
Ne dorim o Românie prosperă, echitabilă și care să fie capabilă să asigure o viață decentă pentru toți cei care 
trăiesc pe teritoriul ei. Pentru a ne îndrepta către acest ideal, este necesar să înțelegem și să rezolvăm crizele cu 
care ne confruntăm. Crizele și tendințele prezentate mai jos se întrepătrund, se determină şi se agravează 
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Platforma Democrație și Solidaritate - Demos s-a înființat în 2016 și are în 
prezent peste 650 de membri, din țară și din străinătate. În cadrul Platformei 
funcționează grupuri de lucru și grupuri locale care acționează în sprijinul 
viziunii comune, organizând dezbateri și forumuri, luând contact cu inițiative 
locale și promovând mesaje publice. 

Platforma își propune pe termen mediu și lung construcția unei culturi a 
participării cetățenești, a solidarității și a dezvoltării socio-economice 
sustenabile. 

În 2018, membrii Platformei au început demersurile de înregistrare a 
Partidului Democrației și Solidarității - Demos, brațul politic al Platformei 
prin intermediul căruia se va participa în alegeri. 

Ce este Demos?
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„Platforma Demos își asumă următoarele 
valori: egalitate, echitate, libertate, 
solidaritate, sustenabilitate, integritate, 
participare, toleranță, dialog, bună 
guvernare, transparență, competență, 
non-violență.

Sprijinim orice iniţiativă comunitară, civică, 
culturală sau de alt tip care promovează 
sincer aceste valori.

Promovăm dezbaterea publică rațională, 
incluzivă, bazată pe idei și argumente. 

Încurajăm gândirea critică și sprijinim vocile 
care nu pot răzbate în sfera publică din cauza 
diverselor bariere materiale, sociale sau 
culturale.

Sprijinim și ne solidarizăm cu toate 
persoanele ale căror drepturi sunt încălcate.

Milităm pentru o societate centrată pe 
respectarea tuturor drepturilor omului, așa 
cum sunt ele recunoscute în cartele, tratatele, 
convențiile și celelalte documente 
internaționale. 

Susținem ferm egalitatea dintre femei și 
bărbați în toate domeniile. 

Sancționăm orice discriminare și abuz 
împotriva cetăţenilor și în special împotriva 
celor vulnerabili.

Suntem responsabili față de natură și faţă 
de generaţiile următoare.

Promovăm participarea, cooperarea și 
diversitatea în interiorul și în afara Platformei.”

Carta Platformei Demos

Cum acționăm?



Societatea 
românească 
în criză.
Un diagnostic.
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Ne dorim o Românie prosperă, echitabilă și care să fie capabilă să asigure o viață decentă pentru toți cei care 
trăiesc pe teritoriul ei. Pentru a ne îndrepta către acest ideal, este necesar să înțelegem și să rezolvăm crizele cu 
care ne confruntăm. Crizele și tendințele prezentate mai jos se întrepătrund, se determină şi se agravează 
reciproc. 

Ne dorim o Românie prosperă, echitabilă și 
care să fie capabilă să asigure o viață 
decentă pentru toți cei care trăiesc pe 
teritoriul ei. Pentru a ne îndrepta către acest 
ideal, este necesar să înțelegem și să 
rezolvăm crizele cu care ne confruntăm. 
Crizele și tendințele prezentate în continuare 
se întrepătrund, se determină și se 
agravează reciproc.
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Populația rezidentă a scăzut de la 21.3 milioane în 2015 la 19.6 
milioane în 2017, una dintre cele mai mari scăderi de populație din 
lume.

În ultimii ani, între 150.000 și 200.000 de români au emigrat anual.

Între 3.5 și 4 milioane de români trăiesc în prezent în afara 
granițelor. 

Ponderea persoanelor de vârstă activă (15-64 de ani) va scădea 
de la 67% în 2016 la 55% în 2050.

În ultimele trei decenii, milioane de cetățeni, în 
majoritatea lor persoane active, au părăsit țara 
definitiv sau temporar. Acolo unde economia a 
eșuat să se dezvolte, acolo unde oamenii nu au 
putut să-și facă un rost, a început o migrație 
masivă, care nu pare să se oprească. Pentru a 
putea câștiga un salariu decent și a spera la 
servicii publice mai bune decât în țară, mulți 
dintre românii care muncesc în străinătate 
trăiesc izolați, muncesc în condiții grele, fără 
forme legale și sunt de mult prea multe ori 
exploatați, fără a beneficia de standardele 
minime de protecție socială. Consecințele la 
momentul atingerii vârstei de pensionare vor fi 
dramatice.

Date cheie:Migraţia masivă din România
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PIB-ul real a crescut în 2017 cu 6,9 %; în 2018, creșterea este 
estimată la 4,5%, iar în 2019 la 4,0%.

PIB-ul a crescut cu 28% în perioada 2007-2015, o performanță 
notabilă, dar rata riscului de sărăcie și excluziune socială a scăzut cu 
doar 18,5%, puțin în termeni comparativi.

PIB-ul pe cap de locuitor se află doar la 60% din cel mediu al 
statelor UE. 

Câștigul orar median al angajaților era de 2.03 Euro, la un nivel de 
șase ori mai mic decât media din UE (2015). 

Productivitatea muncii a fost de 1,9 ori mai mare față de costul 
salarial pe ora lucrată (2015).
Rata sărăciei a angajaților cu norma întreagă era de 14.7 %, iar a 
celor cu timp parțial de lucru era de 59,4% (2015).

Doar 7% dintre contractele colective de muncă din sectorul privat 
sunt negociate și semnate de sindicate (2017).

Modelul economic al creșterii dependente de 
capital străin și bazat pe salarii și impozite 
mici, își arată din ce în ce mai mult limitele. 
Revigorarea industrială s-a făcut prin 
integrarea unor regiuni ale țării în lanțuri de 
producție europene și globale cărora li s-au 
oferit active ieftine, salarii mici, relații de 
muncă reglementate în avantajul patronatului 
și în multe cazuri, ajutoare de stat. În ciuda 
creșterii economice, dar și a volumului și 
complexității exporturilor țării, acest model de 
creștere păstrează cea mai mare disproporție 
între productivitate și costul muncii din 
Uniunea Europeană, restrânge dramatic spațiul 
de organizare al angajaților și, prin practicarea 
pe scară mare a prețurilor de transfer, 
contribuie într-o mică măsură la bugetul 
public, povara fiscală apăsând în principal pe 
umerii salariaților.  

Date cheie:Eșecul modelului economic neoliberal 
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38,8% din populaţia României este expusă riscului de sărăcie și de 
excluziune socială, cu mult peste media Uniunii Europene de 23,5% 
(2016).

Inegalitatea veniturilor este una dintre cele mai ridicate din UE: cea 
mai bogată cincime a populaţiei câștigă de 7,2 ori mai mult decât 
cea mai săracă cincime (media europeană - 5,2).

Aproape jumătate dintre copii sunt în risc de sărăcie, în timp ce 
aproape o treime dintre copii trăiesc în condiţii de lipsuri materiale 
grave.

44% din populaţia țării locuiește în zone rurale. 

Locuințele a mai mult de două treimi din populația rurală nu dispun 
de toaletă și/sau baie (2016).

Mai puțin de o treime (31%) din gospodării își permit să meargă într-
o vacanță de o săptămână.

Cheltuielile cu protecția socială pe cap de locuitor sunt cele mai 
scăzute din UE: 19,2% din PIB (2017). 

Transferurile sociale curente (exceptând pensiile) sunt cele mai 
ineficiente din UE în reducerea riscului de sărăcie.

Rata sărăciei este aproape dublă în familiile în care există o persoană 
cu dizabilități.
Peste 75% din creșterea economică provine din doar opt poli formați 
în jurul unor așezări urbane mari.

