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în cadrul Dialogurilor Naționale, Oferta politică 
pentru 2008-2012. Pentru prima dată în istoria 
României postdecembriste, o formațiune politică 
a implicat oamenii în construirea programului 
de guvernare. Mii de oameni au fost consultați în 
cadrul Dialogurilor Naționale, iar contribuțiile lor 
se regăsesc în Oferta de guvernare pe care PSD 
și PC o propun pentru următorii 4 ani.

Oferta noastră cuprinde 10 angajamente pentru 
România. 10 angajamente pentru o guvernare 
solidă și competentă, în folosul tuturor 
românilor și al intereselor naționale. Pentru ca 
pensionarii și familiile care muncesc din greu 
să își poată asigura un trai decent. Pentru o  
agricultură modernă și eficientă, capabilă să 
asigure  venituri decente pentru agricultori. 
Pentru 1.000 de km de autostradă construiți și 
pentru energie ieftină și curată. Pentru ca toate 
școlile din țară să fie renovate și pentru ca elevii 
de la sate să aibă acces la cele mai bune condiții 
de învățământ. Pentru medicamente ieftine și 
pentru spitale curate. Pentru ca tinerii noștri să 
rămână în țară, să muncească și să își întemeieze 
familii aici și nu în străinătate. Pentru un mediu 
de afaceri stabil și predictibil.

Este responsabilitatea noastră faţă de România, 
este responsabilitatea noastră faţă de cele 22 
de milioane de cetăţeni, este responsabilitatea 
noastră faţă de tot ce am construit până acum 
în această ţară ca viitoarea guvernare să fie o 
guvernare a Alianței PSD+PC. 

Noi am început tranziţia către Europa și tot noi 
am declanșat reformele. 
Noi am declanșat privatizarea și am început 
construirea economiei de piaţă și tot noi am 
încheiat cu succes marea privatizare și am 
obţinut calificativul esenţial de „economie de 
piaţă funcţională”. 
Noi am iniţiat asocierea la Comunităţile 
Europene și tot noi am încheiat negocierile de 

aderare la Uniunea Europeană. 

Noi am încheiat primul Parteneriat pentru Pace 
cu NATO din Estul Europei și tot noi am integrat 
România în Alianţa Nord-Atlantică. 
Noi am iniţiat creșterea economică și tot noi vom 
fi în stare să transformăm creșterea economică 
în dezvoltare. 
Noi am început construcţia autostrăzilor în 
România, și tot noi o să le terminăm. 
Noi am început modernizarea școlilor și doar noi 
o să le putem moderniza în următorii patru ani. 
Noi am început să refacem irigaţiile în 
agricultură și tot noi vom moderniza agricultura, 
pentru că nimeni altcineva nu va face nimic 
pentru acest domeniu. 
Noi am început să mărim pensiile în termeni 
reali și nimeni în afară de noi nu se va preocupa 
de bunăstarea pensionarilor. 
Noi am introdus venitul minim garantat și 
nimeni în afară de noi nu se va preocupa de 
soarta celor mai sărace și mai marginalizate 
categorii sociale.
Noi am îmbunătăţit relaţiile României cu vecinii 
săi și tot noi va trebui să reparăm greșelile de 
politică externă ale actualilor guvernanţi. 

Actualii guvernanţi au avut patru ani de zile ca să 
facă și ei ceva. Nu au făcut nici unul dintre toate 
lucrurile pe care le aveau de făcut. Dacă rămân 
la guvernare, nu vor face nimic nici în următorii 
patru ani. 

De aceea, noi, PSD, va trebui să preluăm 
guvernarea. Sunt atâtea lucruri de făcut în ţara 
asta și noi va trebui să le facem.

Mircea Geoană
Președinte PSD

Avem nevoie de un nou guvern
Ne apropiem cu pași mari de alegerile 
parlamentare din noiembrie anul acesta. În 
curând vom intra în campanie electorală și 
vor începe iar discursurile electorale, se vor 
umple localităţile cu afișe, se vor împărţi pungi 
cu făină și ulei, tricouri, pixuri și brichete cu 
nume de partide și de candidaţi pe ele. Vor fi iar 
scandaluri, reclamaţii de fraudă electorală, vor 
fi dezvăluiri în presă, iar candidaţii se vor acuza 
unii pe alţii la televiziuni.

Ştiu că mulţi dintre cetăţeni privesc întregul 
proces electoral cu neîncredere sau cu 
indiferenţă. Sunt tot mai puţini cei care cred 
că dacă votează cu un partid sau cu altul se va 
schimba ceva în bine în viaţa lor de zi cu zi.

De această dată avem nevoie o schimbare reală. 
Alegerile din acest an sunt cele mai importante 
din întreaga istorie de după comunism a 
României. Pentru că sunt primele alegeri de 
după aderarea la UE. Pentru că rezultatul acestor 
alegeri va fi o guvernare care va influenţa viitorul 

României nu doar în cei patru ani de mandat, ci 
pentru câteva decenii. Pentru că este guvernarea 
de care depinde dacă România devine o ţară 
dezvoltată sau, dimpotrivă, rămâne o ţară 
bogată cu oameni săraci. Este guvernarea de 
care depinde dacă România începe să prindă 
din urmă grupul ţărilor europene dezvoltate 
sau, dimpotrivă, rămâne pentru multă vreme 
la periferia dezvoltării. Este guvernarea de care 
depinde dacă românii vor trăi bine în ţara lor 
sau, dimpotrivă, se vor înghesui în suburbiile 
marilor capitale europene, ca cetăţeni europeni 
de rangul doi. Este guvernarea de care depinde 
dacă, călătorind prin Europa și prin lume, vom 
fi mândri că suntem români sau, dimpotrivă, 
vom fi primiţi cu neîncredere, vom fi verificaţi, 
amprentaţi și umiliţi de autorităţile locale.

Tocmai pentru că viitoarea guvernare este atât 
de importantă, ea nu poate fi lăsată pe mâinile 
actualilor guvernanţi.

Alianța PSD+PC a lansat în dezbatere publică, 
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Proiect pentru modernizarea 
României
La doi ani de la aderare, un proiect de 
dezvoltare pe termen lung este ceea ce 
România are nevoie cel mai mult. 
Decalajele de dezvoltare dintre mediul rural 
şi mediul urban sunt mai profunde şi mai 
vizibile ca niciodată, tocmai pe fondul 
polarizării sociale accentuate.  Atâta timp cât 
vor exista diferenţe între educaţia de la oraş 
şi educaţia de la sat, atâta timp cât mediul 
rural va � marcat de servicii sănătate mai 
slabe, România nu poate evolua ca stat 
european. 

Cea mai importantă promisiune pe care şi-a 
încălcat-o Alianţa DA a fost aceea că românii 
vor trăi mai bine. România este în continuare 
o ţară în care există o pătură subţire de 
îmbogăţiţi şi o masă largă de săraci. 
Pensionarii, agricultorii, muncitorii din fosta 
industrie de stat au devenit categoriile care 

au decontat cel mai mult costul politicilor 
economice de dreapta şi lipsa de atenţie a 
guvernului pentru  programe sociale. 

În afara măsurilor de ameliorare a veniturilor 
impuse de Alianţa PSD+PC, guvernul nu a 
făcut nimic pentru a-i ajuta pe cei vârstnici. 
Presiunea creşterii preţurilor la alimente, 
in�aţia galopantă, costul energiei, costul 
medicamentelor, toate se răsfrâng mai ales 
asupra pensionarilor. Este nevoie de un set 
de soluţii care să-i ajute  pe pensionari să facă 
faţă valului de scumpiri. Aceste soluţii sunt 
prevăzute în proiectele Alianţei PSD+PC, cum 
este cazul reducerii TVA la alimente sau 
crearea fondului de solidaritate pentru 
pensionari,  prin impozitarea cu 1% pe o 
perioadă de trei ani, a tuturor agenţilor 
economici cu cifră de afaceri de peste o sută 
de mii de euro.  

Aceste proiecte oferă o viziunea de abordare a 
acţiunilor de securitate socială pentru 
pensionari, bazate pe două direcţii: securizarea 
veniturilor vulnerabile şi identi�carea 
pârghiilor bugetare prin care măsurile sociale 
să devină realizabile. 

Printre prioritățile nostre se regăsește și 
programul social pentru energie, care vizează 
introducerea unui tarif social la consumul de 
energie electrică. Susţinem modi�carea coşului 
de energie electrică, astfel încât populaţia să 
bene�cieze de producţia de energie ieftină a 
României, în procent de 100% şi nu doar de 
16% cât bene�ciază în prezent. Această 
modi�care va duce la reducerea preţului cu 
33% faţă de valoarea actuală. PSD+PC propune 
un fond social pentru �nanţarea programului 
de reabilitare termică a blocurilor.

Alianţa PSD+PC are în vedere neimpozitarea 
pro�tului reinvestit în active productive şi 
formare profesională, precum şi în cercetare şi 
dezvoltare. Considerăm imperativă alocarea a 
1,5% din PIB pentru cercetare şi dezvoltare.

Dincolo de coordonatele sociale pentru acest 
proiect de dezvoltare, România are nevoie de o 
viziune clară privind sprijinul pentru tineri. 
Investiţia în inteligenţă este modalitatea prin 
care România îşi valori�că resursa umană, cea 
mai importantă resursă pentru dezvoltarea 
economică. Cea mai importantă pierdere din 
aceşti 18 ani  este pierderea oamenilor 
talentaţi, a profesioniştilor, a tinerilor bine 
pregătiţi. Susţinerea tinerilor cu performanţe la 
învăţătură trebuie să �e un demers consecvent 
al statului, care să urmărească, să susţină, să 
recompenseze performanţa şi talentul, din 
şcoala generală până la admiterea în facultate. 
recompenseze performanţa şi talentul, din 
şcoala generală până la admiterea în facultate. 

Un astfel de plan, vizează o succesiune de 
paşi, care să răspundă nevoilor acestor tineri, 
începând cu baza de materiale didactice, 
continuând cu programe de pregătire 
gratuită, prin care să �e stimulată 
performanţa în ţară şi apoi în străinătate, şi 
�nalizând cu un tratament preferenţial la 
momentul angajării.  

Statul trebuie să �e un actor activ pe piaţa 
muncii pentru recrutarea acestor tineri, un 
jucător atent şi proactiv la ofertele pe care  le 
face mediul privat. Reforma statului 
înseamnă şi atragerea a cât mai mulţi tineri 
pregătiţi în instituţiile statului, unde 
recompensarea activităţii lor să se facă 
diferenţiat, pe măsura pregătirii şi a 
rezultatelor lor. Nu există şi nu trebuie să 
existe impedimente pentru integrarea 
acestor tineri în instituţiile administraţiei 
centrale, în baza unui contract de 
management, care să ofere o motivare în 
oglindă cu cea pe care tinerii o regăsesc 
într-o mare companie. 

Acestea sunt coordonatele pe care se 
articulează proiectul de modernizare a 
României, susţinut de Alianţa PSD+PC: 
atenuarea decalajelor de dezvoltare şi 
investiţia pentru revitalizarea satului 
românesc; ameliorarea polarizării sociale şi 
securitate socială pentru categoriile cu 
venituri reduse; investiţia în elita de mâine. 
Dorim să luăm integrarea de pe hârtie şi să  o 
aducem în viaţa de zi cu zi a �ecărui român. 
Aceasta este prima condiţie pentru a deveni, 
in mod real, cetăţeni europeni.

