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“Puterea politică actuală nu are soluţii.
Şi, fiindcă nu are soluţii, se răzbună pe propriul 
popor!
Românii sunt sărăciţi şi umiliţi.
Rezultatul? Cel care câştigă cu 25% mai puţin 
începe să muncească cu 25% mai puţin.
Sunt tânăr, fac parte dintr-o generaţie care n-a 
avut nicio legătură cu perioada comunistă. Şi 
vreau să construim împreună pentru viitor. De 
aceea, fac un apel către toţi românii: nu vă 
abandonaţi meseria! Nu vă uitaţi vocaţia, doar 
pentru că actuala putere vă umileşte. Învăţaţi-i 
pe elevi, trataţi-i pe bolnavi, respectaţi legea, 
protejaţi-i pe cei în pericol, stingeţi incendiile, 
fiţi corecţi în tribunale!
Actuala putere, actualul preşedinte, actualul 
guvern sunt un accident istoric.
Vom încerca să îi îndepărtăm cât putem de 
repede.
Viaţa trebuie să continue şi după ce ei vor 
dispărea!
Proiectul pe care vi-l propun n-are legătură nici 
cu Băsescu, nici cu mogulii, nici cu trecutul. 
Are legătură cu ceea ce vrem să facem noi 
pentru următorii 8 ani. Şi are legătură cu 
societatea pe care vrem să o construim pentru 
viitor, astfel încât să ne placă să trăim aici, acasă, 
să avem o societate dreaptă, prosperă şi 
corectă.
 

Am construit, împreună cu cei mai buni 
profesionişti din partid, cu oameni de la 
Academie, cu profesori şi sindicalişti, un foarte 
bun program de guvernare pentru România 
de azi.
Un program prin care STÂNGA VA ÎNDREPTA 
ROMÂNIA!
Vă îndemn să îl citiţi, să reflectaţi şi să veniţi 
alături de noi. Nu este un program îngheţat, ci 
este o viziune vie, care poate creşte în fiecare zi. 
Împreună cu voi, eu vreau să ne luăm ţara 
înapoi!
PDL n-a modernizat România. PDL a stricat 
România!
Aşa că PSD va trebui să repare România! Şi să 
continue modernizarea ei.
Suntem partidul care propune un nou model 
de societate pentru generaţiile următoare!
Am învăţat din greşelile trecutului şi acum e 
timpul să mergem pe un nou drum.
Vrem să fim un partid apropiat de oameni, mai 
deschis şi mai legat de problemele reale.
Avem un model alternativ de societate, bazat 
pe impozitare diferenţiată, pe crearea de locuri 
de muncă, pe sprijinirea producţiei şi pe mai 
multă corectitudine.
Vom fi un partid al celor mulţi, al celor ce 
muncesc sau au muncit, al celor corecţi, al celor 
care vor dreptate şi al celor care vor o societate 
în care sunt respectaţi şi sprijiniţi.
Vă mulţumesc!”

Victor Ponta, Preşedinte PSD



ADUCEM SALARIILE LA NIVELUL DE DINAINTE DE 
TĂIERE. Anulăm imediat măsura de tăiere nediferenţiată, cu 
25%, a salariilor din sectorul bugetar. Impact bugetar: - 
1,1% din PIB

PENSII FĂRĂ RECALCULARE ÎN JOS. Anulăm măsurile 
imorale cuprinse în ordonanţele date de actualul Guvern cu 
privire la pensiile militare şi alte categorii de pensii speciale.  
Pensiile militare vor fi calculate după vechea lege, 164/2001, 
ieşind din sistemul public de pensii.

IMPUNEM NEIMPOZITAREA PENSIILOR MICI. Pensiile, în 
special cele mici, trebuie să asigure cel puţin un nivel 
necesar subzistenţei majorităţii pensionarilor. Orice decizie 
referitoare la statutul fiscal al pensiilor sub un anumit plafon 
va fi abrogată. 

ÎNGHEŢĂM CHELTUIELILE MATERIALE LA UTILITĂŢI ŞI 
MEDICAMENTE ŞI PLAFONĂM RESTUL CHELTUIELILOR 
CU BUNURILE ȘI SERVICIILE la cel mult 50% faţă de anul 
trecut. Și GENERALIZĂM SISTEMUL SEAP (sistemul 
electronic de achiziţii publice) pentru toate achiziţiile 
publice la nivel central şi local. Astfel, atacatăm direct 
corupţia, reducem multe dintre cheltuielile publice 
nejustificate şi decuplăm de la banul public clientela de 
partid. 

Eliminăm obligaţia de a plăti CONTRIBUŢII SOCIALE 
pentru persoanele angajate cu DREPTURI DE AUTOR.

ÎNCEPEM AUDITUL FINANCIAR ŞI INSTITUŢIONAL. Vom 
realiza „Cartea neagră a guvernării Băsescu-Boc”, pentru a 
aduce la cunoştinţa cetăţenilor amploarea dezastrului 
instituţional, economic şi social pe care îl va prelua guvernul 
PSD.
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Ce facem 

PACT SOCIAL, împreună cu sindicatele, pentru a 
garanta existenţa unui cadru de dialog real, pentru ca 
revendicările sindicatelor să poată fi incluse în 
proiectele pe termen mediu şi lung. 

ÎNCEPEM DEPOLITIZAREA ADMINISTRAŢIEI, prin 
interzicerea numirilor politice mai jos de miniştri şi 
secretari de stat. Orice numire în sistem se va face pe 
bază de concurs.