Societatea este divizată între cei puțini care își 
permit o existență decentă și cei mulți care 
suferă în urma unor lipsuri severe - de la 
mâncare și medicamente, până la locuire 
decentă, utilități esențiale precum apă, curent, 
surse de încălzire și servicii publice de bază. 
Pe măsură ce  economia crește, sărăcia și 
inegalitățile se accentuează. Cei mai afectați 
sunt cei mai vulnerabili dintre noi: femei, copii, 
vârstnici, persoane cu dizabilităţi, membri ai 
minorităţilor, în special romii. Decalajele de 
dezvoltare dintre mediul rural și cel urban se 
măresc. Zona rurală a fost pur și simplu 
abandonată de elitele politice, cu excepția 
încurajării marilor afaceri și exploatări agricole. 
Starea de sănătate precară, distrugerea 
infrastructurii medicale, a celei educaționale, 
incapacitatea de a mai susține gospodării mici 
și mijlocii, absența infrastructurii sunt 
elemente care transformă mediul rural în 
partea ignorată a societății noastre.

Date cheie:Accentuarea sărăciei și a inegalităților 
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Rata de participare la forța de muncă a crescut constant începând 
de la jumătatea anului 2016, dar rămâne una dintre cele mai scăzute 
din UE.
24% din contractele de muncă semnate au fost pe termen 
determinat (2016). 

Aproape 28% din salariații cu norma întreagă sunt angajați pe 
salariul minim, în timp ce aproape 23% dintre salariați au contracte 
parțiale, sub salariul minim.
Rata de sărăcie în rândul persoanelor ocupate este 17,2% (date 
provizorii pe 2017)

Rata de sindicalizare a angajaților a scăzut de la 35.6% în 2009 la 
19.8% în 2013.

Valoarea salariului minim la paritate cu puterea de cumpărare este 
printre cele mai mici din UE, nu departe de Serbia și Muntenegru, țări 
care nu sunt membre UE.

Ponderea salariului minim în cel mediu este foarte scăzută, în țările 
din Europa Centrală și de Sud-Est fiind de 46%, în timp ce în 
România este de 44%. 

Rata tinerilor neîncadrați profesional și care nu urmează niciun 
program educațional sau de formare (NEET) este foarte ridicată: 
15,2%, față de 10,9% media UE, pentru tinerii cu vârste între 15 și 
24 de ani, mai ridicată în cazul femeilor tinere, 18,4% vs. 11,2% 
media europeană.

Mulţi dintre cei care au un loc de muncă cu 
contract sunt prost plătiți și sunt descurajați să 
se organizeze în sindicate. Restul sunt fie 
excluși de pe piața muncii, fie sunt ocupați cu 
diferite munci precare, mai ales în agricultură, 
construcții și servicii, fără forme legale sau 
protecție socială. Chiar și în cazul locurilor de 
muncă din industrie, mai bine plătite, există 
riscuri mari din cauza slabei capacități de 
organizare sindicală, descurajată prin noua 
Lege a Dialogului Social adoptată în 2011, care 
a restrâns și mai mult dreptul la grevă, 
asociere și la negociere colectivă. 

Date cheie:Precaritatea muncii
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Venitul din taxe ca proporție din PIB este al doilea cel mai scăzut din 
UE și în continuă scădere, 26% (2016).
 
Bugetul statului continuă să reprezinte un procent scăzut din PIB-ul 
total, fiind de doar 34% (2016).

Deficitul de încasare a TVA: diferența dintre veniturile din TVA 
preconizate teoretic și TVA-ul colectat efectiv este cea mai ridicată 
din UE.

Proporția de angajați care au salarii sub-raportate este de două ori 
mai mare decât media UE (2017).

Statul este incapabil să extragă și să 
folosească resursele necesare pentru 
dezvoltarea echilibrată a societății. 
Capacitatea de colectare a taxelor și 
impozitelor este foarte scăzută, condamnând 
societatea la austeritate permanentă. La fel și 
în cazul evaziunii fiscale, care are o pondere 
ridicată prin comparație cu alte state 
europene. Fluxurile financiare, care prin 
optimizare părăsesc țara, sunt nereglementate 
și necontrolate. Există o risipă majoră a 
resurselor, din cauza realizării unor investiții 
inutile, a supraevaluării bunurilor și serviciilor 
achiziționate de stat și a finanțării unor 
proiecte de slabă calitate. Administrația este 
slabă și politizată, condusă defectuos la nivel 
politic și incapabilă să gestioneze proiecte mai 
complexe, precum cele de infrastructură sau 
de absorbție a fondurilor europene. Folosirea 
fondurilor europene se conturează a fi mai 
degrabă o oportunitate pierdută, întrucât, deși 
un câștigător net în ceea ce privește fluxurile 
economice per total, încasând doar 45 miliarde 
de Euro din 2007 și până acum.  

Date cheie:Slăbirea statului 
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Decalajul dintre femei și bărbați în ceea ce privește ocuparea forței 
de muncă crește, fiind afectate în principal femeile mai în vârstă: de 
la 16,7 %  în 2014 la 17,6 % în 2016. 

Rata de ocupare și rata de activitate în rândul femeilor sunt în 
continuare mult sub media UE, în special în cazul femeilor mai în 
vârstă.

Femeile sunt subreprezentate la nivel local, ponderea lor este de 
4,6%  la nivelul primăriilor (145 femei primar), în timp ce doar 12,3% 
dintre  consilierii locali sunt femei.

Ponderea de reprezentare a femeilor în Parlament este foarte redusă: 
19,5%. 

În 2016 au fost înregistrate 8.926 de sesizări privind infracțiunea de 
lovire și alte violențe săvârșite în familie, 45% în urban și 55% în 
rural, 79% dintre victime fiind femei. 

În Indexul European al Egalității de Gen, România ocupă locul 26 din 
28 de țări, cu 52,4 puncte, media fiind 66.2 puncte. În domeniul 
resurselor financiare accesibile femeilor, ne situăm pe ultimul loc.

Femeile au avut o situație foarte grea în timpul 
tranziției. Multe dintre ele și-au pierdut locul de 
muncă, iar majoritatea lor, indiferent dacă sunt 
sau nu prezente pe piața muncii,  poartă 
aproape întreaga responsabilitate de a efectua 
munci domestice și de îngrijire pentru 
susținerea familiei. Statul și-a retras sprijinul 
pentru creșterea și îngrijirea copiilor, de 
exemplu prin diminuarea dramatică a 
numărului de creșe și grădinițe. Din păcate, 
accesul femeilor la  locuri de muncă bine 
remunerate, la poziții cheie din administrație și 
politică, este scăzut. Femeile se confruntă cu 
violență în familie - în anul 2017, România a 
fost condamnată de CEDO pentru maniera în 
care a adresat-o. Există curente de opinie care 
le descurajează să fie autonome și să-și 
asume roluri publice, promovând limitarea 
femeilor la roluri familiale și casnice, în 
detrimentul dezvoltării profesionale și al 
parteneriatului muncă, viață de familie și 
profesie. 

Date cheie:Marginalizarea politică, economică, 
socială și culturală a femeilor
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Date cheie:O populaţie din ce în ce mai bolnavă

Speranţa medie de viaţă în România este una din cele mai mici în 
UE, fiind de 75 ani, faţă de media UE de 80.9 (2014). 

În mod similar, speranţa medie de viaţă sănătoasă se ridica în 
România la 57 ani, media în UE fiind de 62 (2012).

Peste 2 milioane de persoane nu beneficiază de asigurare socială de 
sănătate.

Decalajul dintre gospodăriile cele mai bogate și cele mai sărace în 
ceea ce privește nevoile nesatisfăcute de asistență medicală este 
unul dintre cele mai mari din Europa - 6,5%.  

România are cea mai mare rată a mortalității din UE în urma 
cancerului de col uterin cu 15,69 decese la 100.000 de femei; media 
europeană este de 3,89 decese la 100.000 de femei. 

12.000 de români se îmbolnăvesc anual de tuberculoză (25% din 
cazurile din UE sunt în România), incidența deceselor din cauza bolii 
fiind de trei persoane în fiecare zi.