Daniela Popa 
Preşedinte Partidul Conservator
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O guvernare pentru o naţiune  
europeană
România are nevoie, mai mult decât orice, 
de o bună guvernare. Sper ca, după alegerile 
parlamentare, acest lucru să fie posibil. O 
bună guvernare social-democrată poate 
asigura un salariu minim pe economie de 
1.000 de lei, o pensie minimă de 500 de lei 
și o primă angajare pentru toţi absolvenţii 
de liceu. Aceste nivele, care acum par o 
fantezie, pot deveni realitate, dacă România 
va începe efectiv să „absoarbă” din cele 
31 de miliarde euro puse la dispoziţie de 
Uniunea Europeană. Am construit astfel o 
infrastructură urbană și rurală apropiată 
de standardele europene, asigurând un 
spaţiu de locuit decent pentru toţi românii 
și, de asemenea, accesul tuturor la sistemul 
educaţional. Importantă este asigurarea unui 
minim decent pentru cei mulţi, dar și a unui 
viitor predictibil și legal pentru cei care știu să 

facă afaceri. 
Sunt ferm convins că ţara noastră are un 
viitor european solid. Sunt ferm convins 
că România își poate continua creșterea 
economică și că poate chiar să „ardă” unele 
bariere, care acum par de netrecut. Dar 
pentru toate acestea este nevoie de o bună 
guvernare. Iar o bună guvernare în opinia 
mea – poate fi asigurată de un proiect social-
democrat bine construit.

Adrian Năstase
Președintele Consiliului Național PSD
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STÂNGA vrea o Românie modernă, parte a unei Europe sociale. Ea se poate construi 
dezvoltând o coeziune socială reală şi puternică. Aceasta înseamnă micşorarea 
diferenţelor dintre sat şi oraş, dintre regiunile dezvoltate şi cele sărace, dar mai ales 
eradicarea sărăciei.

În concepţia noastră, rolul statului într-o Românie modernă nu poate fi redus la unul 
minimal. Pentru noi, statul care produce bunăstare, statul care produce servicii de 
calitate în domeniul educaţiei, sănătăţii şi justiţiei, statul care reglează dezechilibrele din 
economie şi societate, statul care este preocupat de soarta tinerelor generații este un 
Stat necesar.  

Pentru noi, cei de la STÂNGA, este inacceptabil să considerăm că într-o Românie 
modernă pot exista averi de sute de milioane de euro şi  sărăcie extremă, este 
inacceptabil să coexiste oraşe în plină dezvoltare şi sate fără canalizare.

Pentru noi, cei de la  STÂNGA, o Românie modernă nu poate fi concepută fără 
asigurarea accesului tuturor cetăţenilor la servicii de calitate de educaţie şi sănătate.
 Pentru noi, cei de la STÂNGA, o Românie modernă impune un stat responsabil pentru 
asigurarea accesului, în mod egal, a tuturor cetăţenilor la o justiţie corectă şi imparţială. 

Pentru că avem nevoie de toate acestea, avem nevoie de PSD, singurul partid de stânga 
din România.

Aceasta este obligația Alianţei PSD+PC: să construim o guvernare a 
bunului simţ pentru o Românie a lucrului bine făcut.

De ce STÂNGA ?
Pentru că STÂNGA  ştie şi poate să construiască o societate sănătoasă în care 
dezvoltarea economică este distribuită echitabil social.

Pentru că STÂNGA ştie şi poate să construiască o societate în care fiecare cetăţean are o 
şansă adevărată să îşi facă un viitor mai bun.

Pentru că STÂNGA ştie şi poate să construiască o societate fără dezechilibre majore între 
cetăţenii săi, între oraşe şi sate şi între diferitele regiuni ale sale.

Pentru că STÂNGA este singura care poate construi o Românie compatibilă, ca nivel de 
trai, structură socială şi dezvoltare economică, cu Europa Socială de astăzi.

Pentru noi, cei de STÂNGA, o economie sănătoasă este o economie bazată pe muncă 
şi investiţii în infrastructură, o economie în care sectorul privat se bazează mai ales pe 
întreprinderile mici şi mijlocii, o economie capabilă să asigure un trai demn tuturor.

STÂNGA este singura pentru care prioritatea numărul unu este asigurarea unei creşteri 
economice sănătoase, pe termen lung, previzibilă şi predictibilă, bazatE pe o producţia 
de bunuri şi servicii şi nu pe speculaţii financiare sau imobiliare de moment.

STÂNGA este singura care pune munca la bazele acestei dezvoltări economice 
sănătoase şi care înţelege s-o respecte şi s-o promoveze ca pe o valoare esenţială în 
construcţia viitoare a României.

STÂNGA înţelege să impună asigurarea unor salarii şi a unor pensii care să răsplătească 
corect munca depusă şi care să permită tuturor celor care trăiesc din muncă să poată 
avea o viaţă demnă.

 STÂNGA înţelege prin creştere economică sănătoasă acel progres care asigură 
majorităţii salariaţilor şi pensionarilor posibilitatea de a trăi demn, şi nu o economie care 
asigură doar dublarea sau triplarea marilor averi.

STÂNGA nu poate accepta ca într-o economie sănătoasă 60% dintre salariaţi să aibă 
salariul minim pe economie.
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10 Angajamente pentru România

1. Creşterea veniturilor şi a puterii de cumpărare ale tuturor 
românilor

2. Garantăm accesul tuturor românilor la educaţie şi sănătate de 
calitate

3. O economie dinamică şi competitivă. Mediul de afaceri stabil. 
Reducerea poverii fiscale

4. Agricultură performantă

5. Investiţii masive în infrastructură şi în modernizarea rurală şi 
urbană

6. Reforma statului şi reducerea birocraţiei

7. Justiţie egală pentru toți românii

8. Investim în tineri şi familia tânără

9. Eficienţa energetică şi protecţia mediului

10. Politica externă a României şi relaţia cu românii de 
pretutindeni. O Românie influentă şi respectată în lume
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	 Salariul minim corelat cu valoarea coşului de consum.
Vom propune corelarea salariului minim brut pe ţară cu valoarea coșului minim de consum. În acest 
fel, vom crește salariul minim până la valoarea de 1.000 RON. 

	 Corelarea creşterii pensiilor cu evoluţia inflaţiei.
Explozia preţurilor la alimente și utilităţi îi afectează în primul rând pe pensionari, din cauza veniturilor mici 
ale acestei categorii sociale. PSD s-a luptat și a reușit să majoreze pensiile, dar costurile vieţii devin tot mai 
ridicate cu fiecare zi. În aceste condiţii, este nevoie de corelarea majorării pensiilor cu evoluţia preţurilor, 
astfel încât puterea de cumpărare a pensionarilor să fie cu adevărat protejată. Vom crea un Fond de 
solidaritate socială de 1% din profitul marilor companii pentru susţinerea majorării pensiilor.
În plus, vom acorda cea de-a 13-a pensie și vom dubla pensiile pentru agricultori. 

	 Devansarea etapei a doua de creştere a pensiilor.
PSD a impus în Parlament majorarea pensiilor cu 50% și s-a luptat pentru devansarea primei tranșe 
a acestei creșteri. În ciuda eforturilor noastre, scumpirea accelerată a alimentelor și a facturii la 
întreţinere a dus la înrăutăţirea condiţiilor de trai pentru majoritatea pensionarilor. Ca atare, partidul 
nostru susţine devansarea celei de-a doua etape a creșterii pensiilor, astfel încât pensionarii să poată 
face faţă costurilor tot mai ridicate ale vieţii.

Alianța PSD+PC va dubla pensiile agricultorilor și va promova includerea în sistemul public de pensii 
a lucrătorilor la CAP. În aceeași măsură, vom majora pensiile cu 50% pentru grupa I de muncă și cu 
50% pentru grupa a II-a de muncă. Încurajăm încadrarea în muncă a pensionarilor care doresc să își 
sporească veniturile.

	 Programul social în energie.
Vom introduce un tarif social la consumul de energie electrică – 60Kwh. Susţinem modificarea coșului 
de energie electrică astfel încât populaţia să beneficieze de producţia de energie ieftină a României 
în procent de 100% și nu doar de 16% cât beneficiază în prezent. Această modificare va duce la 
reducerea preţului cu 33% faţă de valoarea actuală. Noi propunem un fond social pentru finanţarea 
programului de reabilitare termică a blocurilor.
TVA redus la alimente. Susţinem reducerea TVA la 5% pentru alimente de bază, concomitent cu 
creșterea TVA la produse de lux la 25%. 

	 Formarea profesională va reprezenta principala măsură activă pe 
piaţa muncii a guvernării noastre. 
Vom sprijini angajarea tinerilor, seniorilor și femeilor în scopul creșterii ratei ocupării în rândul acestor 
categorii sociale. Vom acorda reduceri fiscale pentru primul an de activitate profesională (100% în primele 
6 luni și 50% în următoarele 6 luni), un sprijin accentuat pentru găsirea primei slujbe și vom introduce 
măsura efectuării unui an de stagiu în întreprindere înainte de master, 6 luni înainte de licenţă.

Proiecte PSD+PC

1. Creşterea veniturilor şi a puterii 
de cumpărare ale tuturor românilor

De aproape patru ani, guvernarea PNL-PD pune creşterea economică în centrul 
discursului de dreapta şi cota unică de impozitare drept motorul acestei creşteri. Nici 
creşterea economică şi nici cota unică nu pot ascunde însă eşecul social al actualei 
guvernări.

Creşterea economică înregistrată în ultimii patru ani nu este sustenabilă, pentru 
că ea s-a bazat pe domenii instabile, cum ar fi construcțiile dependente de piețele 
financiare sau agricultura, lovită în mod repetat de secetă şi inundații. Guvernele 
Tăriceanu au mărit polarizarea socială şi au adâncit diferențele între o minoritate 
bogată şi o majoritate care trăieşte la limita sărăciei. 

În toată această perioadă, noi ne-am asumat, din postura de partid de opoziţie, 
sarcina de corecţie a politicilor de dreapta, reuşind, într-o bună masură, să 
determine transferul unor resurse importante către categorii sociale vulnerabile: 
pensionari de stat sau agricultori, profesori, persoane cu venituri reduse.

Datorită parlamentarilor noştri, am atins o bună parte dintre obiectivele sociale 
cuprinse în programul România Socială adoptat la Târgu Mureş în octombrie 2006.

Cu toate acestea, pentru a putea pune în aplicare toate obiectivele noastre 
economice şi, mai ales, sociale, PSD trebuie să treacă de la statutul de ,,partid  care 
corectează” la cel de ,,partid care guvernează”. Doar aşa beneficiile unei creşteri  
economice sustenabile vor putea fi împărţite mai just, mai corect, într-o ţară în care 
cetăţenii doresc mai multă dreptate socială.

În perioada 2001-2004, PSD a realizat cele mai profunde reforme de natură 
economică. În acelaşi timp, Guvernul Năstase n-a uitat vocaţia socială a partidului. 
Programe precum ,,cornul şi laptele”, venitul minim garantat, rechizite gratuite, 
dublarea pensiilor pentru agricultori sau 400 săli de sport, au reprezentat 
principalele repere social-democrate într-o competiţie care ne-a situat pe primul loc 
între partidele parlamentare în 2004. 

Partidul nostru s-a definit şi mai mult ca partid de stânga în aceşti ultimi ani de 
opoziţie, iar angajamentele PSD+PC pentru anii 2008-2012 în domeniul creşterii 
veniturilor şi protejării puterii de cumpărare ale tuturor românilor fixează şi mai 
puternic vocaţia noastră de partid social- democrat, rămas fidel valorilor economice 
şi sociale ale modelului de dezvoltare european.
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În vederea reducerii abandonului şcolar, în special al celui timpuriu, vom 
implementa un program de investiții în capitalul uman, un program care urmăreşte 
direcţiile dictate de realitatea socială: abandonul şcolar, consumul de alcool şi de 
droguri, precum şi abandonarea copiilor.

În aceeaşi măsură, vom asigura accesul tuturor copiilor la servicii de educație la 
standarde europene. Toți copiii au nevoie de rechizite, uniforme sau haine pentru 
şcoală, transport şi calculatoare. Alianța PSD+PC va sprijini familiile cu venituri 
reduse pentru a-şi putea trimite copiii la şcoală în cele mai bune condiții. 
Vom încuraja comunitatea locală ca, împreună cu şcoala şi părinții, să asigure 
programe de tip after school, care să oferte asistență calificată pentru educația 
extracurriculară. 