CREŞTEM SALARIUL MINIM la 750-800 RON (şi 
unificăm salariul minim din privat şi de la stat) şi 
INDEXĂM CU INFLAŢIA fondul total de salarii şi 
cheltuielile de asistenţă socială. Ulterior, ţintim creşterea 
salariului minim până la 40% din salariul mediu (în a 
doua jumătate a ciclului de guvernare, după realizarea 
consolidării fiscale), pentru reducerea economiei gri şi 
protecţia angajaţilor cu venituri mici.

REDUCEM IMPOZITAREA MUNCII, prin scăderi la CAS-
uri cu 3 puncte la angajator, ceea ce va stimula crearea 
de locuri de muncă (impact bugetar: -0,5% din PIB); în 
plus, plafonăm contribuţiile la asigurări de sănătate la 
maxim 5 salarii medii.

ZERO CONTRIBUȚII LA ANGAJATOR PENTRU 12 LUNI 
pentru locuri de muncă nou create pe care se angajează 
şomeri/tineri/persoane peste 45 de ani, cu obligativi-
tatea menţinerii pe post încă un an de zile. Impact 
bugetar pentru crearea a 100.000 de locuri de muncă: -
0,12% din PIB. 

54

locuri

de muncă

locuri

de muncă

locuri

de muncă

reforme

reforme

7

8

9

10

11



AUDITĂM CHELTUIELILE DE CAPITAL şi ierarhizăm 
priorităţile de investiţii la nivel naţional în funcţie de 
randamentul acestora.

Modificăm STRATEGIA NAŢIONALĂ DE APĂRARE, 
dacă aceasta va fi aprobată în forma actuală, astfel încât 
presa să fie scoasă din categoria ameninţărilor la adresa 
României.

ÎNGHEŢĂM (pentru 1 an) PREŢUL LA ENERGIA 
FURNIZATĂ POPULAŢIEI, prin modificarea mixului 
energetic actual (coşul de consum pentru populaţie), 
astfel încât populaţia să nu fie afectată. Păstrăm actualul 
sistem pentru energia acordată companiilor.

ELIMINĂM DIN CODUL FISCAL SINTAGMA „DE 
REGULĂ”, pentru a avea obligativitatea de a aplica 
măsuri de schimbare a fiscalităţii doar după un termen 
de 6 luni. Mediul de afaceri va avea reguli mai stabile 
privind taxele şi impozitele de plătit. 

RELANSĂM SISTEMUL DE LICITAŢII PUBLICE PRIVIND 
ACHIZIŢIONAREA MEDICAMENTELOR, sistem care a 
fost aplicat cu rezultate foarte bune, dar a fost abandonat 
în mod premeditat, pentru a deschide poarta aranjamen-
telor de tot felul.

DEBLOCĂM POSTURILE DIN SĂNĂTATE, în funcţie de 
nevoi şi de specificul subdomeniului de activitate. Nece-
sarul sistemului este de peste 28.000.  În plus, trebuie 
deblocate angajările tinerilor absolvenţi în sistemul de 
stat.  

MĂRIM REDEVENŢELE nefiscale încasate de stat ca 
urmare a concesionării exploatării resurselor naturale 
neregenerabile. Ținta: veniturile nefiscale să crească cu 
cel puțin 10%. Venituri la buget de minim 0,6% din PIB. 

PLATA DATORIILOR STATULUI CĂTRE FIRMELE 
PRIVATE. Statul nu mai trebuie să fie un factor de blocaj 
în economie, astfel încât datoriile mai vechi de 60 de zile 
vor fi plătite sau compensate.
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SISTEM DIFERENŢIAT DE IMPOZITARE A VENITURILOR 
PERSONALE, însoţit de un pachet de DEDUCERI, pentru 
acţiuni care vizează stimularea muncii, investiţiilor, inovării 
precum şi finanţarea serviciilor sociale de sănătate, educa-
ţie, asistenţă socială, etc. Sistemul de deduceri ataşat va 
face ca veniturile celor din clasa de mijloc să nu fie impozi-
tate suplimentar. Clasa de mijloc (salarii până în 1000 de 
euro) va avea impozit mai mic decât în prezent. Supra-
impozitarea salariilor de peste 90 de milioane ROL. Impact 
bugetar: -0,2% din PIB. Propunem spre dezbatere şi 
analiză două variante:

a. Varianta cu 4 trepte: 0% (până la 10 milioane, ca 
urmare a sistemului de deduceri), 15% (sub 45 de 
milioane), 25% (45-90 milioane), 35% (peste 90 
milioa-ne). Cotele se aplică doar pentru sumele care 
depăşesc plafoanele, nu pentru toată suma. Impact 
bugetar: -0,2% din PIB. 

b. Varianta cu 3 trepte: 8% (până la 10 milioane), 12% 
(între 10 milioane şi 45 de milioane), 16% (ce 
depăşeşte 45 de milioane).
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muncii la negru, prin măsuri care pot atrage până la 2% 
din PIB. Intensificăm măsurile de reducere a evaziunii 
fiscale în domenii precum petrol, panificaţie, industria 
alcoolului şi tutunului, turism, hoteluri restaurante, 
comerţ etc. Implementăm rapid un program de reformă a 
administrării taxelor promovat de Banca Mondială.

ÎMBUNĂTĂŢIM COLECTAREA ACCIZELOR (inclusiv prin 
accizare la producător) în special la produse petroliere şi 
băuturi alcoolice, astfel încât veniturile din accize să 
crească cu 30% faţă de nivelul din 2010.