Starea de sănătate a populației este precară. 
Grav este că bolile și afecțiunile de care 
cetățenii români suferă sunt cele ale unei 
societăți subdezvoltate, pre-moderne. 
Afecțiuni și boli care au fost sever limitate sau 
eradicate în statele europene au în România 
incidențe foarte mari. Alimentația deficitară, 
lipsa educației sanitare, absența infrastructurii 
și locuirea precară sunt cauze ale acestei stări 
de fapt. Prevenția este cvasi-inexistentă, iar 
condițiile de tratament spitalicesc sunt 
neadecvate necesităților reale.
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Date cheie:O societate din ce în ce mai 
slab educată

Părăsirea timpurie a sistemelor de educație și formare este de 
18,5%. Mai puțin de 40% dintre elevii înscriși în clasa I promovează 
examenul de Bacalaureat și aproape 20% dintre elevi nu ajung la 
liceu. 

60.645 de copii cu dizabilități au vârstă școlară iar dintre aceștia, 
17.975 sunt neșcolarizați deoarece nici școlile speciale, nici cele de 
masă nu sunt dispuse să-i accepte.

40% dintre elevii de 15 ani sunt analfabeți funcționali. Peste o treime 
dintre elevi nu reușesc să atingă pragul minim de cunoștințe la citire, 
scriere, înțelegerea unui text sau la matematică. 

Elevii din mediul rural au parte de o educație mult mai slabă calitativ 
decât cei din mediul urban, fapt reflectat în special în notele obținute 
la Evaluarea Națională.
Doar 26% din populația între 30 și 34 ani a absolvit o formă de 
învățământ universitară, față de media europeană de aproape 40%.

Doar 1,1% din populația între 25 și 64 de ani participă în orice formă 
la educație, de aproape 10 ori mai puțin decât media UE.

România este singura ţară din UE care are profesori necalificaţi în 
sistemul de învățământ, peste 4.700 de persoane.

Discriminarea copiilor romi este foarte ridicată: 44% dintre copii între 
7 și 11 ani nu merg la școală, cifra ridicându-se la 65% în cazul 
copiilor romi de 12-16 ani.

Copiii și tinerii au dificultăți din ce în ce mai 
mari să intre în circuitul educațional și să îl 
parcurgă până la capăt, cu excepția celor din 
zonele urbane dezvoltate și a celor care provin 
din familii privilegiate. Chiar și cei care au 
acces la educație, din cauza  condițiilor dificile 
de învățare, a curriculei și metodelor de 
predare depășite, a slabei pregătiri și motivații 
a cadrelor didactice, nu reușesc să acumuleze 
abilitățile și aptitudinile necesare integrării 
depline în societate si accesului la munci 
remunerate decent. Perpetuarea segregării în 
educație pe criterii ce ţin de etnie, de 
dizabilitate, de proveniența din medii 
defavorizate etc. perpetuează fenomenul 
abandonului școlar și al excluziunii sociale. La 
toate acestea se adaugă adâncirea diferențelor 
de acces la oportunități și condiții optime de 
studiu între mediul rural sau periurban și 
mediul urban.
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Date cheie:Democrația în regres și tendința 
autoritară

Încrederea în instituții ( CURS, 2018): 
- 86% au puțină sau foarte puțină încredere în partide politice;
- 81% au puțină sau foarte puțină încredere în Parlament;
- 74% au puțină sau foarte puțină încredere în guvern;
- 64% au puțină sau foarte puțină încredere în sindicate și patronate;
- 53% au puțină sau foarte puțină încredere în mass-media;
- 66% au multă sau foarte multă încredere în biserică.
 
România rămâne în categoria democrațiilor semi-consolidate. 
Conform raportului Nations in Transit, în anul 2017, România 
înregistrează un scor al democrației mai bun (3.46) decât cel al 
Ungariei (3.71), dar sub Bulgaria (3.39) și Polonia (2.89). Cel mai bun 
scor se înregistrează pentru Societatea Civilă (2.25), iar cel mai slab 
pentru Independența Presei (4.25).

Încrederea în instituțiile esențiale ale 
democrației precum partidele politice și 
Parlamentul este la un minim îngrijorător. În 
locul acestora, sunt preferate instituții militare 
sau de forță. Încrederea în instituțiile cu rol 
cheie în dialogul civic și social, precum 
sindicatele și organizațiile societății civile, 
esențiale pentru o dezbatere democratică, este 
foarte scăzută, fapt agravat de atacul forțelor 
politice împotriva acestora. Tentația unei 
derive autoritare este acută, iar politica fricii și 
a diviziunii promovată de principalele partide 
este un semn de regres democratic 
îngrijorător. Participarea la procesele de luare 
a deciziilor a rămas în mare parte la nivelul 
formal. 
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Date cheie:Regresul culturii umaniste și raționale

România are unul dintre cele mai mari deficite de cunoaștere 
științifică a publicului în context european: doar 1 din 7 români 
dispune de o cultură științifică consolidată și activă (2010).  

România are unul dintre cele mai înalte niveluri din Europa ale 
credinţelor și practicilor religioase, și un nivel ridicat de credință în 
vizibilitatea intervențiilor supranaturale – precum miracolele sau 
oamenii posedați de diavol (2010).  

România are unul dintre cele mai înalte niveluri din Europa ale 
încrederii în para- și pseudo-științe, precum horoscopul, precum și o 
acceptare ridicată a superstițiilor (2010). 

42% dintre români Soarele se învârte în jurul Pământului (2010). 

37% aderă la o concepție creaționistă, considerând falsă afirmația: 
„Ființele umane, așa cum le știm noi azi, au evoluat din specii 
străvechi de animale” (2010). 

România are una dintre cele mai ridicate rate ale evaluării 
homeopatiei ca fiind „foarte științifică” (2005).

Neîncrederea față de educația umanistă, 
rațională, faţă de știință, tehnologie și faţă de 
medicina modernă tinde să crească 
îngrijorător. Înțelegerea și aderența scăzute la 
teoriile evoluționiste, negarea eficienței 
medicinii modere,  necunoașterea explicațiilor 
de bază pentru fenomene naturale sunt semne 
ale unui regres de origine conservatoare. 

http://platforma-demos.ro/


Date cheie:Distrugerea mediului înconjurător

Emisiile de dioxid de carbon rezultate din arderea combustibililor 
fosili au crescut în România cu 6,8% în 2017.

Trei dintre orașele mari ale țării, printre care și București, depășeau 
normele impuse de UE pentru calitatea aerului (2018).

Rata de reciclare în România este de sub 5% din totalul deșeurilor 
colectate (2017).

România are împădurită 29% din suprafața sa, sub media UE de 
32,4 % și cu mult sub suprafață recomandată de 45%.   

Sacrificăm în continuare resurse naturale în 
mod iresponsabil, ca în cazul pădurilor și, 
odată cu acestea, șansele unor comunități de 
a supraviețui pe termen mediu și lung. Ariile 
protejate se află sub asaltul continuu al 
intereselor de afaceri. Activitățile extractive de 
tipul mineritului se realizează fără nici o grijă 
față de mediu și biodiversitate. Suntem 
sufocați de deșeuri pentru că nu se colectează 
diferențiat și nu se reciclează. Orașele 
României sunt devastate de dependența de 
automobil, lipsa investițiilor în transport public 
de calitate și, prin urmare, de niveluri de 
poluare extrem de înalte și navete care se 
prelungesc pe zi ce trece. Activitatea umană 
iresponsabilă se întoarce împotriva noastră, în 
forma poluării urbane, a catastrofelor naturale, 
deșertificării, distrugerii faunei și florei, dar și a 
creșterii cazurilor de afecțiuni și boli dificil de 
tratat. 

http://platforma-demos.ro/


România Tuturor
O viziune 
democratică 
și solidară

http://platforma-demos.ro/


Programul Demos este un document colaborativ, redactat de către zeci de 
persoane, membri și prieteni care ne-au comunicat cu generozitate ideile 
lor. Le mulțumim tuturor pentru contribuție și pentru atitudinea 
constructivă. 