	 Recredibilizarea sistemului de educaţie prin programe şcolare care:
	să formeze generaţii creative capabile de inovare permanentă;
	să genereze competenţe cheie (scris, citit, calcul matematic, limba engleză, informatica, 
capacitate de integrare socială, însușirea valorilor morale), competenţe profesionale și 
dezvoltare personală;
	să permită integrarea rapidă pe piaţa muncii;

	 Adecvarea sistemului de evaluare prin:
	elaborarea unor standarde naţionale de evaluare;
	verificarea continuă pe baza standardelor naţionale de evaluare;
	evaluarea stadială a formării competenţelor cheie și a celor profesionale;

	 Modernizarea infrastructurii şcolare şi universitare, dotarea cu 
mijloace didactice moderne

	construirea a peste 5000 de școli, creșe și grădiniţe noi;
	asigurarea condiţiilor sanitare corespunzătoare în toate școlile;
	acces la internet și dotare informatică modernă în toate școlile;
	manuale cu conţinuturi adecvate;
	o bibliotecă în fiecare școală;
	construirea de cămine moderne cu peste 10.000 de locuri

	 Resurse umane
	burse sociale pentru asigurarea egalităţii de acces la educaţie pentru tot învăţământul 
obligatoriu;
	remotivarea personalului din învăţământ prin salarii corespunzătoare performanţelor și prin 
susţinerea formării continue;
	consolidarea statulului social al cadrului didactic;
	susţinerea performanţelor școlare și universitare prin înfiinţatea și dezvoltarea centrelor de 
performanţă;
	burse pentru studenţi la nivelul salariului minim pe economie

Proiecte PSD+PC

	 Suprimarea rentelor, reducerea privilegiilor şi favorizarea mobilităţii.
Vom asigura deschiderea largă la concurenţă a profesiilor reglementate concomitent cu păstrarea 
criteriilor de calitate a serviciilor și vom încuraja mobilitatea geografică. Propunem măsuri active 
de asistenţă socială  prin revederea formelor de acordare a venitului minim garantat; raţionalizarea 
diverselor tipuri de asistenţă socială și atenţie sporită acordată persoanelor cu handicap. 

	 Întărirea dialogului social.
Găsim necesară acordarea unui importanţe sporite convenţiilor colective, concomitent cu diminuarea 
deciziilor sociale adoptate prin acte normative. De asemenea, vom revedea întregul pachet de legi 
privind sindicatele, patronatele, negocierile colective, conflictele de muncă și vom susţine retragerea 
guvernului din Consiliul Economic și Social.

2. Garantăm accesul tuturor românilor 
la educaţie şi sănătate de calitate

Strategia formării şi reformării resurselor umane constituie punctul de pornire a 
politicilor de modernizare economico-socială a României. Politicile educaţionale 
pe care le va promova Alianța PSD+PC au ca obiectiv principal creşterea 
performanțelor, cu implicarea actorilor principali ai procesului didactic. 
Trebuie să cultivăm valorile morale, să promovăm cultura muncii, valorilor 
naționale, competiția, respectul față de lege şi spiritul de echipă. 
Investiţia în educaţie şi în formarea oamenilor este cea mai rentabilă pentru 
dezvoltarea unei societăţi pe termen lung. De aceea, instituţiile de învăţământ şi 
educaţie, precum şi cele de cercetare ştiinţifică sunt privite, de guvernarea social 
democrată, ca instituţii strategice pentru destinul naţional.

Asigurarea accesului la educaţie pentru toţi, creşterea calităţii şi eficienţei educaţiei, 
precum şi deschiderea unităţilor de învăţământ către mediul social şi economic, constituie 
obiectivele care fundamentează politica educaţională promovată de PSD şi PC. 

În scopul racordării sistemului de învăţământ la cerinţele societăţii informaţionale, 
este necesară consolidarea rolului şcolii şi creşterea performanțelor ei.
Educaţia timpurie trebuie să asigure serviciile necesare copilului şi familiei sale în 
primii cinci ani de viaţă. Educația timpurie trebuie să răspundă nevoilor speciale ale 
copilului, reducând riscul de apariţie a abandonului şi instituţionalizării copilului. 
Vom adapta numărul şi tipul creşelor şi grădiniţelor la numărul de copii din fiecare 
comunitate.

Educație
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	 Fără plafoane la medicamente
Vom elimina plafoanele la medicamente din farmacii.

	 Medicamente compensate
Vom introduce medicamente compensate și gratuite pentru persoanele cu venituri reduse.

	 Medicii români rămân în ţară
Trebuie să creștem veniturile salariale ale profesioniștilor din sistem. Vom asigura participarea 
personalului sanitar la un program de educaţie continuă garantat de către stat și introducerea 
sistemului de evaluare a performanţelor manageriale. Ca o masură suplimentară de păstrare a 
cadrelor medicale în spitalele românești vom introduce un spor de fidelitate pentru cei care continuă 
să lucreze în sistem, de exemplu un spor de 10% din salariu în cazul în care un cadru medical rămâne 
5 ani în aceeași unitate medicală. Alianţa PSD+PC consideră necesară introducerea unor standarde de 
calitate pentru toate nivelurile sistemului sanitar românesc.

	 Programul Naţional de Investiţii în sănătate
Propunem dezvoltarea unui Program Naţional de Investiţii care să permită aderarea infrastructurii 
sanitare din sănătate la standardele europene în maxim opt ani, inclusiv prin atragerea de fonduri 
europene. De asemenea, urmărim înfiinţarea de centre multifuncţionale în special în mediul rural și 
informatizarea totală a Sistemului Sanitar.

	 Asistenţă medicală de urgenţă şi pre-spitalicească
Asigurarea parcului de autosanitare cu posibilităţi de asistenţă medicală de urgenţă la nivelul tuturor 
orașelor și municipiilor, în mod uniform, pentru a putea oferi tuturor cetăţenilor posibilitatea unei asistente 
medicale de urgenţă. Dotarea cu autosanitare a centrelor de permanenţă comunale aflate la o distanţă 
mai mare de 25 de km de un oraș sau municipiu. Achiziţionarea de aparate de zbor pentru transportul de 
urgenţă al bolnavilor în fiecare regiune de dezvoltare arondată spitalelor regionale de urgenţă.

	 Asistenţă medicală spitalicească.
Program de reabilitare fizică, resctructurare și funcţionalizare a tuturor spitalelor în conformitate cu 
normele europene. Construirea a 8 spitale regionale ultra-moderne.
Asistenţă medicală recuperatorie a persoanelor cu dizabilităţi, asistenţă medicală pentru persoanele 
defavorizate și a persoanelor de vârsta a treia, obiectiv prioritar al guvernării PSD+PC.Proiecte PSD+PC

	 Cercetare ştiinţifică
	realizarea a cel puţin 10 poli de excelenţă în învăţământul superior și în cercetare știinţifică;
	înfiinţarea de parcuri știinţifice și tehnologice în parteneriat public-privat;
	susţinerea tinerilor cercetători pentru cariere de succes în cercetare;
	integrarea cercetării românești în Aria Europeană a Cercetării Ştiinţifice.

Alianța PSD+PC propune o schimbare radicală a sistemului sanitar, practic crearea 
unui sistem nou, a unei viziuni noi, europene, care să garanteze populaţiei un acces 
neângrădit, universal, la toate tipurile de servicii medicale, cu şanse egale pentru 
toată populaţia ţării, în condiţii de calitate şi eficienţă optime ale serviciilor de 
sănătate.

Noi propunem populaţiei României un program de reformă a sistemului sanitar 
bazat pe demnitate, competenţă şi responsabilitate, şanse egale şi solidaritate. 
Dorim ca singura politică care va avea loc în sistemul sanitar să fie cea în slujba 
cetăţeanului. Propunem reformarea unui sistem sanitar bolnav, caracterizat de crize 
repetate, într-un sistem nou şi cu adevărat modern. Dorim un sistem sanitar în care 
responsabilitatea şi competenţa profesională să fie singurele criterii care contează. 
Alianța PSD+PC, consecventă politicilor sale, consideră sănătatea ca fiind un 
domeniu de care populaţia ţării este direct interesată şi faţă de care, noi toţi, 
suntem obligaţi să ne aplecăm cu atenţie.

În România ultimilor ani sunt tot mai mulţi cetăţeni care nu au bani să se trateze. În 
principal de această categorie de populaţie trebuie să avem grijă să nu fie privată 
de la actul medical. Starea de sănătate a populaţiei este un barometru al nivelului 
de trai. 

	 Pactul Naţional pentru Sănătate
Alianţa PSD+PC își va asuma Pactul Naţional pentru Sănătate în calitate de iniţiator. Începând cu 
2009, vom aloca 6% din PIB în cicluri bugetare multianuale astfel încât în maximum două cicluri 
electorale infrastructura din sistem să fie compatibilă cu ţările din Uniunea Europeană și, de 
asemenea, să permită sustenabilitatea financiară a programelor și acţiunilor din sistemul sanitar.

	 Sănătate de calitate pentru toţi
Vom aproba o strategie naţională de dezvoltare a serviciilor sanitare pe o perioadă de minim 8 ani. 
Noi vom garanta accesul tuturor oamenilor la servicii medicale și în special la medicamente pe toată 
perioada anului. Unul dintre obiectivele noastre principale este redresarea și dezvoltarea asistenţei 
medicale din mediul rural.

Sănătate
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Propunem reformarea sistemului fiscal-bugetar. Reforma veniturilor bugetare 
presupune aplicarea a două cote diferenţiate de impozitare a veniturilor din salarii, 
pentru a reduce polarizarea socială, ilustrată de faptul că sub salariul mediu brut pe 
ţară se află peste 80% dintre salariaţi. În ceea ce priveşte impozitul pe profit, avem 
în vedere menţinerea cotei de 16%. Reforma cheltuielilor bugetare se bazează pe 
mărirea eficienţei alocării fondurilor publice, reducerea cheltuielilor administrative 
şi un management performant al întreprinderilor publice. Iniţiem un program de 
reducere la jumătate a numărului de impozite şi taxe fiscale şi parafiscale, care în 
prezent sufocă mediul economic din ţara noastră. România are astăzi nevoie de un 
sistem de impozitare menit să aducă beneficii pentru toţi cetăţenii şi nu doar pentru 
o categorie restrânsă şi privilegiată.

Obiectivul strategic a viziunii economice a Alianței PSD+PC este ca România să 
valorifice resursele pe care le are pentru a ieşi din periferie şi a face cât mai repede 
posibil saltul în modernitatea construcţiei europene.

	 Creştere economică medie de 6%
Obiectivul strategic al Alianţei PSD+PC va fi obţinerea unui ritm mediu anual de creștere economică 
de 6%, în condițiile unei inflații reduse și deficite sustenabile. Principalele motoare ale progresului 
economic vor fi creșterea productivităţii și investiţiile în infrastructuri fizice și comunicaţii. În plus, noi 
vom promova o strategie coerentă de stimulare a exporturilor, ce va servi obiectivului de echilibrare 
a balanţei externe, concomitent cu atingerea unui ritm de creștere economică ridicat. De asemenea, 
vom adopta măsuri netarifare pentru „calmarea” importurilor.

	 Mediu de afaceri stabil, predictibil, prietenos
Mediul de afaceri din România are nevoie de un cadru legislativ stabil, simplu, coerent și predictibil. 
Alianţa PSD+PC se angajează la o reducere continuă a barierelor la intrarea și ieșirea de pe piaţă. 
Printre priorităţile noastre pentru anii 2008-2012 sunt stabilitatea și transparenţa legislativă, 
claritatea reglementărilor, eliminarea surselor de corupţie în administraţie, eficientizarea sistemului 
de autorizare și înregistrare a firmelor, întărirea disciplinei financiare și implementarea cadrului legal 
creat pentru evidenţierea cazierului fiscal. De asemenea, vom urmări dezvoltarea dialogului activ 
dintre Guvern și factorii de interes din mediul de afaceri.
Pentru creșterea stabilităţii și predictibilităţii mediului de afaceri vom propune ca orice modificare a 
Codului fiscal să fie realizată numai după consultarea partenerilor sociali, de regulă, cu un an înainte. 
Propunem îmbunătăţirea procedurilor și reglementărilor privind falimentul și, îndeosebi, reducerea 
duratei medii de soluţionare a cazurilor. În aceeași măsură, avem în vedere introducerea sistemului de 
contabilitate armonizat cu Directivele Europene și Standardele Internaţionale de Contabilitate la toate 
societăţile care îndeplinesc anumite criterii de mărime.