RAMBURSĂM TVA-UL PENTRU PROIECTELE FINANŢA-
TE DIN FONDURILE EUROPENE după fiecare cerere de 
rambursare şi nu la finalul proiectului. Astfel, se dă un 
sprijin major beneficiarilor. În prezent, statul blochează 
aproape 2 miliarde de euro în conturi.

Reintroducem sistemul de impozitare prin care MICRO-
INTREPRINDERILE pot opta pentru 16% pe impozitul 
pe profit sau 2-3% impozit pe cifra de afaceri.

Trecem CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV de la 
ordonatorii principali de credite la Curtea de Conturi 
(Impact bugetar pozitiv de 0,2% din PIB).

Eliminăm INFLUENŢA POLITICĂ DIN NUMIRILE FĂCU-
TE ÎN JUSTIŢIE – CSM propune, nu ministrul de Justiţie, 
cine să fie numit sau înlocuit din funcţia de procuror sau 
judecător. 

REDUCEM EVAZIUNEA FISCALĂ, înăsprim controlul 

Păstrăm IMPOZITUL PE PROFIT LA 16%, cu scutire de 
impozit a profitului reinvestit şi cu sistemul amortizării 
accelerate.

TVA DIFERENȚIAT, în sensul micşorării acestei taxe 
pentru produsele de bază şi majorarea sa la produsele de 
lux. TVA 5% pentru pâine, carne proaspătă, lapte, ulei şi 
zahăr, (cu anumite specificaţii tehnice), cu efect în stimu-
larea producătorilor autohtoni. Reducerea TVA la alimen-
te va trebui corelată cu realizarea consolidării fiscale. 
Impact bugetar: - 0,5% din PIB.

CREŞTEM IMPOZITAREA PROPRIETĂŢILOR DE LUX şi a 
proprietăţilor multiple (terenuri, clădiri, maşini etc), astfel 
încât veniturile din impozitul pe proprietate să crească 
(acum avem 0,7% şi ţintim minim 1,1% din PIB).  Diferen-
ţiat în funcţie de natura şi caracteristicile proprietăţilor. 
Vom accentua progresivitatea în impozitarea locuinţelor, 
îndeosebi a celor de lux, şi vom introduce o taxă penaliza-
toare pentru terenurile agricole de peste 10 ha necultivate 
nejustificat. 
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Vom COMPENSA MEDICAMENTELE în mod real cu 
90% pentru pensionarii cu pensii sub 1000 de RON. 

Corelăm drepturile distribuite ca ajutoare sociale 
(venitul minim garantat) cu o formă de MUNCĂ ÎN 
FOLOSUL COMUNITĂŢII, după model european, 
precum şi prin intermediul mecanismului „ÎNTREPRIN-
DERILOR SOCIALE”- organizaţii economice non-profit, 
cu management voluntar, cu domenii de activitate 
derulate în interes local, care ar urma să constituie un 
sistem de preluare rapidă a şomerilor, scăzând astfel 
presiunea pe sistemul bugetele de şomaj şi asigurări 
sociale. Începem şi reevaluarea tuturor alocaţiilor şi 
ajutoarelor pentru persoanele cu handicap, pentru 
eliminarea abuzurilor.

Continuăm RITMUL DE CREŞTERE A VENITURILOR 
NEFISCALE, cu cca 30%, prin revizuirea în concor-
danţă cu practicile europene a sistemului de rede-
venţe, chirii şi dividende aferente activelor statului.

Îndreptăm LUPTA ÎMPOTRIVA CORUPŢIEI şi spre 
problemele din justiţie, achiziţii publice, spitale şi şcoli, 
zonele care afectează cel mai mult viaţa românilor şi 
ignorate în ultimii ani.  

PLĂTIM INTEGRAL SUBVENŢIILE PENTRU AGRICUL-
TURĂ. În plus, în acord cu Comisia Europeană, trebuie 
acordate subvenţii pentru cercetarea din agricultură, 
pomicultură, zootehnie şi celelalte domenii viabile care 
pot contribui la o relansare imediată a economiei. 

Implementăm STANDARDELE DE COST şi normativele 
de personal în serviciile descentralizate. Introducem cri-
terii privind performanţa exprimată prin eficienţă, efica-
citate şi economicitate specifice fiecărui sector al 
administraţiei publice centrale şi locale, cu evaluare 
anuală. Introducem organigrame şi BUGETE STANDARD 
pentru toate autorităţile publice locale. Impact bugetar 
pozitiv: +0,5% din PIB.

MODIFICĂM LEGEA SPONSORIZĂRII, în sensul măririi 
procentului de neimpozitare a agenţilor economici care 
finanţează acţiuni  cultural-artistice. 

Prelungim perioada de activitate a MEDICILOR DE 
FAMILIE PENSIONABILI care doresc acest lucru și lucrea-
ză în mediul rural sau în localități mici cu deficit de 
medici. 
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PRIORITATE - ABSORBŢIA DE FONDURI EUROPENE – 
preluăm cel mai bun model european, reducem ghidu-
rile, salarizare specială pentru cei care lucrează în acest 
domeniu, ministru delegat special, evitare suprapunere 
cu programe din bugetul naţional, rambursare TVA sau 
compensare cu datorii la buget. Ținta: CREŞTEM GRA-
DUL DE ABSORBŢIE A FONDURILOR EUROPENE .