Programul nu epuizează toate domeniile și problemele, ci reflectă locul în 
care am ajuns în dezbaterile publice și interne pe care le avem și consensul 
relativ pe care l-am construit. Este un document ce evoluează permanent 
care păstrează însă un nucleu de valori, principii și propuneri care ne dau 
identitate, ne unesc și ne oferă o direcție de acțiune.

http://platforma-demos.ro/


Dezvoltare economică durabilă și echitabilă
Muncă decentă pentru o viață demnă și sigură
Societate solidară și servicii publice accesibile
Educație publică de calitate, gratuită, universală și incluzivă
Politică democratică, administrație puternică
Justiție eficientă și independentă
Societate a drepturilor și libertăţilor
Mediu curat, comunități sustenabile și sănătoase
Hrană sănătoasă, suficientă și accesibilă pentru toți
Sate productive, agricultură sustenabilă, comunităţi rurale solide
Sistem integrat, rapid și sigur de transport
Cultură accesibilă, lucrători culturali respectați
Europa Socială, Europa Noastră

Pentru ce luptăm?

http://platforma-demos.ro/


Dezvoltare  
economică 
durabilă 
și echitabilă



► Refacerea și reorientarea resurselor strategice ale 
României (capitalul uman și infrastructura din 
învățământ/cercetare, cea energetică, de transport și 
administrativă) pentru a atrage și pentru a susține 
dezvoltarea economică sustenabilă și incluzivă.

► Reorientarea economică a României de la producția 
de bunuri primare și oferirea unor servicii de suport, 
către producția de bunuri finite și servicii cu o mai mare 
valoare adăugată în vederea dublării salariului median în 
următorii ani. 

► Reformarea fiscalității după principii progresiste, prin 
introducerea următoarelor măsuri:

▪ impozitarea echitabilă a capitalului, a proprietății, a 
consumului, a venitului și a exploatării resurselor 
naturale;

▪ Impozitarea progresivă și protejarea categoriilor 
sociale celor mai defavorizate prin reducerea 
impozitării salariilor mici, creșterea impozitării celor 
mai mari salarii și creșterea impozitării capitalului;

▪ creșterea gradului de colectare fiscală, în special prin 
blocarea optimizării fiscale practicate de corporații și 
de cei cu venituri foarte mari, prin intermediul 
paradisurilor fiscale;

▪ impozitarea adecvată a activităților economice 
desfășurare de cultele religioase recunoscute;

▪ creșterea gradului de conformare voluntară, prin 
informarea contribuabililor în privința serviciilor publice 
de care beneficiază prin plata impozitelor, relativ cu 
asigurarea lor de către sectorul privat. 

► Finanțarea unor politici industriale active și 
ambițioase, folosind mai mult economisirea internă, 
sectorul bancar public (mai ales banca de dezvoltare pe 
model german) și Fondul Juncker. În acest sens este 
crucială încurajarea sectorului bancar și oferirea de finanțare 
pe termen lung pentru crearea unei baze industriale 
competitive, ca alternativă la modelul bancar bazat pe 
credite de consum sau pentru locuințe.

► Mărirea substanțială a redevențelor obținute de stat 
pentru exploatarea resurselor naturale până la nivelurile 
practicate de state din Europa de Nord și administrarea 
transparentă a acestor redevențe; limitarea exploatării 
resurselor prin tehnologii care distrug mediul și care sunt 
contestate de comunitățile locale; utilizarea resurselor 
financiare rezultate, pentru elaborarea unor programe de 
dezvoltare socio-economică, cu prioritate pentru 
programele de reducere pe scară largă a sărăciei; 
dezvoltarea unor instituții puternice cu rol în protejarea 
resurselor naturale, care să garanteze implicarea societății 
civile în procesul de luare a deciziilor.

Dezvoltare economică durabilă și echitabilă



► Reorientarea ajutorului de stat către companiile și 
cooperativele care creează locuri de muncă mediu și 
înalt calificate, care asigură valoare adăugată locală, 
plătesc peste salariul median, nu poluează și dezvoltă 
atât comunitățile locale, cât și sănătatea publică, 
garantând în același timp transparența și buna 
guvernare. Susținerea fiscală și financiară a cooperativelor, 
IMM-urilor și a start-up-urilor cu o importantă componentă 
socială. 

► Efectuarea unui audit al tuturor contractelor de 
privatizare și concesionare încheiate de statul român 
după 1990, inclusiv prin înființarea unei comisii 
interministeriale în acest scop, care să urmărească și 
asigurarea respectării angajamentelor contractuale; 
sesizarea instituțiilor abilitate în cazul în care acestea nu au 
fost respectate și, dacă acesta se dovedește a fi cazul, 
rezilierea contractelor de privatizare și concesionare în 
condițiile stabilite prin lege, cu plata daunelor de rigoare.

► Implementarea unor măsuri fiscale și administrative 
de dezvoltare a economiei sociale și solidare, a 
întreprinderilor deținute de lucrători și/sau de consumatori, 
a instituțiilor financiare, de credit și asigurare de tip mutual, 
deținute de clienți, a formelor de finanțare solidară și 
participativă, promovarea antreprenoriatului social și a 
cooperativelor în rândul întreprinderilor mici și mijlocii. 

Dezvoltare economică durabilă și echitabilă



Muncă decentă 
pentru o viață demnă 
și sigură



► Schimbarea modelului economic prin abandonarea 
actualei politici a costurilor reduse și a salariilor mici și 
mutarea accentului pe educație, pe formare profesională și 
pe încurajarea relațiilor dintre capital și muncă, trei condiții 
ale apariției o unei forțe de muncă înalt calificate și plătite 
decent.

► Garantarea echilibrului muncă-familie, prin:

▪ mărirea substanțială a plății pentru orele lucrate peste 
program;

▪ construirea de creșe și grădinițe publice cu program 
prelungit situate în proximitatea locuinței
și/sau a locului de muncă;

▪ mărirea, în următorul deceniu, a stocului de locuințe 
sociale la o treime din stocul total de locuințe.

▪ sprijinirea educației pentru viață privată cu scopul 
încurajării parteneriatului de gen.

► Corelarea automată a salariului minim pe economie 
cu nevoile de bază și coșul minim de consum.

► Mărirea bugetelor dedicate formării continue pe tot 
parcursul vieții, a recalificării și a angajării persoanelor care 
au vârsta de peste 45 de ani la o valoare cât mai apropiată 
de media UE. 

► Garantarea drepturilor angajaților prin adoptarea de
măsuri punitive pentru angajatorii care nu respectă dreptul
de liberă asociere al salariaților; modificarea Codului Muncii
și a Legii Dialogului Ssocial în sensul încurajării formării de
sindicate și patronate prin reducerea pragurilor minime de
membri necesari pentru constituirea sindicatelor și
patronatelor, având în vedere prevalența întreprinderilor
mici; garantarea, atât prin lege, cât și în practică, a
respectării efective a dreptului la negociere colectivă liberă
și voluntară, la toate nivelurile, inclusiv la nivel național.

► Coborârea limitei de "reprezentativitate", atât pentru
lucrători, cât și pentru organizații patronale, necesare
pentru a se putea angaja în negocieri colective și pentru a
înlesniface posibile negocierile colective la toate nivelurile.

► Extinderea contractelor colective de muncă la nivel
sectorial și național, în așa fel încât să se asigure că un
număr cât mai mare de lucrători sunt acoperiți de
rezultatele negocierilor; Respectarea relației directe dintre
salarii și productivitate, la toate nivelurile; îmbunătățirea
funcționării Consiliului Economic și Social, precum și a
structurilor de dialog social de la nivel central și local.