Proiecte PSD+PC

3. O economie dinamică şi 
competitivă. Mediul de afaceri 
stabil. Reducerea poverii fiscale

Asigurăm o creştere economică susţinută şi o distribuire echitabilă a beneficiilor 
acesteia. Creăm bogăţie care va fi regăsită în creşterea nivelului de trai al tuturor 
cetăţenilor. Credem în creşterea economică pentru bunăstarea şi nu în creşterea pe 
datorie, aşa cum se întâmplă în prezent. Reîntoarcem economia cu faţa spre social şi 
minimizăm economia bazată pe speculaţie. Deschidem economia spre oameni şi ne 
propunem reducerea polarizării sociale.   

Un ritm înalt de creştere economică reprezintă cea mai importantă sursă de 
combatere a sărăciei, care încă afectează milioane de români. Reducem astfel 
decalajele economice şi sociale care  despart ţara noastră de ţările Uniunii 
Europene. Prognozăm că procesul de dezvoltare economică va depinde substanţial 
de creşterea numărului locurilor de muncă şi a productivităţii şi de adâncirea 
reformelor structurale. Avem nevoie de un management performant, de investiţii 
mai mari în capitalul uman şi în tehnologie avansată şi de o disciplină financiară 
mai bună. Descătuşăm spiritul întreprinzător al sectorului privat pentru a asigura 
dezvoltare economică durabilă.

România trebuie să treacă de la consum şi importuri la investiţii şi exporturi ca 
principale motoare de creştere. Prin politici economice consistente, consolidăm 
stabilitatea macroeconomică şi asigurăm predictibilitate în mediul de afaceri. 
Suntem conştienţi că o creştere rapidă a potenţialului de convergenţă cu UE poate fi 
realizată numai prin continuarea procesului dezinflaţionist, consolidarea sistemului 
finanţelor publice sănătoase şi menţinerea în limite sustenabile a deficitului extern. 

Mărim investiţiile publice inteligente, în dezvoltarea infrastructurii, educaţie, 
sănătate, dezvoltare rurală şi protecţia mediului, în IT şi tehnologie avansată. 
Cheltuielile bugetare trebuie să stimuleze în primul rând oferta, şi nu cererea, 
pentru a nu se regăsi în dezechilibre inflaţioniste. Deficitul bugetar sustenabil 
trebuie să se regăsească în investiţii calitative din partea statului. Echilibrul bugetar 
îl menţinem printr-o bună planificare multianuală şi prin urmarea consecventă a 
strategiei de convergenţă. 
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	 Fond de promovare
Vom crea un fond destinat promovării capitalului românesc pe pieţele externe, regionale și 
internaţionale.

	 Eximbank
Alianţa PSD+PC va asigura creșterea capitalizării Eximbank pentru a garanta contracte de execuţie 
complexe, până la valoarea de 100 milioane de euro, precum și pentru sprijinirea exportatorilor.

	 Adoptarea Actului Unic de Control
Alianţa PSD+PC propune îmbunătăţirea modalităţilor de efectuare și corelare a activităţilor 
de inspecţie și control economic în vederea evitării paralelismelor, creșterii rolului preventiv și 
educaţional, concomitent cu reducerea caracterului punitiv al acestora. O altă preocupare majoră a 
noastră este îmbunătăţirea accesului IMM-urilor la finanţare europeană prin pregătirea și instruirea 
companiilor românești și a instituţiilor publice în vederea participării constante la programele 
comunitare și construirea unui portal pentru promovarea tendinţelor economiei digitale în 
dezvoltarea afacerilor (e-business, e-commerce, înmatricularea unei companii online).

	 Mobilitatea forţei de muncă
Vom asigura oferirea unei indemnizaţii pentru persoanele care aleg să lucreze la mai mult de 200 km 
de domicilii.

	 Program multianual de promovare a turismului românesc
Vom elabora un program multianual de promovare a turismului românesc pe baza unui concept 
modern și care să aibă în vedere recâștigarea relaţiilor externe care s-au diminuat în ultimii 15 ani: 
Anglia, Germania, Israel, Belgia, Olanda, Franţa, Spania, ţările arabe și promovarea produsului turistic 
românesc pe relaţiile China și Japonia. Definitivarea unor strategii de promovare pe zone turistice: 
zona montană, zona litoralului, zona Deltei, zona turismului cultural, zona turismului balnear, zona 
turismului rural.

	 Creşterea ratei de absorbţie a fondurilor europene
Alianţa PSD+PC urmărește absorbţia maximă a fondurilor europene și distribuţia echitabilă a banilor 
europeni înspre proiecte publice de care să beneficieze un număr cât mai mare de oameni. De 
asemenea, ne propunem asigurarea co-finanţării pentru comunităţile mici.

	 Pactul pentru adoptarea euro
Propunem un pact politic pentru aderarea României la Zona Euro. Prin aplicarea unui mix de politici 
macroeconomice consistent, noi garantăm pentru perioada 2009-2012 creșterea capacităţii României 
de a îndeplini sustenabil criteriile de convergenţă prevăzute în Tratatul de la Maastricht, necesare 
aderării ţării noastre la Mecanismul European al Ratelor de Schimb (MRS II) în 2012 și la zona euro, în 
2014. 

În opinia noastră, respectarea prevederilor Programului de Convergenţă privind aderarea României la 
EuroZone ar reprezenta atingerea convergenţei nominale, cât și a celei reale cu modelul european.

	 Dezvoltare sustenabilă acompaniată de reducerea poverii fiscale
Prin creștere economică constantă, distribuită echitabil social, asigurăm bunăstarea pe termen lung 
a naţiunii noastre. Alianţa PSD+PC propune reformarea sistemului fiscal-bugetar. România are astăzi 
nevoie de un sistem de impozitare menit să aducă bunăstare pentru toţi cetăţenii și nu doar pentru o 
categorie restrânsă și privilegiată. 

Pe de-o parte, reforma veniturilor bugetare presupune aplicarea a două cote diferenţiate de 
impozitare a veniturilor din salarii: 10% pentru salarii mai mici decât salariul mediu brut pe ţară, 16% 
pentru salarii mai mari decât salariul mediu brut pe ţară, ca impozit definitiv, pe fiecare sursă. În ceea 
ce privește impozitul pe profit, avem în vedere menţinerea cotei de 16%.

Vom urmări scăderea impozitului pe dividende, dar vom milita pentru creșterea impozitului pe 
tranzacțiile imobiliare.

	 Bugete multianuale
Pe de altă parte, reforma cheltuielilor publice presupune creșterea eficienţei cheltuirii banului 
public și a transparenţei bugetare. Este nevoie de introducerea programării bugetare multianuale 
și elaborarea unui plan de raţionalizare a cheltuielilor bugetare, măsuri care vor asigura deficite 
bugetare sustenabile. Alianţa PSD+PC promovează introducerea unui sistem de evaluare anuală a 
performanţelor instituţiilor publice în cheltuirea fondurilor bugetare.

	 Susţinerea cercetării, inovării şi formării profesionale
Alianţa PSD+PC are în vedere neimpozitarea profitului reinvestit în active productive și formare 
profesională, precum și în cercetare și dezvoltare. Vom milita în continuare pentru alocarea a 1,5% din 
PIB pentru cercetare și dezvoltare.

	 Rambursarea TVA
Vom modifica legislaţia privind regimul decontării TVA în vederea scurtării timpului de rambursare.

	 Înfiinţarea unei firme într-o oră
Vom reduce la jumătate cheltuielile determinate de birocraţie și fiscalitate, prin desfiinţarea unor 
tarife, avize, autorizaţii și simplificarea cadrului legislativ.

	 Scut fiscal
Vom crea un „scut fiscal” prin calcularea limitei maxime de suportabilitate a taxelor și impozitelor 
pentru IMM și aplicarea regimului diferenţiat faţă de companiile mari.

	 Fond de risc pentru IMM-uri
Ne propunem înfiinţarea unui fond de risc, destinat  finanţării societăţilor nou înfiinţate în primii 3 ani 
de funcţionare, precum și tranzacţionarea pe bursă a creanţelor bancare asupra IMM-urilor.

	 CEC – bancă pentru IMM-uri
Statul se va implica pentru susţinerea dezvoltării IMM-urilor, asigurarea fondurilor necesare 
cofinanţării pentru programele comunitare și internaţionale.
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	 Subvenţii 
	1.500 lei/ha cultivat
	50% din preţului motorinei
	1.000 lei/ha subvenţie pentru plata diferenţelor de tarif la irigaţii
	50% din preţul de achiziţie al tractoarelor,utilajelor agricole si echipamentelor de irigaţii
	15% din preţul pentru 400.000 tone carne în viu, livrată anual pentru abatorizarea
	860 lei/cap vita/an, pentru vitele cu producţie de peste 3.700 litri/an
	250 lei/ha pentru creșterea calităţii producţiei obţinute pe pajiști  

	 Programe naţionale pe patru ani
	Program pentru asigurare reţelei de apă și canalizare pentru toate comunele, finanţat din 
fonduri europene, naţionale și locale (2 miliarde euro din fondurile de dezvoltare rurala, la care 
se mai adăuga fondurile structurale de infrastructură și cele ale autorităţilor locale)
	Program naţional pentru modernizarea sistemului de îmbunătăţiri funciare (reabilitarea a 
1,5 milioane ha amenajări de irigaţii; acoperirea a 75% din costul amenajării de sisteme proprii 
de irigaţii; reabilitarea a 1.125 km de diguri; repararea amenajărilor de desecări și drenaj pe 3 
milioane ha și amenajări de combaterea eroziunii solului pe 2,3 milioane ha)
	Program de investiţii în spaţiul rural (13,7 mld. Euro pentru proiecte de dezvoltare rurala si 
pescuit)
	Reducerea TVA la 5% pentru produsele alimentare de bază, în vederea menţinerii preţurilor la 
un nivel acceptabil 

	 Încurajarea tinerilor fermieri
	Ajutor de instalare de 25.000 euro
	Subvenţionarea a 65% din costurile proiectelor de micro-întreprinderi și pensiuni turistice
	Acoperirea a 30% din creditele pentru producţie
	Asigurarea de planuri de afaceri gratuite

 

	 Sprijinirea constituirii asociaţiilor de producători
	390.000 Euro pentru o perioadă de 5 ani pentru constituirea și administrarea grupurilor de 
producători recunoscute oficial

	 Să scoatem satul românesc din uitare 
	Asigurarea condiţiilor decente de viaţa pentru populaţia din mediul rural; 
	Asigurarea de servicii medicale și de învăţământ de calitate
	Asigurarea transportului școlar gratuit pentru copii
	Cursuri gratuite pentru fermieri
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4.  Agricultură performantă

O agricultură performantă este una din sursele renaşterii noastre economice. 
Performanţa în agricultură înseamnă, deopotrivă, o viaţă mai bună pentru 
agricultori şi lumea satului, securitate alimentară pentru toţi românii, un plus de 
legitimitate şi competitivitate între statele Uniunii Europene.

Satul românesc si locuitorii săi au fost neglijaţi de guvernul de dreapta, fiind lăsati 
pe ultimul loc in lista priorităţilor. Agricultorii se confruntă cu probleme majore, ca 
lipsa de drumuri, lipsa apei curente şi a canalizării, lipsa şcolilor şi a spitalelor, lipsa 
unor condiţii de viață decente. Satul românesc se află în uitare şi izolare.

Alianța PSD+PC îşi propune să elimine izolarea în care a fost aruncat satul românesc 
de câtre guvernare de dreapta.

Trebuie să eliminăm izolarea economică prin acordarea de subvenții sporite pentru 
producție, prin investiții masive în modernizarea tehnologică şi prin restructurarea 
fermelor de subzistență. Trebuie să facem tot posibilul pentru a asigura prețuri 
echitabile pentru produsele agricole. Vom încuraja şi sprijini tinerii fermieri prin 
acordarea de prime de instalare şi prin acordarea de planuri de afaceri gratuite.  