Introducem PROGRAMAREA BUGETARĂ MULTI-
ANUALĂ, pe proiecte. Această măsură va  aduce 
economii importante la buget şi va creşte gradul de 
predictibilitate şi eficienţa cheltuielilor publice. Sistemul 
va fi dublat de un SISTEM INFORMATIC INTEGRAT 
NATIONAL pentru controlul construcţiei şi execuţiei 
bugetare în timp real. În plus, vom crea un Comitet de 
transparenţă bugetară la Parlament.  

Extindem MECANISMUL IMPOZITĂRII DIFERENŢIATE 
la mai multe domenii, printre care şi TVA-ul aplicat 
adaosului comercial. 

Acestea sunt doar câteva dintre priorităţile noastre pentru primul 
mandat. Mai multe detalii pot fi găsite pe siteul , unde e 
publicată varianta extinsă a Viziunii de Guvernare.

www.psd.ro
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Impunem un amplu proiect de E-GUVERNARE, bazat nu 
pe construcţia unor site-uri noi, ci pe impunerea unor 
reguli de transparenţă, consultare publică şi creştere a 
interactivităţii cu opinia publică. Vom dota primăriile cu 
pachete IT&C standard pentru constitutirea de birouri 
unice, conectate la o bază naţională de date.  Sisteme de 
plată a impozitelor şi taxelor prin internet, publicarea 
obligatorie a informaţiilor de interes public şi îmbună-
tăţirea mecanismelor de consultare a societăţii civile 
pentru politicile publice.

Subvenţionăm ACCESUL LA INTERNET pentru toate 
unităţile de învățământ din zonele rurale şi realizăm 
puncte de Hotspot Wireless în jurul instituţiilor publice.

Sprijinim DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII CIVILE, prin 
finanţare publică şi transparentă şi prin coimplicarea 
ONG-urilor în oferirea de servicii publice.

Stimulăm INDUSTRIA, pentru a creşte producţia şi 
exporturile, pentru a se crea locuri de muncă productive. 
Una dintre soluţii este cea de relansare a proiectelor de 
parcuri tehnologice şi industriale pentru reducerea 
costurilor de operare.

Investim major în INOVARE ȘI CERCETARE, prin 
creşterea ponderii în PIB, cât şi prin crearea unor structuri 
speciale în zona ministerului economiei care să coordo-
neze cercetarea cu aplicare industrială. Un accent deose-
bit se va pune pe DEZVOLTAREA SECTORULUI IT, în care 
vor fi păstrate facilităţile actuale şi se vor introduce unele 
noi. 

Creăm facilităţi de CREDITARE SUBVENŢIONATĂ 
PENTRU IMM-uri, prin contribuţia comună a băncilor şi a 
sectorului public. Recapitalizare CEC şi Eximbank. Acest 
rol de creditare poate fi preluat de o bancă (existentă sau 
nouă) sau de un fond de dezvoltare, după model ger-
man. O astfel de structură poate ajuta şi la creşterea ratei 
de absorbţie a fondurilor europene. Costul estimat de 
Consiliul Investitorilor Străini este de 0,04% din PIB, iar 
beneficiul ar putea fi de până la 0,4% din PIB şi peste 
9.000 de angajaţi. 

Sprijinim orientarea EXPORTURILOR ROMÂNEŞTI ŞI 
CĂTRE PIEŢE EMERGENTE afectate într-o măsură mai 
mică, prin deschiderea a 5 centre de promovare în parte-
neriat public-privat (Moscova, Beijing, Chişinău, Cairo, 
New Delhi).
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Intro-ducem un standard de excelență pentru produsele 
româ-nești de calitate, care să fie recunoscut pe acestea 
sub forma unui logo, astfel încât ele să fie mai bine 
promovate, prin comparație cu cele din import. Scopul 
actual – sprijin pentru producătorii autohtoni, creşterea 
consumului intern şi scăderea dependenţei de importuri 
de produse agricole şi industriale. 

Creşterea bazei de impozitare şi crearea de locuri de 
muncă prin programul TRADECO (tradiţional şi ecolo-
gic). Programul TRADECO se face prin colaborare între 
autorităţi locale, ministerul Agriculturii şi ministerul 
Finanţelor, prin includerea într-o activitate sistematică a 
categoriei „lucrători familiali nesalarizaţi” (cca 1,4 milioane 
persoane, în special din rural). Aceştia vor fi incluşi în 
sistemul asigurărilor publice prin crearea unui mecanism 
de contractare a micului comerţ de produse tradiţionale. 
Cu TVA redus, cu reguli de plafonare a numărului de 
beneficiari după model francez, cu reguli de plafonare a 
volumului de achiziţii dintr-o singură sursă după model 
german. Impact bugetar: +0,7% din PIB.

Elaborăm un SET DE STIMULENTE FINANCIARE PENTRU 
COMASAREA TERENURILOR agricole – numai pe bază 
de cadastrare şi intabulare. Printre altele, avem în vedere 
diferite cote de majorare a impozitelor pentru terenurile 
nelucrate nejustificat peste 10 ha, diminuarea fiscalităţii în 
cazul asocierilor, acordarea de facilităţi pentru cei care 
preiau terenuri necultivate anterior.

REFACEM PLĂMÂNUL VERDE. Împădurirea anuală a 
45.000 ha şi producerea anuală a 160 milioane puieţi 
forestieri. 