Muncă decentă pentru o viață demnă și sigură



Societate solidară
și servicii publice
accesibile



► Garantarea dreptului la sănătate publică, gratuită și 
universală, având ca scop creșterea speranței de viață și a 
calității acesteia prin: 

▪ sporirea finanțării pentru sănătate până la nivelul 
mediei UE, dublată de întărirea controlului și 
transparenței asupra cheltuielilor; 

     ▪  creșterea salariilor personalului medical până la nivelul 
mediei UE; 

▪ crearea de programe universale și gratuite, de 
prevenție, inclusiv prin extinderea medicinei de familie, 
mărirea substanțială a numărului personalului medical 
și construirea urgentă de dispensare medicale în 
zonele urbane și rurale cu populație săracă; 

     ▪  asigurarea uniformă a prezenței și calității serviciilor 
publice de sănătate pe întreg teritoriul național; 

▪ finanțarea programelor destinate grupurilor vulnerabile 
- copii și tineri, bătrâni, persoane cu venituri mici, din 
sumele obținute prin mărirea redevențelor;

     ▪  atenție pentru sănătatea mintală și promovarea 
măsurilor active de identificare și asistență pentru 
persoanele ce suferă de depresie și alte afecțiuni de 
acest tip; 

▪ extinderea și furnizarea de servicii publice de 
stomatologie; 

     ▪  asigurarea accesului la servicii medicale pentru toți 
cetățenii prin regândirea sistemului de asigurări de 
sănătate.

► Creșterea rapidă a nivelului de bunăstare și de 
educație al copiilor, mai ales al celor crescuți în familii 
defavorizate sau marginalizate, al celor proveniți din familii 
monoparentale sau al celor lăsați în grija rudelor, prin 
îndeplinirea câtorva deziderate fundamentale precum: 

▪ asigurarea unei educații pre-școlare de calitate, 
obligatorie și atractivă, mai ales în mediile 
defavorizate; 

    ▪ asigurarea necesarului nutritiv fiecărui copil, în funcție 
de categoria de vârstă, fie la școală, fie în comunitatea 
din care face parte;

▪ oferirea unui program prelungit la școală, care să 
cuprindă lecții de aprofundare, activități extrașcolare, 
dar care să ofere și programe speciale pentru copiii cu 
deficiențe de învățare; 

     ▪  sprijinirea dispensarelor din jurul comunităților 
defavorizate, pentru a facilita accesul copiilor la 
serviciile de sănătate publică; 

▪ eficientizarea măsurilor pentru prevenirea separării 
copilului de familie. 

Societate solidară și servicii publice accesibile



► Întărirea, dezvoltarea, profesionalizarea și finanțarea 
puternică a serviciilor publice locale de asistență socială 
(SPAS), pentru a asigura personal calificat și acces la servicii 
și beneficii pentru toate categoriile de persoane vulnerabile 
(victime ale violenței în familie, persoane cu dizabilități, 
persoane aflate în risc de sărăcie, minorități etnice sau 
minorități sexuale).

► Dezvoltarea unor centre socio-comunitare, prin care 
să se asigure acces la servicii și produse de igienă (dușuri, 
mașini de spălat rufe) și îngrijire personală în comunități 
marginalizate; 

► Dezvoltarea politicilor sociale pentru seniori, prin: 

▪ creșterea pensiilor, în special a celor mici, până la un 
nivel care să permită un trai decent, dublată de 
eliminarea privilegiilor de pensionare; 

     ▪ oferirea de facilități pentru îngrijirea vârstnicilor; 

▪ sprijinirea asociațiilor sau a inițiativelor comunitare de 
sprijin și acompaniere a persoanelor vulnerabile; 

     ▪ susținerea cetățenilor seniori ce au în grijă nepoți (ai 
căror părinți sunt plecați la muncă în alte țări) și 
recunoașterea “instituției Bunicilor” cu rol social și 
educativ;

▪ susținerea inițiativelor care includ seniorii în proiecte 
comunitare cum ar fi centrele de copii, proiecte de 
mediu sau consilii ale vârstnicilor.

► Introducerea clauzelor sociale și de mediu în toate 
licitațiile publice. 

► Promovarea politicilor de gen în sănătate și în 
educație, cu următoarele deziderate fundamentale: 

▪ prevenirea și combaterea activă a violenței de gen; 

     ▪  eliminarea inegalității de salarizare între femei și 
bărbați; 

▪ diminuarea segregării ocupaționale;

     ▪ facilitarea accesului (sau a revenirii, după un concediu 
parental maternal) femeilor pe piața muncii; 

▪ obținerea unui echilibru între muncă, familie și viață 
privată, prin oferirea de concedii de creștere și îngrijire 
a copiilor, prin creșterea predictibilității legislative a 
acestora, maternale sau paternale, prin programe de 
reactualizare a competențelor profesionale și prin 
încurajarea flexibilizării programelor de muncă. 

     ▪ sprijinirea unei strategii naționale pentru prevenirea 
cancerului la sân și a cancerului de col uterin.

▪ sprijinirea programelor de sănătate maternă. 

     

Societate solidară și servicii publice accesibile



► Reformarea politicilor publice privitoare la locuire 
prin asigurarea dreptului la locuire pentru toți și 
recunoașterea dreptului la locuință ca drept constituțional. 
O astfel de reformă ar trebui să includă: 

▪ elaborarea unor politici de locuire pentru persoanele 
cu venituri reduse, afectate de manifestările 
excluziunii locative, fie că vorbim de nesiguranță 
locativă (risc de evacuare, locuire informală), de 
privare locativă (inclusiv supraaglomerare și lipsa 
condițiilor elementare de trai, cum ar fi apa curentă, 
electricitatea, încălzirea, accesul la toaletă etc.) sau 
de supraîncărcarea cu costurile locuirii și cu cele ale 
utilităților);

     ▪  dezvoltarea infrastructurii (drumuri și căi de acces, 
transport în comun, utilități, etc.) în zonele urbane 
marginale și defavorizate; 

▪ protecția drepturilor chiriașilor în relația lor cu 
proprietarii de locuințe, fie ei publici sau privați; 

     ▪  interzicerea evacuărilor de orice fel, fără ca 
persoanelor evacuate să li se asigure locuințe 
alternative adecvate.

► Sprijinirea persoanelor cu dizabilități și implementarea 
unor măsuri pentru sporirea calității vieții acestor persoane. 
Astfel de măsuri ar trebui să cuprindă: 

▪ introducerea unei cote obligatorii de angajare, care să 
fie efectiv realizată, dublată de

     ▪ oferirea unor servicii de ocupare și programe de 
integrare socială și profesională a acestor persoane; 

▪ accesibilizarea mediului construit, 

     ▪  finanțarea tuturor dispozitivelor de protezare și a 
serviciilor medicale de recuperare;

▪ respectarea demnității acestor persoane în 
interacțiunea lor cu instituțiile statului, inclusiv prin 
debirocratizarea interacțiunii cu acestea.

► Reformarea sistemului de asistență socială (prin 
regândirea sistemului de distribuire a ajutoarelor materiale 
și a serviciilor sociale) în vederea asigurării unui sprijin real 
pentru includerea și reintegrarea în piața muncii a tuturor 
persoanelor aflate într-o situație de vulnerabilitate.

► Reactivarea rețelei de centre de planificare familială, 
care să aibă drept scop atât combaterea fenomenului 
“mame minore”, cât și asigurarea accesului la servicii de 
informare, medicale și de contracepție.

Societate solidară și servicii publice accesibile



Educație publică 
de calitate, gratuită, 
universală și incluzivă



► Susținerea dreptului la educație publică de calitate, 
gratuită, universală și incluzivă, prin:

▪ investiții și stimulente profesionale care să 
urmărească instruirea și perfecționarea cadrelor 
didactice; 

▪ eliminarea absenteismului școlar încă din faza de 
grădiniță, cu ajutorul unor măsuri de stimulare și 
coerciție, pentru evitarea apariției discrepanțelor 
marcante, cu efecte pe termen lung, între copiii care 
au urmat o educație pre-școlară și cei care au fost 
lipsiți de ea. 

▪ stimularea formării continue și facilitarea programelor 
de pregătire profesională pe tot parcursul vieții active; 

▪ actualizarea conținutului curricular pentru o educație 
umanistă, care valorizează gândirea critică, 
demnitatea și drepturile fundamentale ale omului; 

▪ creșterea finanțării educației și cercetării până la 
niveluri apropiate de media europeană; 

▪ introducerea în curriculum-ul școlar a educației 
pentru sănătate, care să includă și noțiuni de 
sănătate sexuală și reproductivă. 