Trebuie să eliminăm izolarea fizică prin modernizarea infrastructurii rurale. Vom investi 
2 miliarde de euro pentru extinderea rețelelor de apă şi canalizare în toate comunele 
şi pentru reabilitarea drumurilor județene şi comunale. Progamul nostru prevede 
modernizarea sistemelor de irigații pentru a evita efectele devastatoare ale secetei.

Trebuie să eliminăm izolarea socială prin investiții în creşterea calității vieții în 
mediul rural. Alianţa PSD+PC îşi propune să asigure un dispensar şi un medic de 
familie în fiecare comună, precum şi transportul şcolar gratuit pentru elevii de la 
sate. În aceeaşi măsură, vom asigura cursuri gratuite pentru fermieri.

Trebuie să eliminăm izolarea morală prin asigurarea unor condiții de viață decente. 
Avem în vedere dublarea pensiilor pentru agricultori şi gestionarea mai bună a 
programelor de protecție socială. Vom încuraja şi susține dezvoltarea turismului 
rural şi a agroturismului, prin acoperirea a 65% din costurilor proiectelor. 

Avem ambiția de a reface satul românesc şi de a-i reda demnitatea țăranului român. 
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5. Investiţii masive în infrastructură 
şi în modernizarea rurală şi urbană

Infrastructura şi transporturile sunt un obiectiv prioritar al programului nostru 
de guvernare. Dezvoltarea durabilă a oricărei regiuni şi a unei ţări, în ansamblu, 
este asigurată doar de o infrastructură performantă. În 2004, după redresarea 
economiei, guvernarea PSD raporta darea în folosinţă a 100 de km de autostradă 
şi începuse un program ambiţios prin care se urmărea ridicarea infrastructurii 
româneşti la nivelul celei din statele europene dezvoltate. Dacă s-ar fi mers în 
ritmul de acum patru ani, România ar fi avut cel puţin două magistrale rutiere 
funcţionale la nivel european. Acum, în 2008, după 4 ani de guvernare de dreapta, 
bilanţul kilometrilor de autostradă daţi în folosinţă este, practic, zero, reabilitările 
drumurilor s-au făcut de mântuială, banii pentru plata investiţiilor vin cu întârziere, 
lucrările stagnează.

România este în pericol de a-şi opri creşterea economică din cauza capacităţii 
insuficiente a infrastructurii. Marii investitori din Uniunea Europeana ne ocolesc, 
stabilindu-şi afacerile la vecinii noştri. În mod direct sau indirect, acest factor 
influenţează extrem de negativ întreaga economie naţională şi, implicit, prin 
costurile şi perioadele de realizare foarte mari, nivelul de trai al majorităţii 
cetăţenilor. Dezinteresul autorităţilor în urmărirea şi coordonarea lucrărilor de 
infrastructură a făcut din România un soi de poligon de anduranţă şi din viaţa 
cotidiană a cetăţenilor un calvar.

Autostrăzile, drumurile naţionale, aeroporturile sau căile ferate sunt baza pe care 
se sprijină şi se dezvoltă o economie sau, dimpotrivă, pot constitui factorul limitativ 
care duce la stagnare sau regres. În acest moment, suntem în a doua situaţie. 
Una dintre priorităţile Alianţei PSD+PC va fi acordarea de investiţii masive în 
infrastructura de transport, pentru a accelera dezvoltarea acesteia, cu asigurarea în 
acelaşi timp a confortului cetăţenilor. 

Avem nevoie de drumuri şi, pentru aceasta, avem nevoie de voință şi determinare 
politică. Obiectivul nostru îl reprezintă asigurarea confortului tuturor persoanelor 
care beneficiază de serviciile de infrastructură. 

Ne vom baza şi pe oportunitatea imensă oferită de statutul României de ţară 
membră a UE pentru a accesa fonduri europene nerambursabile. În plus, datorită 

	Dublarea pensiilor fermierilor și îmbunătăţirea legislaţiei privind sistemul public de pensii 
pentru agricultori
	O mai bună gestionare a programelor de protecţie socială

	 Pescuit şi acvacultură
	Adaptarea la nevoile interne a celor cinci Programe Sectoriale de pescuit și acvacultură, 
în vederea accesării integrale a celor 307 milioane euro din fonduri comunitare și naţionale 
destinate acestui sector 
	Acoperirea a 40% din valoarea proiectelor pentru creșterea capacităţii și modernizarea flotei 
de pescuit, activităţi de procesare și comercializare
	Înfiinţarea a 10 centre de debarcare a peștelui 

	 Silvicultură
	Înfiinţarea a 40.000 ha perdele de protecţie
	Împădurirea anuală a 15.000 ha
	Producerea anuală a 150 milioane puieţi forestieri
	Susţinerea asociaţiilor de proprietari privaţi de pădure pentru împăduriri și reabilitarea 
infrastructurii forestiere 
	Înfiinţarea de unităţi speciale de jandarmi pentru paza pădurilor și a parcurilor naturale

	 Dezvoltarea zonelor defavorizate
	Compensaţie de 65% pentru locuitorii din zonele montane și Delta Dunării pentru 
achiziţionarea de echipamente și utilaje specifice
	Modernizarea infrastructurii și a căilor de acces, serviciilor și dotărilor pentru locuitorii din 
zonele defavorizate
	Dezvoltarea agroturismului și turismului montan
	Păstrarea echilibrului ecologic 
	Conservarea și valorificarea tradiţiilor locale 
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	 Deschiderea lucrărilor la poduri noi peste Dunăre (Brăila-Măcin, 
Turnu Măgurele-Nicopole şi Calafat-Vidin);
	 Proiectarea şi realizarea parteneriatului public-privat pentru 
cordonul turistic Constanţa-Sulina

	 Modernizarea satului românesc prin realizarea programului 
naţional de dezvoltare a infrastructurii rurale care conţine:

	Programul de electrificare rurală;
	Programul de înfiinţare, extindere, modernizare și reabilitare a sistemului de alimentare cu 
apă, a reţelelor de canalizare și a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale la sate;
	Programul de reabilitare, asfaltare, întreţinere și modernizare a reţelei de drumuri comunale;
	Programul de reabilitare și întreţinere a căminelor și bibliotecilor comunale;
	Programul Biserica, centrul spiritual al comunităţii.

6. Reforma statului şi reducerea 
birocraţiei

Prioritatea majoră a guvernării social-democrate este reconstruirea încrederii 
cetăţenilor în democraţie, în statul de drept şi în instituţiile sale, printr-un act 
de guvernare transparent, eficient, printr-o strategie coerentă, cu respectarea 
principiilor integrităţii şi subsidiarităţii.

În ultimii ani sistemul administrativ s-a îndepărtat atât de mult de cetăţean, 
devenind atât de birocratic, încât până şi unei persoane din interiorul acestuia îi este 
dificil să-l desluşească! S-a mers atât de departe cu birocratizarea şi recentralizarea 
încât, pentru plata unei taxe de 1 leu în vara anului 2008, hârtiile care se întocmesc 
şi se semnează costă în mod cert de 10 ori mai mult - atât ca bani, dar şi ca timp!

Astfel, descentralizarea reală a administraţiei publice din România, duse cât mai 
aproape de cetăţean, reprezintă un act de voinţă politică al Alianţei PSD+PC, şi un 
obiectiv major al guvernării noastre.

Este timpul ca aleşii să îşi reia rolul în comunitatea lor şi să poată rezolva problemele 
cetăţenilor care i-au ales. În acest sens, este timpul să descentralizăm competenţe, 
dar şi resursele necesare. Este timpul să facem reforma administraţiei, în mod 

poziţionării geografice deosebite a ţării noastre, la întretăierea celor mai importante 
drumuri comerciale dintre Europa, Asia şi Orient, Alianța PSD+PC doreşte afirmarea 
României ca placă turnantă a  transporturilor continentale şi intercontinentale pe 
principalele rute geografice vest-est şi nord-sud.

În patru ani de guvernare vom construi aproximativ 1.000 km de autostrăzi după 
cum urmează:
	 Realizarea părţii româneşti a Coridorului European IV (Bucureşti-Nădlac);
	 Construirea Autostrăzii Bucureşti-Braşov;
	 Continuarea lucrărilor la Autostrada Soarelui Bucureşti-Constanţa-Negru Vodă;
	 Realizarea Autostrăzii Transilvania (Braşov-Borş)
	 Deschiderea lucrărilor la autostrada Moldovei (Bucureşti-Iaşi-Suceava) şi la 
Autostrada de Sud

	 Centuri ocolitoare pentru toate marile municipii
Alianţa PSD+PC va construi și moderniza centurile ocolitoare pentru toate marile municipii.

	 Modernizarea aeroporturilor regionale
Vom moderniza toate aeroporturile regionale pentru a crește capacitatea de transport intern și 
internaţional.

	 Zone metropolitane
Vom susţine introducerea conceptului de zonă metropolitană pentru regenerare urbană și dezvoltare 
rurală.

	 1.000 de facilităţi sportive
Vom construi 1.000 de facilităţi pentru activităţi sportive, terenuri și săli de sport și bazine de înot.

	 8 stadioane şi centre sportive olimpice moderne în toate regiunile 
de dezvoltare

	 Programul naţional de modernizare a oraşelor mici şi mijlocii

	 Modernizarea a 1.000 km de cale ferată

	 Construirea unui terminal european de containere la Galaţi-Brăila

	 Modernizarea capacităţilor portuare la Marea Neagră şi pe Dunăre

Proiecte PSD+PC
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	 Viziune pe termen lung cu privire la managementul cheltuielilor 
publice.
Cadru multianual pe 3 ani; Stabilirea unor credite limitative; Evaluarea sistematică a costului 
impactului acţiunii publice.

	 Încurajarea unui stat strateg şi eficient
Simplificarea și stabilizarea normelor (legi, directive, reglementări, circulare etc); Evaluarea ex ante 
și expost a tuturor proiectelor de legi și a reglementărilor; Crearea Comitetului pentru o Bună 
Guvernare, care să propună, trimestrial, măsuri pentru simplificarea administrativă și a legislaţiei; 
Informarea lunară a Parlamentului cu privire la implementarea în practică a legilor votate; 
Simplificarea procedurilor consultative cu Consiliul Economic și Social; Interactive policy making; 
Transpunerea directivelor europene, în cel mai scurt timp, pentru a nu apărea conflicte de interese 
între reglementarea internă și cea europeană, cu costuri imense.

	 Dinamizarea  şi simplificarea administraţiei publice
Reorganizarea structurilor politico-administrative pentru reducerea costurilor; Simplificarea 
administraţiei publice

	 Stimularea performanţelor administraţiei publice
Generalizarea e – administraţiei; Dematerializarea celei mai mari părţi dintre procedurile 
administrative, servicii publice și a activităţilor între administraţiile publice și cetăţeni; 
Interoperabilitatea sistemelor informatice ale administraţiei publice; Front offices pentru cei fără 
acces la Internet; Lansarea a 10 noi programe de e-administraţie; Reformarea marilor organisme de 
inspecţie și control ale statului (finanţe, energie, sănătate, telecomunicaţii); Reformarea sistemului 
de agenţii guvernamentale; lărgirea externalizării activităţilor anexe din sectorul public (exemplu: 
mentenanţa drumurilor rutiere; cantine școlare); Încurajarea parteneriatelor public privat.

	 Valorizarea agenţilor publici
Modificarea sistemului de remunerare a agenţilor publici, pe baza unor indicatori de performanţă; 
Modificarea progresivă a modului de recrutare și a managementului carierei funcţionarilor publici. 

	 Guvernare transparentă
Alianţa PSD+PC va introduce un cod de conduită și transparenţă pentru demnitari. De asemenea, 
vom propune o nouă lege a CES-ului și vom încuraja instituţionalizarea dialogului cu partenerii 
sociali. Un guvern eficient, integritate și transparenţă în actul guvernării, o nouă lege a accesului la 
informaţiile publice.

	 Descentralizare şi subsidiaritate
Alianţa PSD+PC va introduce descentralizarea reală și efectivă, nu numai a obligaţiilor, ci și a 
resurselor în domeniile sănătăţii publice, educaţiei și învăţământului, ordinii publice, protecţiei 
mediului, amenajării teritoriului și serviciilor comunale.