Vom modifica toată CONCEPŢIA DESPRE STRUCTURA 
AGRICOLĂ după cea existentă în Uniunea Europeană, 
inclusiv prin modificarea unor acte normative care se întorc 
tocmai în 1991. Noua concepţie se va axa pe creşterea 
randamentelor, şi nu a suprafeţelor cu producţii şi randa-
mente mici. Vom aplica sisteme de finanţare compatibile 
cu normele UE. Vom ţine seamă de Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală, precum şi de viitoarea Politică Agricolă 
Comună. 

În plus, în acord cu Strategia de Dezvoltare a agriculturii, 
construim şi lansăm mari PROGRAME NAŢIONALE ÎN 
AGRICULTURĂ, și pachete de măsuri fiscale dedicate 
pentru agricultură (scutire contribuții la noile locuri de 
muncă create, scutire la impozitul pe profit, garantare 
credite etc): 

a. Centre de colectare şi prelucrare produse agricole
b. Încurajarea agriculturii de tip BIO
c. Parteneriat public privat pentru refacerea siste-

mului de irigaţii
d. Dezvoltare rurală (infrastructura deficitară - apă, 

canalizare, curent)
e. Stimulare legumicultură şi pomicultură

Relansăm programul FABRICAT ÎN ROMÂNIA, într-o nouă 
formă, axată pe aceleaşi principii din perioada guvernării 
PSD, cu accent pe inovare, competitivitate şi tradiţie. 
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Alte soluții menite a aduce mai mulți bani la buget vizează 
taxarea severă a produselor de lux și introducerea unui 
IMPOZIT PE POLUARE. Accizarea producţiei de masă 
lemnoasă destinată exportului, întrucât exportul de lemn 
neprelucrat semnifică, totodată, şi un export al forţei de 
muncă. In paralel, includerea unui TVA mai mic pentru 
produse eco. Sistem de eco-taxe şi stimularea de achiziţii 
publice  “verzi”. 

Valorificăm deşeurile urbane, a celor industriale inerte din 
construcţii şi a infrastructurii din transport pentru produ-
cerea de ENERGIE  „VERDE”.

Implementăm LEGEA CONTROLULUI UNIC (pentru a se 
evita hărţuirea mediului de afaceri, suprapuneri ale orga-
nelor de control etc).

Control  mai riguros cu privire la TARIFELE BANCARE, prin 
implicarea statului în stabilirea unor plafoane şi prin con-
troale pentru a se stopa abuzurile săvârşite împotriva 
clienţilor băncilor. Perfecţionăm cadrul legislativ pentru a 
fi în acord cu Directivele europene privind contractele de 
credit pentru consumatori, cu accent pe protejarea consu-
matorilor în relaţia acestora cu băncile. 

GHIŞEE UNICE în toate unităţile administrativ teri-
toriale, pentru relaţia cetăţeanului cu administraţia (va fi 
datoria aparatului de stat să schimbe informaţii, nu a 
cetăţenilor). Plus SIMPLIFICAREA SISTEMULUI DE DECLA-
RAŢII privind contribuţiile angajaţilor şi angajatorilor, 
astfel încât să existe o singură declaraţie şi să se unifice 
bazele de date corespunzătoare. 

POLITICI DE URBANISM mai dure, prin control eficient al 
utilizării terenurilor, prin interzicerea amplasării de noi 
construcţii şi a desfăşurării activităţilor în zonele expuse 
frecvent la inundaţii şi identificarea altor activităţi 
susceptibile să conducă la creşterea riscului la inundaţii. 
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Promovăm o lege prin care vom sancţiona cu AMENDĂ 
PENALĂ angajatorul care acceptă şi încurajează munca la 
negru. 

Ţintim REDUCEREA NUMĂRULUI DE TAXE parafiscale la 
jumătate.

ELIMINAREA ANUMITOR PRIVILEGII DIN CODUL 
FISCAL privind plata impozitelor si taxelor locale, care 
aduc un plus de 2% din PIB. 

CREŞTEM CHELTUIELILE DE CAPITAL, ca factor determi-
nant al creşterii economice prin  investiţii. Investiţiile vor fi 
auditate, ierarhizate în funcţie de efectul economic de 
antrenare şi eficienţa lor socială, corelate pentru evitarea 
suprapunerilor, urmând a  fi finanţate prioritar cele cu 
randamente mari. Introducem standarde de rentabilitate 
la investiţii cu efect multiplicator (indice de 1,7).
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MODIFICĂM LEGEA SALARIZĂRII UNICE, și recunoaş-
tem statutul social al profesorilor, al medicilor, al cadre-
lor militare prin reconsiderarea poziţiilor pe care aceste 
categorii socio-profesionale le ocupă în grila de salari-
zare. 

Respectăm PACTUL PENTRU EDUCAȚIE şi alocăm 6% 
din PIB pentru acest sector. Educaţia trebuie să se regă-
sească în priorităţile de finanţare, iar cheltuielile de 
susţinere a educaţiei trebuie orientate spre zonele mai 
puţin dezvoltate şi spre salariile mici din sistem. În plus, e 
nevoie de extinderea acestui Pact pentru a asigura 
stabilitatea sistemului (inclusiv a mecanismelor de exa-
minare) pentru perioade cât mai mari de timp.

PACHET SOCIAL GARANTAT PENTRU EDUCAȚIE.  
Acest Pachet va asigura asistența părinților privind creș-
terea nou născuților, condiții de integrare a copiilor în 
creșe, respectiv învățământ preșcolar începând cu 
vârsta de 3 ani, parcurgerea unui program școlar de 
calitate în școli echipate corespunzător, în paralel cu 
asigurarea serviciilor de asistență medicală, dezvoltare 
fizică (în cluburi școlare sportive) și socio-culturală. 