► Regândirea sistemului de finanțare a școlilor în 
vederea asigurării unei educații de calitate pentru toți elevii, 
printr-o serie de măsuri precum: 

▪ garantarea necesarului de bună funcționare a 
unităților școlare de la bugetul de stat (fonduri pentru 
acoperirea salariilor personalului auxiliar/nedidactic și 
a cheltuielilor curente); 

▪ încurajarea și sprijinirea cadrelor didactice care 
lucrează în mediul rural și în zone defavorizate; 

▪ crearea unui cadru flexibil de organizare a unităților 
școlare și finanțarea acestora în funcție de nevoile 
specifice comunităților respective, pentru a combate 
fenomenul comasării și al închiderii de școli, în 
special în comunitățile ce se confruntă cu o scădere 
demografică puternică.

► Continuarea și intensificarea procesului de 
dezinstituționalizare, dublat de îmbunătățirea și 
finanțarea puternică a politicilor incluzive în școli, în 
special prin asigurarea profesorilor de sprijin pentru elevii 
cu cerințe educaționale speciale (CES);

Educație publică de calitate, gratuită, universală și incluzivă



► Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin: 

▪ creșterea numărului creșelor și al grădinițelor publice, 
dar și prin 

▪ crearea și susținerea programelor “înainte de/după 
școală” în toate unitățile publice de învățământ. 

► Reformarea învățământului superior prin: 

▪ creșterea finanțării publice a parcursului de studii și a 
cercetării în universități; 

▪ Introducerea unor politici de prevenire și sancționare a 
fraudei academice, a corupției academice și 
administrative, a hărțuirii sexuale și a abuzului de putere 
ierarhică;

▪ reactivarea misiunii civice a universității ca spațiu de 
dezbatere și dialog;

▪ consolidarea unui statut al universității separat de 
modelul corporatist, în care studentul este considerat 
un client; 

▪ corelarea finanțării publice cu politicile de echitate 
dezvoltate de universități. 

Educație publică de calitate, gratuită, universală și incluzivă



Politică democratică
și administrație
puternică



► Democratizarea sistemului politic din România prin: 

▪ construirea și consolidarea unui regim politic în care 
puterea să fie distribuită în mod echilibrat între 
instituții și organizații transparente, orientate către 
consultare și coordonare, responsabile în fața 
cetățenilor; 

     ▪  consolidarea structurilor reprezentative de tipul 
Parlamentului, consiliilor județene și locale și 
încurajarea implicării politice cetățenești în cadrul 
aceste instituții;

▪ construirea unui mediu politic pluralist, în care 
partidele și organizațiile civice participă la dezbateri 
pe teme de interes public și contribuie la luarea 
deciziilor; 

     ▪  menținerea bicameralismului și reforma 
Parlamentului pentru a deveni un for al dezbaterii 
democratice; 

▪ consolidarea rolului Președintelui de promotor și 
garant al pluralismului și participării, al echilibrului și 
medierii între puterile statului, al agendei cetățeanului 
și al dezvoltării socio-economice incluzive, al 
dialogului civic și social real la toate nivelurile.

► Reformarea sistemului electoral și a legislației 
privind funcționarea și finanțarea partidelor, în vederea 
democratizării sistemului politic, prin: 

▪ scăderea pragurilor electorale pentru accesul în 
Parlament României, Parlamentul European, consilii 
județene și consilii locale la 3%; 

     ▪  alegerea primarilor în două tururi de scrutin; 

▪ reducerea sefmnificativă a numărului de semnături 
necesar înscrierii în cursele electorale; 

     ▪  eliminarea procedurii de radiere a partidelor; 

▪ finanțarea partidelor politice în funcție de 
performanța electorală (finanțare per vot);

     ▪ introducerea cotelor de gen în reprezentarea politică 
și 

▪ introducerea votului de la 16 ani la toate tipurile de 
scrutin.

Politică democratică și administrație puternică 



► Încurajarea democrației locale prin: 

▪ promovarea referendumurilor locale.

     ▪  generalizarea bugetării participative ca instrument 
de implicare a tuturor cetățenilor în organizarea 
comunității; 

▪ finanțarea transparentă din bugetul central a 
autorităților locale, pe bază de proiecte, proces în 
care să primeze nevoile și perspectivele de 
dezvoltare și nu culoarea politică a primarilor și 
șefilor de consilii judeţene. 

     ▪  întărirea instituției Prefectului; 

► Regândirea procesului de descentralizare astfel 
încât să se prevină efectele negative ale acesteia: calitate 
inegală a serviciilor publice locale, lipsa defectuoasă a 
resurselor naţionale, neclaritatea responsabilităţilor și 
atribuţiilor, alocarea discreţionară a resurselor locale, 
corupție și clientelism, concentrarea puterii în mânile 
“baronilor locali”. 

► Consolidarea administrației publice, în serviciul 
public, cu scopul de a crea o administrație publică non-
partizană, profesionalizată, cu înalte standarde etice și de 
competentă, prin salarizare corespunzătoare, protecția 
funcției publice față de ingerințele politice, dar și printr-o 
formare profesională continuă. 

► Susţinerea parteneriatelor dintre administrația 
publică și organizațiile non-guvernamentale cu 
expertiză specifică.

► Încurajarea minorităților etnice, lingvistice, religioase 
și de alte tipuri în a participa la viața politică, socială, 
economică și culturală a țării. Orientarea politicii centrale 
și locale către eliminarea mecanismelor care produc 
inegalități, excludere și discriminare. 

► Întărirea controlului democratic, civil și parlamentar 
asupra serviciilor speciale de informații, limitarea 
influenței instituțiilor nealese în politică și administrație; 
demilitarizarea și reformarea acestor structuri pornind de 
la interesul consolidării democratice a spațiului public.

Politică democratică și administrație puternică 



Justiție eficientă
și independentă



► Reformarea sistemului de justiție cu scopul 
declarat de a:

▪ plasa în centrul atenției drepturile fundamentale ale 
cetățeanului, în special dreptul la un proces 
echitabil; 

▪ asigura accesul efectiv la asistenţă judiciară de 
calitate, inclusiv prin responsabilizarea și 
remunerarea adecvată a avocaţilor numiţi din oficiu; 

▪ regândi practicile penale care, prin pedepsirea 
predilectă a persoanelor din comunități și familii 
sărace, contribuie la marginalizarea socială a 
acestora; 

▪ întări independența justiției și finanțarea 
corespunzătoare a acesteia; 

▪ reevalua politica penală din domeniul executării 
pedepsei, punând accentul pe identificarea unor 
pedepse complementare și neprivative de libertate, 
pe asigurarea unui minim de demnitate pentru 
persoanele private de libertate, precum și pe 
implicarea activă a statului în procesul de 
reintegrare socială; 

▪ îmbunătăți rapid condițiile din închisori; 

▪ optimiza cooperarea interinstituțională și 

▪ eficientiza prevenirea și combaterea infracțiunilor 
asociate corupției, abuzului în serviciu, precum și 
criminalității economice și fiscale.

► Limitarea drastică a corupției prin acționarea 
asupra cauzelor structurale și sociale ale acesteia și 
prin:

▪ conceperea unor programe de prevenție și educare 
publică; 

▪ încurajarea controlului reciproc între instituțiile 
statului; 

▪ transparentizarea procesului decizional și implicarea 
societății civile în luarea deciziilor; 

▪ modificarea legislației care permite răspândirea 
corupției (ex.: achizițiile publice, legislația electorală, 
organizarea administrației publice locale); 

▪ întărirea echilibrată a instituțiilor care combat 
corupția, punând accentul pe poliție și parchete; 

▪ creșterea semnificativă a nivelului de recuperare a 
prejudiciilor; 

▪ susținerea transparenței guvernamentale prin 
programe de felul: open data, e-government, etc. 