Vom susţine informatizarea totală a serviciilor publice și a instituţiilor administraţiei centrale și locale.

profund, responsabil şi de la baza sa, având ca principiu de bază suveranitatea 
interesului public.

Reformarea statului, în adevăratul sens al cuvântului, implică şi o viziune pe termen 
lung cu privire la managementul cheltuielilor publice, printr-o abordare integrată.

Totuşi, nu putem vorbi despre reformarea statului şi a instituţiilor acestuia, fără 
reformarea Constituţiei şi a Parlamentului României.

Odată cu aderarea la UE şi NATO, România a intrat într-o nouă etapă istorică a 
dezvoltării sale şi, în acest context, Alianţa PSD+PC propune instaurarea unei noi 
Republici în România, o Republică europeană şi modernă, cu o Constituţie adaptată 
la aceste realităţi.

Mai mult, susţinem formarea unui Forum Constituţional care să pună în dezbatere 
opţiunile fundamentale pentru o nouă Republică. Avem nevoie de refacerea 
echilibrului între principalele puteri ale statului. Noi garantăm respectarea 
drepturilor fundamentale, dar şi introducerea unor noi drepturi destinate asigurării 
bunăstării sociale.

De asemenea, un obiectiv esenţial îl reprezintă şi reclădirea încrederii cetăţenilor 
în instituţia Parlamentului – Alianța PSD+PC a înţeles nevoia de schimbare a 
cetăţenilor şi a făcut un prim pas pentru reforma clasei politice şi a instituţiilor 
politice prin introducerea votului uninominal pentru alegerea preşedinţilor de 
consilii judeţene, precum şi a parlamentarilor.

Aşadar, cetăţenii noştri trebuie să cunoască modalitatea de organizare a statului. 
De sute de ani ei ştiu că acolo unde este şcoala este şi învăţătorul, acolo unde este 
dispensarul este şi doctorul, acolo unde este biserica este şi preotul. Prin urmare, 
acolo unde sunt aleşii este şi statul. 

	 Reforma administraţiei publice
Întărirea capacităţii administrative a instituţiilor statului, accelerarea procesului de descentralizare 
și dezvoltare economică și socială la nivel local și regional. Întărirea mecanismului de formulare, 
evaluare și implementare a politicilor publice. 
Generalizarea ghișeului unic. Regândirea modului de utilizare a registrelor de proprietate imobiliară și 
a afacerilor, a obţinerii informaţiilor on-line și a folosirii semnăturii electronice pe acte oficiale.
Reducerea taxelor aferente operaţiunilor de carte funciară și intabulare.

Proiecte PSD+PC
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În acest timp, un tânăr de 20 de ani are patru dosare penale pentru conducere fără 
permis, deşi Codul Rutier pedepseşte această infracţiune cu închisoarea. 

Legile sunt aplicate prost, judecătorii sunt “îngropaţi” în dosare, iar accesul la 
justiţie devine tot mai scump. Asta e justiţia românească, după patru ani de 
“reforme”. 
În ţările civilizate, justiţia nu este o temă de campanie, pentru că peste tot justiţia 
funcţionează. Într-o sală de tribunal, nu mai contează dacă votezi cu stânga sau cu 
dreapta. Acolo, între tine şi dreptate ar trebui să se afle doar un judecător onest, 
care să pronunţe un verdict corect într-un timp cât mai scurt. Justiţia trebuie să 
fie un serviciu social normal, în care să avem încredere cu toţii, care să îi ajute pe 
români şi nu să le creeze probleme şi mai mari.

	 În vederea asigurării stabilității sistemului legislativ, al clarificării modului de aplicare a legii și 
implicit al reducerii numărului de litigii, se impune modificarea Legii 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă, astfel încât

	să se stabilească expres ierarhia actelor normative;
	să se detalieze modul de aplicare și interpretare legislativă în cazul confilictului în timp al 
normelor ori a conflictului între norme superioare și inferioare;
	să se stabilească, în mod neindoielnic, limitele atribuțiilor de reglementare ale organelor 
administrației publice central sau locale.

	 Guvernarea social democrată își propune în perioada 2008 – 2012 modificarea prevederilor 
constituționale referitoare la ordonanțele de urgență și precizarea foarte clară a regimului juridic 
aplicabil acestui tip de act normative, astfel încât să nu mai rămână loc pentru interpretări și folosiri 
abuzive în vederea slujirii unor interese private.

	 Guvernarea social democrată își propune promovarea de urgență a noilor Coduri, esențiale 
pentru funcționarea normală a justiției, respectiv Codul Civil, Codul Penal și Codul de Procedură 
Penală. Dezideratul indiscutabil al guvernării social democrate va fi promovarea de urgență a acestor 
coduri, fapt care va determina modificarea substanțială a actului de justiție.

	 Perioada 2008 – 2012 va reprezenta perioada în care, prin finalizarea în linii generale a 
privatizării, dar și prin actul de justiție, drepturile de proprietate vor fi clarificate. Numeroasele 
litigii patrimoniale care afectează în prezent capacitatea productivă a economiei vor fi soluționate 
cu rapiditate, astfel încât la orizontul anului 2012 dreptul de proprietate să nu mai fie o cauză a 
conflictelor din societate. În acest scop, legile de funcționare a Fondului Participațiilor Statului, ca 
entitate căreia i s-a transmis fără nicio logică obligațiile legate de despăgubirile acordate foștilor 
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	 O nouă lege a finanţării partidelor politice
România are nevoie de o nouă lege a finanţării partidelor politice, care să corespundă sistemului de 
vot uninominal introdus de Alianța PSD+PC  pentru alegerea parlamentarilor și a președinţilor de 
consilii judeţene.

	 Reforma Constituţiei
Odată cu aderarea la UE și NATO, România a intrat într-o nouă etapă istorică a dezvoltării sale. Ţara 
noastră are nevoie de un nou cadru constituţional, adecvat contextului integrării comunitare și 
capabil să răspundă provocărilor începutului de secol XXI. Alianţa PSD+PC propune instaurarea unei 
noi Republici în România, o Republică europeană și modernă.

Susţinem formarea unui Forum Constituţional care să pună în dezbatere opţiunile fundamentale 
pentru o nouă Republică. Avem nevoie de refacerea echilibrului între principalele Puteri ale statului.

Noi garantăm respectarea drepturilor fundamentale, precum și introducerea unor noi drepturi 
destinate asigurării bunăstării sociale.

	 Reforma Parlamentului
Unul dintre obiectivele fundamentale ale guvernării va fi reclădirea încrederii cetăţenilor în instituţia 
Parlamentului. Un stat democratic nu poate funcţiona cu un for legislativ lipsit de sprijin popular și 
ignorat de celelalte instituţii publice. Alianța PSD+PC a înţeles nevoia de schimbare a cetăţenilor și 
a făcut un prim pas pentru reforma clasei politice și a instituţiilor politice prin introducerea votului 
uninominal pentru alegerea parlamentarilor.

7. Justiţie egală pentru toți românii
Justiţia şi puterea nu trebuie să existe una fără cealaltă. Ce se întâmplă însă 
atunci când cei puternici nu sunt drepţi, iar cei care sunt de partea dreptăţii nu 
au putere? Mulţi dintre cei loviţi nu mai caută în lege un sprijin şi un ocrotitor, ci îi 
întorc spatele. Azi, 20% dintre români nu mai au încredere în justiţie. Un om care 
merge într-o sală de tribunal se confruntă cu termene monstruoase, are nevoie de 
aliaţi puternici pentru a câştiga chiar şi o dispută banală şi se roagă să nu supere 
niciodată pe cineva dintre cei de sus, fiindcă riscă să fie strivit.

Nimeni nu se mai simte apărat pentru că abuzul devine regulă. Preşedintele ţării 
tratează Constituţia ca pe o hârtie de împachetat, iar marile dosare împotriva 
adversarilor politici devin politică de stat, sub eticheta de “reforme”. Victimele 
condamnate ale luptei anticorupţie sunt 126 de liceeni acuzaţi că au cumpărat un 
examen. 
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	 În perioada 2008 – 2012 va continua înființarea instanțelor specializate, reglementate de altfel 
tot de către guvernarea social-democrată în perioada 2001-2004, a căror înființare pe scară largă a 
fost în mod evident neglijată de către Alianța D.A. Instanțele specializate sunt:

	tribunale pentru minori si familie;
	tribunale pe probleme de muncă și asigurări sociale;
	tribunale comerciale;

	 Tribunale administativ fiscale.

	 Vom acționa ferm pentru eliminarea deficiențelor de acordare a asistenței judiciare gratuite, 
prin:

	măsuri legislative pentru extinderea sistemului de asistență juridică gratuită și din oficiu;
	stabilirea de criterii clare și obiective pentru acordarea asistenței juridice gratuite;
	reactualizarea continuă a onorariilor avocaților privind asistența juridică gratuită și din oficiu, 
în raport cu structura, complexitatea și particularitățile cauzelor.

	 Începând cu anul 2008, se vor face eforturi susținute ca România să ajungă să dispună la 
sfârșitul guvernării de 1.000 de înalți funcționari publici și de peste 130.000 de funcționari publici 
specializați în administarea eficientă a serviciilor statului român.

	 Prin cooperarea cu organizațiile societății civile se vor testa integritatea și rezistența la corupție 
a parlamentarilor, membrilor guvernului și a reprezentanților partidelor politice în administrația 
publică centrală și locală.

	 În perioada 2005-2008, s-a înregistrat un regres major în administrarea actului de justiție, pe de 
o parte din cauza unor reglementări complet nedemocratice care au urmărit subordonarea justiției 
politicului în scopul folosirii sistemului judiciar ca armă în lupta pentru putere, iar pe de altă parte 
din cauza absenței totale a măsurilor de administrare a instanțelor pe fondul instabilității în funcție 
a miniștrilor de justiție ori a conflictului între aceștia și primul-ministru ori șeful statului. În perioada 
2008-2012 se va acționa pentru:

	dezvoltarea calității managementului și a structurilor manageriale la nivelul instanțelor și 
parchetelor;
	întărirea capacității auditului intern;
	creșterea numărului de posturi finanțate de la bugetul de stat și din resurse proprii;
	asigurarea securității personale și a familiilor magistraților;
	echiparea instanțelor și a parchetelor cu echipamente LT;
	consolidarea independenței magistraților;
	crearea de complete de judecată specializate în cazuri de corupție;
	stabilirea unor principii directoare în procesul de deliberare și motivare a hotărârilor 
judecătorești, în scopul evitării suspiciunilor de parțialitate;
	elaborarea unui sistem eficient de rezolvare a sesizărilor împotriva comportamentului abuziv 
al magistraților.

proprietari, va trebui modificată semnificativ, întrucât actualmente Fondul Proprietatea nu are 
aplicabilitate practică, fiind doar un mod de gestionare iresponsabilă a avuției naționale cât și a 
intereselor individuale ale fiecărei persoane îndrituite la obținerea de despăgubiri.

	 Partea integrantă a programului, consolidarea sistemului democratic se va realiza, în principal, prin:
	desfășurarea activității instituțiilor statului pe temeiul principiilor statului de drept și al 
prevederilor  Constituției;
	depolitizarea și democratizarea actului de justiție;
	un parteneriat real între Guvern și reprezentanții autentici ai societății civile;
	transparență actului de guvernare, consultarea cetățenilor în procesul de decizie la nivel 
central și local, pentru crearea unui parteneriat real între stat si cetățean;
	creșterea eficienței actului de guvernare în interesul cetățeanului;
	stabilitatea legislativă și continuarea armonizării legislației românești cu reglementările 
Uniunii Europene, cu luarea în considerare a jurisprudenței Curții Europene de Justiție de la 
Luxembourg.

	 În perioada 2008 – 2012, este necesară abrogarea acelor prevederi introduse de puterea de 
dreapta care limitează rolul CSM și subordonează procurorii puterii executive, măsuri obligatorii 
menite să consolideze puterea judecătorească și să îmbunătățească semnificativ, actul de justiție.