Transformăm VÂRSTA DE PENSIONARE DIN OBLI-
GAŢIE ÎN DREPT, lăsând la latitudinea celui care atinge 
vârsta de pensionare decizia momentului în care se iese 
la pensie. 

Introducem posibilitatea legală de ACHIZIŢIONARE DE 
PUNCTE ANUALE DE PENSIE necesare în cazul pensio-
nării la limită de vârstă de către cetăţenii români care nu 
au contribuit la fondul de pensii pentru perioade cumu-
late de maxim 5 ani.

Ţintim creşterea VALORII PUNCTULUI DE PENSIE LA 
45% din valoarea salariului mediu după stabilizarea 
fiscală şi reechilibrarea bugetului.

23

Ro
m

ân
ia

Ro
m

ân
ia

 C
or

ec
tă

. 
 S

oc
ia

lă
.

22

pensii

locuri

de muncă

reforme

Ce facem n primul mandat

67

68

69

64

65

66

educatie,



Completăm legislaţia privind DESCENTRALIZAREA DIN 
SĂNĂTATE, pentru a evita blocajele şi pentru a asigura 
finanţarea corespunzătoare. 

Construim şi dotăm la standarde europene 8 spitale 
regionale, în subordinea Ministerului Sănătăţii. Derulăm 
proiecte cu Banca Mondială şi Banca Europeană de 
Investiţii pentru reforma sectorului de sănătate. 
Fondurile sunt destinate pentru 183 de maternităţi şi 
spitale şi nu au fost folosite ani de zile. Realizăm un 
CENTRU UNIC DE PROGRAMARE la nivel local, compo-
nentă a sistemului naţional informatic integrat pentru 
sănătate, care va permite pacienţilor accesul neîngrădit 
la servicii medicale.

Înfiinţăm o COMPANIE FARMACEUTICĂ NAŢIONALĂ, 
prin comasarea Antibiotice Iaşi, Unifarm, Oficiul Central 
de Stocare pentru Situații Speciale, Sanevit Arad și 
Departamentul de Vaccinuri de la Institutul Cantacuzino. 
Noua companie de interes strategic național va dezvolta 
și va produce singură sau în colaborare cu mari corporații 
internaționale, vaccinuri și insulină, medicamente 
pentru boli cardiovasculare (prima cauză de deces în 
România), medicamente antitumorale orale, soluții 
perfuzabile, pe lângă activitatea din prezent: Anti-
biotice-producător de medicamente din 11 clase tera-
peutice, Sanevit Arad-producător de seringi, Unifarm-
depozit.

lângă îmbunătăţirea capacităţilor de bază, şi dezvoltarea 
competenţelor civice, dezvoltare personală, educaţie 
ecologică, sanitară, etc. Asumarea impunerii acestei 
reforme pentru o perioadă mai lungă de timp, pe baza 
unui ACORD POLITIC ŞI SOCIAL LARG.

Demarăm programe de EDUCAŢIE SPORTIVĂ DE 
MASĂ şi de modernizare şi creştere a bazei materiale a 
sportului (săli de sport, bazine de înot).

Generalizăm programul „ŞCOALĂ DUPĂ ŞCOALĂ” în 
tot sistemul de învăţământ, concomitent cu susţinerea 
alternativelor educaţionale şi cu redimensionarea pro-
gramelor de activităţi extraşcolare.

Proiectul CAMPUSURI ȘCOLARE ȘI LICEE ÎN MEDIUL 
RURAL, care să asigure copiilor de pe o rază de până la 15 
Km servicii de educație până la nivel liceal, burse, cămin, 
cantină și/sau transport zilnic (reluarea proiectului 
microbuzelor școlare), după caz, bază sportivă și locuințe 
pentru cadrele didactice. O bună parte a fondurilor nece-
sare realizării acestor obiective există deja pe diferitele 
componente ale Fondurilor Structurale Europene însă 
ele nu sunt accesate de actualul Guvern. 

REFORMA CURRICULARĂ STABILĂ ce va urmări, pe 
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politici sociale

Extindem şi îmbunătăţim corespunzător ASISTENŢA 
JURIDICĂ DIN OFICIU/gratuită, în paralel cu derularea 
unor ample campanii de informare a publicului larg, mai 
ales în zonele defavorizate (rurale, depopulate) şi pentru 
categorii sociale în dificultate (persoane vârstnice, cu 
venituri mici etc.).

REFORMĂM ACTIVITATEA JUDECĂTORIILOR, ca 
instanţă primă şi accesibilă cetăţeanului în primul rând 
trebuie să aibă competenţa de a soluţiona litigiile cele 
mai frecvente dintre cetăţeni. Numai astfel se poate crea 
un cadru larg pentru o justiţie minim garantată. 

DEPOLITIZĂM ACTIVITATEA DNA, şi întărim capaci-
tatea instituţională şi logistică a DNA ŞI DIICOT, pentru 
eficientizarea activităţii în aceste domenii. Implementăm 
un PROGRAM NAŢIONAL PENTRU STOPAREA CRIMI-
NALITĂŢII. Acesta va funcţiona pe trei piloni: prevenirea 
infracţiunilor, aplicarea legii şi reinserţia socială a persoa-
nelor care şi-au ispăşit pedeapsa conform legii.