Justiție eficientă și independentă 



Societate 
a drepturilor
și libertăților



► Combaterea și prevenirea discriminării de orice fel, 
indiferent dacă ea are la bază argumente de gen, rasă sau 
culoare, originea etnică sau socială, caracteristici 
genetice, limba, religia, convingerile și opiniile politice sau 
de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, 
orientarea sexuală, averea, statutul social sau vârsta, 
infirmități sau dizabilități de orice natură, inclusiv cele 
provocate de boli incurabile precum HIV/SIDA, ținând 
seama de legislația națională și tratatele internaționale la 
care România este parte. Dezvoltarea și activarea 
mecanismelor instituționale pentru prevenirea 
discriminării, promovarea egalității de șanse și a 
respectului pentru diversitate. 

► Apărarea și promovarea egalității și nediscriminării 
în recunoașterea dreptului la viață privată și de familie 
ca drepturi fundamentale pentru toți cetățenii și locuitorii 
României. 

► Adoptarea cu prioritate a legislației privind 
parteneriatul civil, oferind recunoaștere și protecție 
juridică cuplurilor de același sex, dar și celor de sex 
diferit, în conformitate cu jurisprudența Curții Europene a 
Drepturilor Omului și cu celelalte tratate internaționale la 
care România este parte.

► Evaluarea sistematică și periodică a activității 
mecanismelor instituționale pentru protecția 
drepturilor omului și pentru combaterea discriminării, 
incluzând Avocatul Poporului, Consiliul Național pentru 
Combaterea Discriminării, Consiliul de Monitorizare a 
implementării Convenţiei privind Drepturile Persoanelor cu 
Dizabilităţi și Institutul Român pentru Drepturile Omului. 
Scopul declarat al acestei evaluări este consolidarea 
acestor mecanisme în spiritul misiunii lor trasate de lege, 
în conformitate cu standardele internaționale relevante, și 
mai ales cu Principiile de la Paris. 

► Reorganizarea și eficientizarea activității de 
implementare de către Statul Român a hotărârilor de 
condamnare ale Curţii Europene a Drepturilor Omului. 

Societate a drepturilor și libertăților



► Emanciparea persoanelor cu dizabilităţi care 
locuiesc în instituții sociale rezidențiale prin reformarea 
fără întârziere a legislației din domeniul capacității juridice 
și privării de libertate, dezinstituţionalizare, îmbunătățirea 
accesului lor la justiție, cercetarea efectivă a abuzurilor 
din instituții și tragerea la răspundere a celor vinovați. 

► Protejarea legală și instituțională a libertății de 
întrunire, limitată de acțiunea disproporționată și deseori 
violentă a instituțiilor statului.

► Protecția activă a datelor personale și a 
comunicațiilor private, promovarea libertății internetului 
și creșterea accesului la serviciile digitale.

► Reformarea actelor de stare civilă, pentru asigurarea 
dreptului la identitate și a accesului la servicii publice, dar 
și pentru stimularea participării la viața socială și civică 
prin separarea identității de proprietate; 

► Reconfigurarea procesului de încadrare în grad și 
tip de dizabilitate, dar și corelarea acestui proces cu 
măsuri de incluziune și protecție.

Societate a drepturilor și libertăților



Mediu curat, 
comunități sustenabile
și sănătoase



► Promovarea tranziției energetice, prin 
implementarea unei serii de măsuri care să faciliteze

▪ trecerea de la surse de energie scumpe și 
periculoase atât pentru mediu, cât și pentru 
sănătatea umană, către resursele regenerabile;

▪ eliminarea monopolului industriei energetice și 
încurajarea consumatorilor casnici independenți sau 
asociați în cooperative, dar și a persoanelor juridice, 
în a produce și distribui energie; creșterea accesului 
la energie ieftină; 

► Creșterea eficienței energetice, prin măsuri cum ar fi: 
completarea ajutorului pentru încălzire cu ajutor pentru 
izolarea termică a locuinței sau asigurarea echității în 
finanțarea izolării termice a locuințelor. 

► Implicarea în eforturile internaționale de limitare a 
încălzirii globale, promovarea unui model economic 
sustenabil, în care resursele sunt protejate și exploatate 
rațional; promovarea, prin instrumente fiscale, a 
activităților economice curate și descurajarea consumului 
poluant, în special a folosirii autoturismului pentru navetă.

► Susținerea unei industrii a lemnului sustenabilă și 
productivă, cu un venit echitabil pe întregul lanț de 
producție, o industrie pentru care pădurea este mai mult 
decât o formă de îmbogățire rapidă, și mai curând o 
resursă complexă, de o importanță crucială, la a cărei 
regenerare continuă este datoare să contribuie. 
Responsabilizarea industriei lemnului prin crearea unui 
cadru legislativ care să stabilească în mod clar 
obligativitatea dublării activității industriale cu programe 
ample de reîmpădurire, și care să ducă la 
transparentizarea acestei industrii, încurajând participarea 
ei la ocrotirea ariilor protejate. 

► Stimularea unei industrii de nișă pentru prelucrarea 
lemnului, care să cultive produsele de design scump, 
după modelul danez.

► Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și 
adaptarea la efectele schimbărilor climatice și 
reducerea riscurilor generatoare de situații de urgență prin 
combaterea deșertificării care afectează deja o parte 
însemnată din sud-vestul României.

Mediu curat, comunități sustenabile și sănătoase



► Utilizarea eficientă a apei și asigurarea accesului la 
apă potabilă curentă pentru toți cetățenii, având în 
vedere apropierea unei crize majore de apă, determinantă 
atât de schimbările climatice, cât și de consumul excesiv 
și de poluare a surselor de apă. 

► Construcția unor instituții puternice care să se 
ocupe de protecția biodiversității apei, solului și 
aerului. 

► Promovarea măsurilor active de împiedicare a 
relelor tratamente aplicate animalelor, cât și a celor 
care elimină braconajul.

► Protejarea mediului și sănătății umane în centrele 
urbane, punând în special accent pe creșterea calității 
aerului, apei și pe dezvoltarea sustenabilă și curată a 
comunităților urbane, prin susținerea transportului public 
și ecologic și printr-un management eficient al deșeurilor. 

► Protejarea comunității locale din Roșia Montană 
prin: 

▪ promovarea localității în lista UNESCO; 

▪ apărarea corectă și competentă a statului român în 
cadrul procedurii de arbitraj internațional inițiată de 
compania canadiană; 

▪ împiedicarea modificării Legii Minelor în favoarea 
companiei canadiene sau a altor companii de 
același fel; 

 derularea de programe de dezvoltare socio-                                                   
economică și integrarea lor în zonă. 

Mediu curat, comunități sustenabile și sănătoase



Hrană sănătoasă,
suficientă și accesibilă
pentru toți



► Garantarea suveranității alimentare prin:

▪ asigurarea unei hrane de calitate, sănătoase, 
nutritive, îndestulătoare și lanțuri scurte de 
producţie, aprovizionare și consum, accesibile 
tuturor, prin adoptarea unei strategii inclusive în 
domeniu; 

▪ asumarea, de către stat, a unor obligații ce privesc 
securitatea alimentară a cetățenilor, în special a 
celor din comunitățile aflate în pericol de sărăcie; 

▪ instituirea unor mecanisme democratice legale 
pentru ca cei săraci și malnutriţi, dar și cei din 
comunitățile rurale vulnerabile să se poată apăra 
față de cei care le limitează dreptul la hrană sau la 
producerea acesteia (de exemplu proprietari sau 
investitori publici sau privați de mari terenuri 
agricole, forestiere prin acapararea acestora ).

► Asigurarea zilnică a unei mese sănătoase în toate 
școlile din România, inclusiv în cadrul programului 
școala după școală, pe bază de produse locale și 
introducerea în procesul de achiziții publice pentru 
instituții locale care servesc alimente (ex. cantine școlare, 
spitale, centre sociale) a criteriilor care facilitează 
includerea producătorilor și asociațiilor de producători 
locali.

► Declararea piețelor locale agroalimentare din 
România ca și servicii de utilitate publică, dezvoltarea 
lor de către autorităţile publice locale și facilitarea 
accesului la acestea pentru producători și asociaţiile 
acestora.