	 În vederea consolidării statutului corpului de magistrați sa vor asigura:
	întărirea independenței și integrității magistraților judecători și procurori;
	consolidarea Consiliului Suprem al Magistraturii; întărirea rolului de garant al independenței 
sistemului judiciar;
	eliminara intervenției politicului în administrarea justiției;
	creșterea răspunderii magistraților judecători – administrativă și materială – față de actul de 
justiție;
	perfecționarea și specializarea magistraților;
	evaluarea și promovarea corectă a magistraților;
	clarificarea și perfecționarea sistemului de salarizare al magistraților.

	 Pentru reducerea duratei proceselor, se vor avea în vedere următoarele:
	reglementarea, pentru prima dată în legislația română, a unei acțiuni în justiție prin care 
orice justițiabil, care are sau a avut un proces, să se poată plânge împotriva duratei excesive a 
acestuia;
	restructurarea instanțelor prin reducerea volumului de cauze pe magistrat, precum 
și generalizarea procedurilor de mediere; în același timp, se va urmări ca prin utilizarea 
procedurilor de mediere să se ajungă la rezolvarea amiabilă a situațiilor conflictuale, fără a se 
apleca la instanța de judecată.

	 Răspunzând sesizărilor făcute de către cetățeni asupra disfuncționalităților din justiție, guvernul 
social-democrat vă asigură:

	promovarea noului Cod de Procedură Civilă;
	perfecționarea legii nr 188/2000 privind executorii judecătorești;
	creșterea numărului de executori judecătorești și perfecționarea lor profesională;
	generalizarea sistemului informatic de distribuire a cauzelor de judecată.
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	 Acces la educaţie pentru tinerii din mediul rural 
	burse sociale pentru copiii/tinerii din mediul rural care provin din familii cu venituri salariale 
medii, începând din clasa I și până la terminarea studiilor;
	burse sociale pentru copiii/tinerii din mediul rural care doresc să continue studiile liceale și 
sunt nevoiți pentru aceasta să meargă într-o altă localitate; 
	bursele sociale “trebuie” să acopere cheltuielile de masă, rechizite și cazare, necesare tânărului 
pentru o lună de studiu.

	 Studenţii români – studenţi europeni
	bursele de studii pentru studenți trebuie să acopere cheltuielile de cazare și masă lunare 
necesare pentru un student, cuantumul bursei fiind stabilit împreuna cu organizațiile 
studențești naționale;
	firmele înființate de către studenți vor fi scutite de plata taxelor de înființare și, de asemenea, 
de plată impozitului pentru primul an de activitate precum și reducerea cu 50% a impozitului 
pentru al doilea an de activitate;
	consultarea studenților cu privire la toate măsurile de ordin social referitoare la studenți pe 
care guvernul intenționează să le adopte;
	reabilitarea căminelor și cantinelor studențești și aducerea lor la standarde europene.

Prima ta casă
	>400.000 locuințe pentru tinerele familii, prima casă pe care o poți avea printr-un amplu 
proiect social realizat de un guvern social-democrat;
	1.000.000 de locuințe în 10 ani vor asigura necesarul locativ al tinerelor familii și vor diminua 
drastic emigrarea tinerilor în vestul Europei;
	prețul de achiziție al acestor locuințe va fi mult diminuat prin implicarea autorităților locale 
(primărie, consiliul județean) și a guvernului social-democrat, astfel încât vor duce prețul de cost 
pentru apartamentele cu 2 camere sub 30.000 euro;
	guvernarea PSD+PC va oferi “primă de instalare în casa noua” în valoare de 1.000 euro.

Familia tânără şi primul copil 
	Începând din 2009, vom mări alocaţiile familiale cu 50% și vom crește numărul de familii 
beneficiare (în prezent, avem peste un milion de familii monoparentale). În scopul încurajării 
învăţământului în familiile cu venituri reduse, am decis dublarea valorii pachetului de rechizite 
școlare oferite copiilor la începutul anului. De asemenea, Alianţa PSD+PC va promova un 
program naţional pentru vacanţe – “Prima mea vacanţă” – destinat elevilor proveniţi din familii 
cu venituri mici.
	Acordarea unei burse sociale la nivelul salariului minim pentru copiii care provin din familii cu 
posibilităţi financiare reduse.
	Alianţa PSD+PC susţine acordarea unei alocaţii de 200 de lei pentru creșterea copilului de la 
0 până la 18 ani. De asemenea, vom majora veniturile familiei prin creșterea indemnizaţiei de 
naștere și construirea în parteneriat public privat a peste 5.000 de locuri în creșe și grădinițe la 
standarde europene, reabilitarea integrală a infrastructurii școlare, construirea a 1.000 de creșe 
și 1.000 de grădinițe, construirea de noi campusuri școlare. 

	 Egalitatea de şanse şi susţinerea familiei
Noi susţinem crearea sistemului naţional de sprijinire și promovare a politicilor privind egalitatea de 
șanse pe piaţa muncii, finanţat prin fonduri structurale. Românii care lucrează în străinătate și familiile 
lor rămase în ţară au nevoie de un sprijin consistent din partea statului român.

	 Niciun tânăr fără loc de muncă
	< 25 de ani taxe 0 pentru fiecare angajat; 
	facilitati fiscale (scutiri si diminuari) de impozite pentru angajatorii care angajează tineri; 
	angajatorii sa fie scutiți de plata impozitului pentru salariații studenți, angajații part-time pe 
durata facultății; 
	acordarea unei subvenții anuale pentru angajatorii care demonstrează că au avut angajați la 
prima slujbă sub 25 de ani, cât și pentru cei care au angajat studenți; 
	“primă” de primul job pentru tinerii care provin din mediul rural sau din familii cu venituri 
modeste.

Proiecte PSD+PC

8. Investim în tineri şi familia tânără
Alianța PSD+PC nu poate rămâne indiferentă la marile carenţe ale guvernării în 
domeniul tineretului, fiindcă toate acestea ne afectează zilnic. 

Nu putem rămâne indiferenţi atunci când tinerii dotaţi îşi găsesc locul în alte ţări, 
pentru că nu există un centru de excelenţă care să se ocupe de problemele lor. 

Nu putem accepta ca noţiunea de sport în rândul generaţiei tinere să se rezume la 
un meci de fotbal pe calculator.

Nu putem accepta ca fondurile structurale atrase pe domeniul tineret să se limiteze 
de cele mai multe ori la nişte mese rotunde şi simpozioane lipsite de concreteţe.
Nu putem fi de acord ca taberele să se transforme în nişte ruine şi să devină ţinta 
samsarilor de terenuri.

Alianța PSD+PC spune un nu hotărât la toate acestea şi propune un plan de măsuri 
concrete, care să conducă în cel mai scurt timp la remedierea şi dispariţia tuturor 
acestor deficiențe ale unui sistem care refuză de atâţia ani să se vindece.
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	 Programul România – lider regional în domeniul energiei
Alianţa PSD+PC urmărește stimularea concurenţei prin: dezvoltarea și liberalizarea pieţei de energie electrică, 
conform prevederilor din Roadmap-ul sectorului energetic; dezvoltarea instituţională și întărirea rolului 
Operatorului comercial al pieţei de energie electrică; crearea Observatorului Energetic Naţional cu atribuţii de 
supraveghere a evoluţiilor privind producţia și consumul de energie și de calculare a indicatorilor energetici. 
De asemenea, propunem realizarea de parteneriate public-private pentru investiţii și exploatare. Vom reduce 
impactul centralelor termoelectrice cu funcţionare pe cărbune asupra mediului înconjurător prin montarea 
instalaţiilor de desulfurare. Avem în vedere și reducerea dependenţei de importul de gaze naturale și petrol 
dintr-o singură sursă și creșterea capacităţii de înmagazinare a gazelor naturale până la 6,5 mld.mc. 

	 Programul Energia regenerabilă
Alianţa PSD+PC susţine elaborarea unui program special de sprijinire a IMM-urilor și gospodăriilor care doresc 
să utilizeze energii alternative. De pe ultimul loc în Europa în materie de utilizare a resurselor energetice 
regenerabile, noi ne propunem să aducem România pe unul din primele locuri în acest domeniu. Un accent 
deosebit se va pune pe stimularea utilizării energiei solare în sudul și estul ţării și pe programul de utilizare a 
bioenergiei.

	 Continuarea accelerată a programului de energie nucleară
O prioritate pentru Alianţa PSD+PC este punerea în funcţiune a Unităţilor 3 și 4 ale Centralei Nucleare 
de la Cernavodă, astfel încât, în cel mai scurt timp posibil, sectorul nuclear să asigure peste 35% din 
producţia de energie a României.

	 Apă şi canalizare în toate localităţile
Vom susţine îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei prin creșterea gradului de acces la apă potabilă și 
salubrizare, prin finalizarea la nivel naţional a tuturor lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare.

	 Combaterea efectelor calamităţilor naturale
Alianţa PSD+PC promovează reducerea riscului de inundaţii prin măsuri preventive, prin îndiguiri 
și împăduriri în zonele vulnerabile. Este nevoie de investiţii pentru dotarea instituţiilor publice cu 
responsabilităţi în combaterea efectelor calamităţilor naturale. Vom susţine limitarea și prevenirea 
efectelor negative ale schimbărilor climatice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

	 Dezvoltare durabilă
Alianţa PSD+PC va susţine realizarea unui program naţional pentru dezvoltarea durabilă a zonei 
Dunăre, Delta Dunării și Litoralul Mării Negre.

	 Program naţional de împăduriri
Ne angajăm ca în următorii ani să împădurim 1 milion de hectare.

	 Protecţia solului
Alianţa PSD+PC susţine protecţia solului ca primă resursă strategică a României, alături de fondul 
forestier, care trebuie să crească la 34% până în 2030, cu predilecţie în zona montană. Noi considerăm 
că protecţia solului trebuie privită ca un instrument complex de prevenire a eroziunii sociale și 
economice. Propunem turism ecologic și balneoclimateric la scară naţională, beneficiind de servicii 
de calitate, industrie ecologică bazată pe tehnologii înalte, dezvoltate în parteneriat cu ţările avansate 
și producerea de hrană ecologică suficientă și competitivă.

Proiecte PSD+PC

9. Eficienţa energetică şi protecţia 
mediului

După 4 ani de guvernare de dreapta, preţurile la energie au explodat, înregistrând 
valori cu 200 – 300% mai mari decât cele din 2004. Aproape 60% din populația 
România a fost afectată de scumpirea acceleraă a combustibililor, a energiei termice 
şi electrice şi a gazelor naturale. În aceeaşi măsură, creşterea preţurilor s-a resimțit 
în tot spaţiul economic şi social afectând nivelul de trai al majorităţii românilor.

Guvernarea Alianței PSD+PC va introduce un tarif social în energie pentru a veni în 
sprijinul populației prin reducerea costului utilităților. Susținem modificarea coşului 
de consum în energie, astfel încât populația să beneficieze de energie electrică, 
termică şi gaze naturale ieftine din producția internă. În acest fel, vom reduce cu 50 
% valoarea facturii la gaze naturale prin şi cu 30 % a celei la la energie electrică. 

Prețul la energia termică va fi redus cu 50%, prin modificarea algoritmului de 
calcul privind  repartizarea costurilor între energie electrică şi termică şi prin 
aplicarea programului de reabilitate termică a clădirilor multietajate, precum şi 
prin promovarea programului de producere a energiei termice în cogenerare de 
înaltă eficienţă pentru livrarea în sistemul centralizat de termoficare. Programul 
de reabilitare termică a clădirilor multietajate va fi susţinut din Fondul de Eficienţă 
Energetică constituit prin aplicarea unei taxe pe supraprofitul companiilor din 
domeniul energetic;

De asemenea pentru reducerea consumului de energie şi eficientizarea utilizării 
acesteia vom realiza Planul Naţional de Acţiune, în care se vor regăsi explicit măsuri 
adresate populaţiei:
	 Programul de reducere a consumului de energie electrică cu 40%, în oraşe;
	 Programul “Clădirea Parlamentului clădire zero energie“ şi aplicarea soluţiilor 
de economisire a energiei la toate clădirile publice administrative din România; 
	 Planul de renovare a locuinţei – în vederea renovării parcului actual de locuinţe 
pentru eficientizarea şi reducerea consumului de energie; 
	 Programul “Satul verde“ prin realizarea a 10 localităţi rurale în baza principiului 
“zero emisii“.
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Vom recupera potenţialul uriaş de colaborare cu ţările cu care avem în comun 
filonul latin: Franţa, Spania, Italia, Portugalia.