PUBLICĂM TOATE HOTĂRÂRILE JUDECĂTOREŞTI PE 
INTERNET, cu protejarea datelor cu caracter personal a 
părţilor.

CORELĂM CUANTUMUL AMENZILOR CU VALOAREA 
MAŞINILOR, după modelul practicat în unele state euro-
pene, pentru reducerea numărului de accidente.
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Finalizăm DESCENTRALIZAREA SERVICIILOR SOCIALE 
în domeniul violenţei în familie în vederea responsa-
bilizării autorităţilor locale privind această problematică, 
precum şi asigurării resurselor financiare necesare.

Creştem capacitatea de incluziune a persoanelor aparţi-
nând grupurilor supuse riscurilor de excluziune (femei, 
minorităţi, persoane cu dizabilităţi temporare sau 
permanente, vârstnici, tineri). Special pentru femei, 
iniţiem un program naţional, bazat pe Fondul Social 
European, destinat încurajării tinerelor femei şi, special, al 
tinerelor mame, pentru desfăşurarea de activităţi 
economice independente. 

Concesionăm de la stat, pentru o durată de 99 de ani, 
loturi de pământ pentru familiile de rromi, ca parte a unui 
program de integrare a comunităţilor de rromi. Şi 
susţinem înfiinţarea unei AGENŢII EUROPENE PENTRU 
RROMI.

PROMOVĂM POLITICI DE ÎNCURAJARE A NATALITĂ-
ŢII, prin:

a. Revenirea la acordarea indemnizaţiei maternale 
la nivelul de 85% din nivelul veniturilor din ultimul 
an

b. Acordarea de deduceri fiscale pentru plata unor 
îngrijitori maternali

c. Înfiinţarea de noi creşe şi grădiniţe, simultan cu o 
politică salarială atractivă pentru persoanele care 
lucrează în acestea.

d.    Acordarea alocaţiei de 200 de euro la întemeierea 
familiei (cu impact bugetar de 0,01% din PIB).
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Întărim REGIUNILE şi atribuţiile acestora pentru dezvol-
tare şi întărim descentralizarea în jurul regiunilor (cu 
păstrarea judeţelor, după model francez). Prefecţii vor 
funcţiona la nivel de regiune, vor fi înfiinţate Consilii 
Regionale alese şi se va da Senatului funcţia de reprezen-
tare a intereselor aleşilor administraţiilor locale.  La nivel 
regional, se va realiza simplificarea şi reducerea structu-
rilor teritoriale de reprezentare a ministerelor şi agenţiilor 
guvernamentale. 

ALOCĂM DIFERENŢIAT RESURSELE LA NIVEL REGIO-
NAL, astfel încât regiunile mai puţin dezvoltate să benefi-
cieze de alocaţii financiare mai mari. Dezvoltăm infra-
structura minimală în fiecare REGIUNE, astfel încât în 
fiecare să existe:

a. O mare universitate/regiune. Până în anul 2014, 
cel puţin trei universităţi româneşti ar trebui să fie 
în primele 500 de poziţii ale topurilor interna-
ţionale. Vom asigura şi finanţare multianuală 
pentru instituţiile de învăţământ superior

b. Un mare spital regional/regiune, precum şi 
dispensare rurale

c. Infrastructură rutieră şi ferovieră modernizată
d. Aeroport internaţional în fiecare regiune de 

dezvoltare
e. Centru sportiv polivalent de nivel internaţional în 

fiecare regiune
f. Sistem de urgenţă, cu pompieri, ambulanţă şi 

poliţie/ regiune

Relansăm investiţiile în INFRASTRUCTURA DE TRANS-
PORT, prin: 

a. înfiinţarea unei Companii Naţionale de Auto-
străzi şi reorganizarea CNADR în două companii, 
una pentru administrarea drumurilor şi alta 
pentru investiţii, 

b. finalizarea programului de construcţie a centu-
rilor ocolitoare la oraşele de tranzit, 

c. modernizarea căii ferate de pe coridorul IV şi 
începerea modernizării pe coridorul IX, 

d. dezvoltarea de aeroporturi locale pentru fiecare 
regiune de dezvoltare, modernizare infrastruc-
tură portuară pe Dunăre, inclusiv program de 
refacere a flotei comerciale (prin stimularea şi 
subvenţionarea armatorilor români),

e. sprijin pentru cofinanţarea şi cheltuielile neeligi-
bile pentru Proiectele cu Finanţare Externă, 

f. creăm AUTORITATEA METROPOLITANĂ DE 
TRANSPORT, care să coordoneze, sub toate 
aspectele, transportul public urban de suprafaţă 
şi subteran, precum şi transportul public 
suburban. 

În plus, vom asigura condiţii corecte, şi în acord cu 
reglementările europene, de acces mai bun pentru 
companiile româneşti la licitiaţiile organizate în cadrul 
proiectelor de mare anvergură din infrastructură.
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În cadrul negocierilor pentru bugetul Uniunii Europene 
pentru perioada 2014-2020, România trebuie să obţină 
cel puţin MENŢINEREA VALORII TOTALE A FONDURI-
LOR pentru perioada 2007-2013, ajustată cu rata inflaţiei 
şi un plus de 7%. 

REFORMA STATULUI pentru a pregăti economia în 
perspectiva intrării în spaţiul Schengen şi în zona EURO.

REFORMĂM PARLAMENTUL, cu reducerea numărului 
de membri, un sistem de vot mixt, şi preluarea regula-
mentelor în vigoare la nivelul Parlamentului European. 

