

Pornind de la epocala cãlãtorie a Reginei Maria

din 1926 în Statele Unite ale Americii, am iniþiat

proiectul The Frienship Tour, constând într-un

ºir de cãlãtorii în fiecare dintre statele SUA.

Acestea urmãresc cinci segmente influente din

vastele comunitãþi statale ale SUA: mediul eco-

nomic local, oamenii politici, studenþii din uni-

versitãþi – viitori lideri ai Americii, presa localã

ºi, cu un simbolism particular, comunitatea

româneascã de acolo. The Frienship Tour face

cunoscute în fiecare comunitate americanã

interesele ºi realitãþile României. 

Românii din afara graniþelor þãrii pot face mult

pentru România. Aportul lor poate fi substanþial,

dar România trebuie sã le ofere condiþii spre a-ºi

exercita sprijinul faþã de þara lor. Familia Regalã

a fost întotdeauna ºi va fi o punte de legãturã

între românii din strãinatate ºi þarã.
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Vom susþine fondarea, în þãrile importante ale

lumii, a unor centre de documentare ºi infor-

mare despre România. Poezia ºi muzica de

camerã nu au un impact suficient asupra opiniei

publice din þãrile – de exemplu – occidentale.

Domeniul de activitate ºi instrumentele de lucru

ale acestor centre, care ar trebui sã fie rodul efor-

tului conjugat al României ºi a românilor din

afara þãrii, ar putea fi puse sub egida Fundaþiilor
Regale Române. Interesul pentru þara noastrã

trebuie suscitat prin informaþii adaptate timpu-

lui istoric pe care îl parcurgem. 

Fundaþiile Regale pot sprijini alcãtuirea unor

lucrãri ºtiinþifice sau filme documentare menite

a ilustra relaþiile României cu diverse þãri, luate

în parte, ºi tratate pe domenii. O carte despre

relaþiile româno-germane ar include aspecte

istorice, politice (moderne), ºtiinþifice, culturale,

literare ºi artistice. Câte un volum sau film dedi-

cat relaþiilor României cu SUA, Franþa, Italia,

Spania, Marea Britanie sau Japonia ar putea

completa, în mod durabil, instrumentele rele-

vante pentru prezenþa româneascã în lume.

România a contribuit, în deceniile trecute, la

educaþia universitarã ºi la dezvoltarea industriei

ºi infrastructurii unor þãri din Africa, Orientul

Mijlociu, Asia ºi America Latinã. Prezenþa

româneascã în Africa neagrã, în þãrile Africii de

Nord, în Orientul Mijlociu, în Asia centralã sau

de sud-est, în America Latinã sau în Caucazul de

sud, sub formã educaþionalã sau economicã ar

putea fi utilã României ºi Uniunii Europene. 
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Transformarea României într-o þarã competitivã

ºi prosperã nu se poate face în zece ani. În rân-

durile de mai jos prezentãm proiecte care se

extind pe o perioadã mai mare ºi care ar merita

sã rãmânã preocupãri permanente ale României:

Peste douã decenii, cei care astãzi au cinci-

sprezece-douãzeci de ani vor prelua destinele

României. Aceºti tineri sunt plini de idei, inspi-

raþi, interesaþi de integrare, de dezvoltare, de

viitor. Într-o lume competitivã, ei observã cã,

dacã nu sunt cei mai buni, nu au nici o ºansã. Ei

fac parte dintr-o generaþie care nu se lasã impre-

sionatã de discursurile noii limbi de lemn. Pe

bãncile ºcolii tinerii au nevoie sã deprindã valori.

Ei pot fi încurajaþi de fiecare datã când vor sã

schimbe ceva în bine, când au o iniþiativã.

Sistemul educaþional poate fi sprijinit de elevi,

profesori, pãrinþi, comunitatea localã, Guvern ºi

de presã. Familia Regalã are o tradiþie în spri-

jinirea învãþãmântului ºi poate sã ofere

recunoaºtere ºi sprijin dascãlilor dedicaþi ºi pro-

fesioniºti. Fundaþia Principesa Margareta a
României restaureazã ºi doteazã ºcoli, centre

locale ºi ajutã atât elevii excepþionali cât ºi pe cei

cu dificultãþi, pentru ca toþi sã-ºi poatã pune în

valoare aptitudinile. Multe asociaþii ale elevilor

din judeþele þãrii au primit patronajul nostru.

Altele vor continua sã îl primeascã în urmãtorii

ani.

Urmãtorii douãzeci de ani 

(2017 – 2037)
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În mod special, am fost ºi rãmânem oaspeþi ai

instituþiilor educaþionale de toate nivelele.

Gãsim în tineri o forþã capabilã de a determina

progresul ºi recunoaºterea României; de aceea,

le susþinem aspiraþiile. Este cea mai puternicã

resursã a României în urmãtorii 30 de ani.

Oamenii de afaceri ºi personalitãþile influente

ale societãþii pot sã preia modelul atlantic, fiind

generoºi cu instituþiile care i-au format. Oamenii

prosperi pot investi în dotarea fostelor lor ºcoli

sau în capitalul lor uman, oferind burse pentru

elevii excepþionali, pentru cei de la sate, pentru

cei cu deficienþe.

Vom încuraja crearea câtorva ?coli Normale de

învãþãtori de elitã, pregãtiþi pentru mediul rural.

Ca modele ale satului, ei vor fi nu numai dascãli

ai copiilor, ci ºi repere ale societãþii moderne.

Învãþãtorul satului poate deveni un prieten ºi un

model, dar trebuie sã fie ajutat în acest scop de

întreaga comunitate. 