Ne vom onora angajamentele militare în Irak şi Afganistan, dar vom acţiona, 
în coordonare cu aliaţii, pentru a muta mai rapid centrul de greutate pe 
dezvoltarea capacităţilor civile de reconstrucţie post-conflict şi concomitent, pe 
un calendar clar de retragere graduală din teatrele de operaţiuni.

Vom relansa relaţiile politice cu Federaţia Rusă pe baze pragmatice, pornind 
de la interese comune şi de la potenţialul de colaborare, inclusiv în domeniul 
economic. Acţiunea politico-diplomatică susţinută în vederea recuperării 
Tezaurului României aflat la Moscova va constitui o prioritate. 

Relaţiile politice tradiţionale de parteneriat cu China trebuie fructificate în 
primul rând economic. Stimularea investiţiilor chineze în România, începând 
cu infrastructura, dar şi promovarea intereselor comerciale româneşti în China 
sunt posibile datorită calitătii remarcabile, istoric vorbind, a relaţiilor politice 
bilaterale.

Imaginea proiectată despre românii din străinătate nu trebuie să mai constituie 
o vulnerabilitate pentru imaginea României. Printr-o acţiune politico-
diplomatică şi de promovare profesionistă, comunităţile româneşti din 
străinătate pot deveni un avantaj pentru ţara noastră, o pârghie de influenţă şi 
o sursă de mândrie naţională. Statul român, printr-o agenţie specială, aflată în 
subordinea primului ministru, îi va susţine pe românii din afara graniţelor. 

În spaţiul UE, românii trebuie respectaţi de guvernele statelor membre ca 
cetăţeni comunitari cu drepturi depline, iar statul român trebuie să vegheze 
şi să intervină prompt, dacă este cazul. Vom iniţia un program de reîntoarcere 
a românilor în ţară. Îi vom sprijini legislativ şi bugetar să-şi găsească un loc 
de muncă mai bine plătit, să îşi construiască sau să-şi cumpere o casă, să-şi 
repatrieze bunurile şi să beneficieze de asigurări sociale şi îi vom sprijini prin 

10. Politica externă a României şi 
relaţia cu românii de pretutindeni.
O Românie influentă şi respectată în 
lume

Suntem al şaptelea stat al Uniunii Europene ca dimensiune şi potenţial. 
Acest statut trebuie pus în valoare şi exprimat printr-un nivel de influenţă 
corespunzător în cadrul Uniunii şi în regiune. Vom fi principalul susţinător al 
Republicii Moldova pentru integrarea în UE, cu condiţiile respectării riguroase 
a standardelor democratice în această ţară, astfel încât locuitorii de pe ambele 
maluri ale Prutului să se regăsească, în perspectivă, în marea familie europeană. 
Vom sprijini continuarea accelerată a lărgirii UE în Balcani, zonă tradiţională de 
interes şi de influenţă pentru România, garantarea unei integrari in UE a Turciei 
pe termen mediu, dar si oferirea unui traseu european predictibil pentru Serbia. 

Vom iniţia o nouă dinamică a politicii de vecinătate a UE pentru estul Europei, 
care să aducă Ucraina şi Georgia mai aproape de cele 27 de state. Prezenţa 
activă a UE, deci şi a României, în zona est-europeană şi în cea caspică reprezintă 
un element cheie, inclusiv pentru generarea unor soluţii politice la conflictele 
îngheţate din regiune.

Nu putem continua să fim un membru de mâna a doua al Uniunii Europene. 
Trebuie să depăşim, pe termen scurt, etapa monitorizărilor post-aderare, pentru 
a fi trataţi cu adevărat drept partener cu drepturi egale de către celelalte state 
UE. Nu ne mulţumim cu un rol pasiv. Ne vom negocia interesele în structurile 
Uniunii cu forţa pe care ne-o conferă numărul mare de voturi care ne revin. 
Nu ne mai permitem să pierdem bani europeni. Simbolic vorbind, vom 
acţiona pentru a deveni “Spania Europei Centrale şi de Est”, folosind fondurile 
comunitare pentru a crea, în cel mai scurt timp, o infrastructură performantă. 

Într-un moment în care lumea se transformă sub impactul evenimentelor din 
regiunea în care ne aflăm, nu aşteptăm să fim duşi de valul schimbărilor, ci 
ne propunem să le anticipăm, să ne pregătim pentru ele şi să le influenţăm în 
sensul intereselor noastre. Ştim să ne găsim aliaţi şi să ne susţinem interesele 
cu sprijinul lor, nu vom mai fi o voce singulară. Promovăm parteneriate cu ţările 
puternice din Europa şi din lume. Consolidăm propria relaţie transatlantică, dar 
aducem o contribuţie esenţială la configurarea parteneriatului NATO-UE. 
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	 România-Republica Moldova
România trebuie sa fie în următorii ani principalul susţinător al apropierii Republicii Moldova de UE, în 
perspectiva unei viitoare integrări europene. Acest lucru presupune o reformă democratică profundă 
și un angajament proeuropean care să fie confirmate de procesul electoral și de rezultatele alegerilor 
parlamentare și prezidenţiale programate în primăvara anului 2009.

	 Parteneriat România-SUA
Alianţa PSD+PC susţine consolidarea relaţiei speciale cu SUA și sporirea contribuţiei României la 
configurarea parteneriatului NATO-UE.
Vom promova parteneriate ale României cu ţările puternice.

	 Sprijin instituţional pentru românii din afara graniţelor
Statul român are o datorie atât morală faţă de românii plecaţi la muncă în afara graniţelor 
ţării, cât și financiară, având în vedere contribuţia crucială a acestora la creșterea economică 
a României. Pentru a le putea reprezenta în mod optim interesele, vom înfiinţa o agenţie în 
subordinea prim-ministrului care să asigure coordonarea politicilor sectoriale care îi privesc. Vom 
aloca un buget separat activităţii consulare din MAE și vom înfiinţa un fond de urgenţă pentru 
sprijinirea celor aflaţi în situaţii dificile.

	 Eliminarea restricţiilor de pe piaţa muncii pentru români
Alianța PSD+PC va depune eforturi pentru a convinge statele care încă menţin restricţii pe piaţa 
muncii pentru cetăţenii români să renunţe la acestea. În același timp, însă, vom elabora măsuri 
de sprijin (pentru cumpărarea/construcţia unei locuinţe, pentru deschiderea unei afaceri) pentru 
a facilita revenirea în ţară a celor care doresc să o facă, în vederea reducerii deficitului de forţă 
de muncă autohton. Trebuie să încurajăm revenirea în ţară a elitelor românești și a tinerilor cu 
performanţe academice și profesionale recunoscute.

	 Protejarea identităţii culturale pentru minorităţile româneşti
Alianța PSD+PC se va preocupa de asigurarea drepturilor comunităţilor românești vechi din statele 
vecine (Serbia, Ucraina). Vom asigura recunoașterea vlahilor și aromânilor drept minoritate română. 
Vom acorda sprijin pentru iniţiativele culturale, pentru finanţarea instituţiilor de cult și culturale, 
pentru învăţământul în limba maternă, vom acorda burse de studii, vom susţine  prin toate mijloacele 
păstrarea identităţii culturale.

	 Recâştigarea mândriei naţionale
Alianţa PSD+PC își propune ca obiectiv major al guvernării sale reclădire încrederii cetăţenilor 
României în ţara lor și în valorile naţionale. Nu vom putea avea o ţară respectată în Europa și în 
lume atât timp cât noi nu respectăm naţiunea din care facem parte. Vrem recâștigarea mândriei 
naţionale, astfel încât fiecare român trebuie să fie mândru de ţara sa și de semenii săi.

facilităţi fiscale pe cei care investesc în România.

Vom îmbunătăţi serviciile consulare, vom reduce birocraţia şi taxele consulare. 
Vom acţiona pentru ridicarea vizelor de călătorie în Statele Unite. Vom susţine 
cooperarea la nivel european pentru rezolvarea problemelor legate de 
integrarea socială a romilor. 

Ne vom asigura că minorităţile româneşti vechi din statele vecine sunt 
recunoscute ca atare şi se bucură de toate drepturile la păstrarea şi afirmarea 
identităţii lor etnice, religioase, lingvistice şi culturale, la nivelul standardelor 
europene. Ele vor fi sprijinite, în acest sens, de statul român potrivit legii 
promovate de PSD şi aprobate de Parlamentul României în 2007. Pe baza 
acestei politici România îşi va asuma pe deplin rolul de “stat înrudit” în raport cu 
minorităţile române din statele vecine.

Toate acestea vor contribui la o necesară creştere a coeziunii societăţii 
româneşti, la redobândirea de către naţiunea română a încrederii în forţele 
proprii şi în propriul destin, precum şi la reafirmarea demnităţii şi mândriei 
naţionale, puternic afectate în lunga perioadă de tranziţie. Vom lansa un amplu 
parteneriat public-privat pentru refacerea imaginii României în străinătate şi 
pentru a promova, la nivel mondial, inestimabila noastră zestre culturală.

	 Consolidarea rolului României în UE
Alianţa PSD+PC susţine consolidarea rolului României în UE, ca stat activ și implicat, capabil să își 
apere interesele și să alcătuiască alianţe cu parteneri strategici în acest scop, pe măsura importanţei 
sale ca al 7-lea stat ca mărime al Uniunii. România se află într-o poziţie din care poate influenţa 
semnificativ decizii la nivelul UE și trebuie să-și utilizeze la maximum acest potenţial pentru realizarea 
intereselor proprii.

	 România – un nou profil regional
Alianţa PSD+PC promovează configurarea unui profil regional al României, al relaţiilor sale cu vecinii 
– politice, economice, culturale. Zona în care ne aflăm ne permite un rol semnificativ, dar ne pune și 
în faţa unor provocări pe măsură, pe care trebuie să știm să le depășim. Avem în vedere relansarea 
relaţiilor cu Rusia, Republica Moldova, Ucraina, pe baze pragmatice, pornind de la interese comune și 
de la potenţialul de colaborare.

Proiecte PSD+PC
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	 Promovarea patrimoniului cultural naţional
Avem în vedere sprijinirea creaţiei naţionale, protejarea patrimoniului cultural naţional, legiferarea 
Statutului artistului în România, în concordanţă cu recomandările UNESCO și normele Uniunii Europene.

	 Imaginea României în străinătate
Nu mai putem accepta ca alţii să creioneze imaginea ţării noastre, în timp ce autorităţile române se 
mulţumesc să răspundă tardiv și ineficient. Vom susţine lansarea unui amplu program în parteneriat 
public-privat pentru refacerea și promovarea imaginii României în străinătate.

	 Casa României
Propunem regândirea prezenţei externe a României prin re-organizarea reţelelor cultural, comerciale 
și de promovare a afacerilor, precum și a catedrelor, în cadrul conceptului Casa României.
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Lansare Dialoguri Naţionale
București, 21 iulie

Dialoguri Naţionale: Impactul social al creşterii prețurilor şi inflației
București, 22 august

Forumul Naţional al Agricultorilor
Alexandria, 29 august

Forumul Naţional al Ecologiştilor
Pitești, 30 august

Dialoguri Naţionale: Măsuri pentru sprijinirea mediului de afaceri
București, 4 septembrie

Dialoguri Naţionale: Educaţie
Iași, 8 septembrie

Dialoguri Naţionale: Reforma Administraţiei Publice şi Reforma Statului  
București, 10 septembrie

Dialoguri Naţionale: Justiţie în slujba cetățeanului
București, 16 septembrie

Dialoguri Naţionale: Energia – prioritate a guvernului PSD+PC
București, 17 septembrie

Dialoguri Naţionale: Românii de pretutindeni
Milano, 21 septembrie

Dialoguri Naţionale: Mediu de afaceri regional
Timișoara, 23 septembrie

Dialoguri Naţionale: Reforma sistemului sanitar
București, 25 septembrie