Optimizăm sistemul de instituţii publice în scopul 
apropierii acestuia de cetăţeni prin REDUCEREA NUMĂ-
RULUI DE AGENŢII guvernamentale, asigurarea unei mai 
bune organizări în interiorul acestora, fără afectarea 
personalului de specialitate.

ÎMBUNĂTĂŢIM STRUCTURA CHELTUIELILOR ADMI-
NISTRAŢIEI LOCALE (reducerea cheltuielilor materiale). 
În acest sens vor fi introduse normative clare, conforme 
cu standardele europene, în ceea ce priveşte dotările din 
instituţiile publice centrale şi locale, precum şi a materi-
alelor consumabile în funcţie de profilul acestora.

RESPECTĂM TRATATELE ŞI ANGAJAMENTELE INTER-
NAŢIONALE ale României, în special în calitate de 
membru al Uniunii Europene şi al NATO, şi întărim 
parteneriatul strategic cu SUA.

Ne asumăm ca obiective în RELAŢIA CU UNIUNEA 
EUROPEANĂ: 

a. Investiţii în INFRASTRUCTURA EUROPEANĂ 
(căi ferate, autostrăzi, transport de energie, 
Internet de bandă largă);

b. Continuarea cheltuielilor structurale în bene-
ficiul CELOR MAI SĂRACE REGIUNI din UE 
(posibil, sub o formă nouă); 

c. Menţinerea FONDURILOR DESTINATE Politicii 
Agricole Comune, cu o mutare a accentului spre 
dezvoltarea rurală şi producţia ecologică; 

d. Măsuri de favorizare a ACTIVITĂŢILOR DE 
CERCETARE, inovare şi creştere a competitivi-
tăţii; Investiţii în sursele de energie regenerabilă.

e. TAXAREA TRANZACŢIILOR FINANCIARE în 
momentul în care Uniunea Europeană va genera-
liza acest sistem. 

f. Sprijinirea integrării Republicii Moldova în 
UE.   

E X T I N D E M  R E Ţ E AUA  CO N S U L A R Ă ,  p e n t r u  
îndeplinirea cerinţelor cetăţenilor români aflaţi pe teri-
toriul Uniunii Europene. Pentru asta, se vor înfiinţa noi 
consulate în Italia, Portugalia, Spania şi se vor diminua 
taxele consulare. 
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Multumim!

Acestea sunt cele mai importante 100 de măsuri pe care le 
pregătim pentru viitoarea guvernare. Sunt 100 de soluţii pentru 
România, dar ele se bazează pe alte câteva mii de propuneri, 
majoritatea reunite în cadrul Viziunii noastre de Guvernare. 
Le mulţumim tuturor celor care ne-au ajutat la integrarea 
acestui material, care a reunit efortul a sute de oameni, în 
ultimele 5 luni. Sub coordonarea preşedintelui Consiliului 
Naţional, Adrian Năstase, au lucrat foarte mulţi specialişti, din 
interiorul sau din afara Partidului Social Democrat. 
Este cel mai democratic program de guvernare realizat până 
acum, reunind soluţii venite de la:

Acest program rămâne unul viu, deschis în continuare către 
societate. Nu ne ascundem ideile, nu ţinem la paternitatea lor. 
Vrem doar ca ele să fie puse în aplicare, cât mai curând, în 
România. 
Sperăm ca alegerile să fie organizate cât mai curând, pentru ca 
stânga să aibă şansa de a guverna şi de a îndrepta România!

Specialiştii din Departamentele PSD
Aleşii locali, parlamentarii şi europarlamentarii PSD
Organizaţiile de specialitate din partid
Sindicate
Patronate
Organizaţii ale societăţii civile
Profesori, doctori şi doctoranzi din universităţile româneşti
Membri ai Academiei Române
Specialişti din străinătate
Simpli membri de partid

Sprijinim proiectul Consiliului Investitorilor Străini de 
pregătire a României pentru o candidatură (comună cu o 
ţară vecină, sau chiar individuală) pentru organizarea 
unui TURNEU FINAL DE CAMPIONAT EUROPEAN DE 
FOTBAL, după 2020. Costurile implică modernizarea 
societăţii pe toate palierele, în toate cele 8 regiuni de 
dezvoltare, şi sunt distribute pe durata a două mandate. 
Implică modernizare generală: aeroporturi, autostrăzi, 
hoteluri, centre sportive, politici de educaţie, ordine 
publică. În baza estimărilor actuale, numărul de turişti 
poate creşte cu cel puţin 1 milion. Investiţiile în infra-
structură ar duce la creşteri de PIB pentru anii următori. 

Program privind o candidatură pentru organizarea unei 
EXPOZITII EUROPENE, în perspectiva anului 2019, anul 
în care România va deţine PREŞEDINŢIA UNIUNII EURO-
PENE. 

Atingem gradual obiectivul ALOCĂRII A 2,38% DIN PIB 
MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE. Resursele finan-
ciare necesare realizării procesului de transformare şi 
respectării obiectivelor asumate în plan internaţional vor 
fi asigurate din bugetul alocat apărării, din credite exter-
ne sau din alte surse legal constituite. 

OPRIM PRIVATIZĂRILE DIN DOMENIILE STRATEGICE 
NAŢIONALE, pentru ca statul să îşi păstreze o poziţie de 
control. Exemplu: companiile energetice şi CFR Marfă. Şi 
introducem mecanismul MANAGEMENTULUI PRIVAT 
pentru companii şi regii care rămân în proprietatea 
statului. 
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