Vom încuraja o culturã a civilizaþiei în relaþiile

dintre oameni, de demnitate, respect ºi toleranþã

în societate; astfel. oamenii sã preþuiascã armo-

nia, responsabilitatea ºi excelenþa. Vom sprijini

extinderea conceptului de responsabilitate

socialã a companiilor (companiile au rãspun-
derea socialã de a dobândi succes comercial în
mod etic, respectând oamenii, comunitãþile ºi
mediul). 

Colaborarea cu Biserica în cadrul comunitãþii

este o modalitate armonioasã ºi cuprinzãtoare de

a promova credinþa în Dumnezeu, iubirea, gene-

rozitatea, împreunã cu dimensiunea socialã a

unor proiecte concrete. 

Proiectul Casei Regale de reînfiinþare a

Fundaþiilor Regale Române, sub conducerea

ASR Principesei Margareta urmãreºte înflorirea

artei, ºtiinþei, spiritului civic, educaþiei ºi

cercetãrii. Salba de instituþii care poartã numele

celor patru regi, Carol I, Ferdinand, Carol al II-lea

ºi Mihai, îºi vor regãsi specificul, resursele ºi

oamenii necesari. Ele sunt o instituþie naþionalã,

de interes public, ºi au nevoie de sprijinul finan-

ciar permanent al unor companii de prestigiu

naþional, de un colegiu director reunind majori-

tatea personalitãþilor din elita româneascã, ca ºi

de un comitet de experþi în varii domenii. Toate

acestea le vor asigura permanenþa ºi strategia

peste decenii. 

Fundaþiile Regale Române vor încerca sã

inspire, în ani, elaborarea unei Enciclopedii
Române, care sã prezinte responsabil ºi compre-

hensiv personalitãþile din ºtiinþa ºi arta româ-

neascã. Ea va fi accesibilã ºi în variantã electronicã.

Regele Carol I a lãsat României calea feratã. Noi

vrem sã lãsãm României o enciclopedie

cuprinzãtoare. 

Corupþia în spaþiul economic ºi administrativ

este un element nociv, încurajat de sãrãcie ºi de

trecutul recent. Credem, însã, cã globalizarea ºi

rãspândirea galopantã a democraþiei vor avea

drept consecinþã dezvoltarea altor forme ale fla-

gelului: corupþia psihologicã, corupþia mentalã
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ºi corupþia afectivã. Vom sprijini construirea

unor instrumente de descurajare a lor.

Altminteri, în timp, aceste fenomene ar putea

aduce prejudicii greu remediabile.

Daþi la o parte ca o povarã asupra unei societãþi

ºi aºa sãrace, bãtrânilor le este tot mai greu sã

participe la creºterea noilor generaþii. Separaþi

de vârstnici, tinerii sunt lipsiþi de un model ºi un

ajutor. Fundaþia Principesa Margareta a
României va continua sã susþinã, alãturi de

autoritãþile locale, implicarea vârstnicilor în

comunitate prin activitãþi destinate timpului lor

liber ºi prin deschiderea unor cãi de dialog între

generaþii – prin care vârstnicii sã se simtã utili,

sã primeascã grija ºi afecþiunea de care au

nevoie. 

Vom continua sã susþinem cooperarea (econo-

micã, militarã, educaþionalã, culturalã, de mediu

ºi dezvoltare durabilã) a României cu alte state.

Pe lângã prioritatea pe care o reprezintã spaþiul

euro-atlantic, considerãm cã România poate sã

fie prezentã în mod pregnant în orizonturile

noilor vecinãtãþi globale: America Latinã, în Asia

de sud-est, în China, India ºi Australia. 

Pe parcursul anilor, la momentul potrivit, vom

iniþia parteneriate sau evenimente care sã se

ocupe de tendinþele globale în plan social, de

mediu, privind accesul la resurse ºi migraþia. 

Vom încerca sã contribuim, personal sau prin

intermediul unor organizaþii ori al unor iniþiative,

la rezolvarea gravelor probleme ecologice legate

de încãlzirea globului, care pot declanºa migraþia

populaþiilor în cãutare de hranã ºi apã, foamete

sau dispariþia resurselor naturale. Toate acestea ar

putea antrena o recesiune economicã mondialã

gravã. Vom susþine proiecte pentru surse alterna-

tive de energie ºi vom încuraja idei ºi modele noi

în acest domeniu al cercetãrii. Vom participa

direct la efortul de educare ºi de schimbare a men-

talitãþii ºi obiceiurilor oamenilor privitoare la

acest domeniu (de exemplu risipa de apã sau de

surse de încãlzire). În România, vom contribui,

pe termen lung, la rezolvarea satisfãcãtoare a

problemelor legate de îmbãtrânirea populaþiei,

rata scãzutã a naºterilor, depopularea þãrii prin

plecarea tinerilor fãrã perspective în þara lor.

Vom împãrtãºi preocupãrile noastre cu organi-

zaþii din þarã sau din strãinãtate, unele din ele cu

o mare reputaþie ºi cu vizibilitate mondialã.



Alãturi de noi se va afla întreagã Familia Regalã,

prezentã prin cele trei „centre” ale Regalitãþii din

România – Palatul Elisabeta (centrul activitãþii

publice), Sãvârºin (model de dezvoltare ruralã) ºi

Castelul Peliºor (Scaunul istoric al Familiei

Regale). 

A.S.R. Principesa Margareta a României 

A.S. Radu, Principe de Hohenzollern-Veringen 

Palatul Elisabeta, 1 ianuarie 2007
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