Hrană sănătoasă, suficientă și accesibilă pentru toți



Sate productive, 
agricultură sustenabilă, 
comunităţi rurale solide



► Dezvoltare rurală durabilă, care presupune îmbinarea 
armonioasă între componenta agricolă și forestieră, pe de 
o parte, și componenta economică agroalimentară și 
neagricolă, prin mutarea accentului de pe aspecte legate 
strict de profitabilitate, pe aspecte ce țin de 
multifuncționalitate și dezvoltare ecologică și socială 
durabilă.

► Redefinirea conceptului de “fermier activ”, astfel ca 
țăranii și alți mici producători să fie recunoscuți ca 
participanți activi pe piața muncii și considerați eligibili 
pentru programe și măsuri naționale și europene de 
susținere financiară și dezvoltare rurală. Reabilitarea 
statutului țăranului și recunoașterea ocupației de țăran în 
legislația națională. 

► Simplificarea procedurii de obținere de certificate 
de producător.

► Creșterea veniturilor și participării pe piață a 
țăranilor și altor producători mici și mijlocii prin 
stimularea formelor asociative și de cooperare, prin 
susținerea activităților agricole și a investițiilor necesare 
cooperării acestora pentru aprovizionare, prelucrare, 

desfacere și, astfel, garantarea unui mai mare control al 
acestor producători agricoli asupra lanțului alimentar.

► Dezvoltarea creditului agricol și rural în principal prin 
forme solidare și a asigurărilor agricole prin forme 
mutualiste controlate democratic de către producători 
agricoli (control egal indiferent de dimensiunea/puterea 
financiară al producătorului agricol);

► Oprirea fenomenului acaparării pământului (land-
grabbing) și redresarea impactului devastator asupra 
comunităților locale și a mediului înconjurător; 
protejarea dreptului oamenilor de a avea acces, folosinţă 
și control reale asupra pământului pe care îl lucrează și 
asupra beneficiilor aduse de ocuparea și folosirea 
acestuia. 

► Stimularea agriculturii sustenabile cu precădere prin 
promovarea agroecologiei, refacerea sistemului de irigații 
și sprijinirea accesului la apă pentru producătorii agricoli 
mici și mijlocii.

Sate productive, agricultură sustenabilă, comunităţi rurale solide



► Sprijinirea antreprenoriatului rural, PFA-urilor și a 
întreprinderilor individuale și familiale din mediul rural 
și garantarea acestora unui minim de beneficii și drepturi 
sociale.

► Susținem crearea unui spaţiul rural românesc care 
să atragă populaţia activă și întoarcerea tinerilor migranți 
din zona rurală. 

► Relansarea Programului național de cadastru și 
carte funciară.

► Crearea unui program imobiliar public pentru 
locuinţe de personal medical și școlar.

► Garantarea existenței unui punct medical pentru 
intervenţii de bază pe o rază de 30 de km.

► Revitalizarea fostelor tabere școlare și includerea lor 
în programe pentru elevi, care să permită tuturor elevilor 
(inclusiv celor din rural) o vacanță de minim o săptămână 
în altă localitate.

Sate productive, agricultură sustenabilă, comunităţi rurale solide



Sistem integrat,
rapid și sigur
de transport



► Facilitarea transportului de marfă și călători prin 
extinderea, modernizarea și electrificarea căilor ferate, 
finalizarea autostrăzilor și susținerea investițiilor în 
mijloacele de transport în comun din orașe și municipii.

► Crearea unui program de urgență pentru 
reechilibrarea raportului dintre rețeaua rutieră și cea 
feroviară, prin refacerea întregii infrastructuri feroviare în 
paralel cu achiziții publice masive de material rulant și 
dublarea procentului de linie ferată electrificată.

► Conectarea satelor și comunelor cu orașele și 
municipiile învecinate, pentru a îmbunătăți accesul 
tuturor la servicii de sănătate, educație și sociale. 

► Concentrarea investițiilor în proiecte care reduc 
importurile de energie, decongestionează traficul și 
contribuie la sănătatea publică: centuri ocolitoare, 
transportul feroviar rapid interurban și urban, piste de 
biciclete separate de trafic și care leagă în rețea locuințele 
de locurile de muncă. 

► Sporirea taxelor percepute pentru folosirea 
automobilelor (TVA, taxe de congestie și autostradă etc), 
în vederea transferării unui volum cât mai mare de mărfuri 
și a unui număr cât mai mare de călători de pe șosele 
spre căile ferate, liniile feroviare urbane și, în cazul 
distanțelor foarte scurte, spre transportul cu bicicleta; 

► Asigurarea unor mijloace de transport eficiente și 
nepoluante pentru navetiști, prin construirea unui sistem 
de transport peri-urban de călători, care să lege orașele 
de zonele limitrofe și prin conectarea transportului feroviar 
la cel public, prin extinderea rețelelor de tramvai și tren 
ușor, dar și prin construcția de parcări lângă stațiile 
feroviare și cele de transport public.

Sistem integrat, rapid și sigur de transport



Cultură accesibilă 
și respectarea 
lucrătorilor culturali



► Conservarea patrimoniului cultural existent și 
promovarea sa.

► Implementare de politici publice și programe locale, 
regionale și naționale pentru creșterea accesului la 
educație artistică, formare și consum cultural în mediul 
rural. Susținerea reabilitării și investițiilor în infrastructura 
culturală în urbanul mic.

► Recunoașterea statutului profesional al lucrătorilor 
culturali angajați sau independenți și a drepturilor lor 
sociale specifice. 

Cultură accesibilă și respectarea celor care lucrează 
în mediul cultural



Europa Socială, 
Europa Noastră.



► Ne dorim o politică europeană activă, îndreptată 
către o Europă socială, sustenabilă și pusă în slujba 
cetățenilor și susținem fără rezerve principiile deschiderii, 
cooperării și solidarității în politica europeană, dar și 
participarea responsabilă la comunitatea euroatlantică.

► Consolidarea pilonului social al Uniunii, punând 
accent pe drepturile angajaților, ale celor excluși de pe 
piața muncii și ale celor dezavantajați și marginalizați 
social. 

► Susținerea, la nivelul UE, a unui New Deal 
european, eventual prin crearea uni Fond European de 
Investiții Strategice (sau Planul Juncker), dar care să 
țintească regiunile dezavantajate ale Uniunii. 

► Consolidarea liberei circulații a cetățenilor și a 
drepturilor sociale, culturale și economice ale 
acestora și crearea unor parteneriate socio-economice 
strategice cu țările în care trăiesc largi comunități de 
cetățeni români.

► Relaxarea explicită și formală a regulilor Pactului 
de Stabilitate și Creștere privind depășirea deficitelor 

bugetare în perioadele de recesiune, pentru a permite 
investiții în infrastructura socială, de transport public, de 
educație și de cercetare, precum și în locuințe publice, 
care îmbunătățesc condițiile de muncă și stimulează 
creșterea valorii adăugate în economie.

► Consolidarea politicii de coeziune în toate 
dimensiunile acesteia - cele sociale, economice și 
teritoriale - punând accentul pe dezvoltarea economiilor 
locale, protecția mediului și crearea de locuri de muncă 
decente.

► Reorientarea Politicii Agricole Comune dinspre 
marile exploatații spre cele care asigură slujbe decente și 
hrană sănătoasă, o distribuție echitabilă a veniturilor în 
sectorul agricol, precum și introducerea unor standarde 
ridicate de mediu: fermele și producătorii medii și mici, 
cooperativele.

► Implementarea unei reforme fiscale la nivel 
comunitar pentru ieșirea din cercul vicios al armonizării 
fiscale la nivel comunitar, pentru că problema prețurilor de 
transfer și a evitării plații impozitelor prin folosirea 
paradisurilor fiscale nu poate fi rezolvată decât prin 
coordonare comunitară.

Europa Socială, Europa Noastră



► Crearea unei politici industriale comune pentru 
consolidarea economiei europene într-un context global, 
în care marii jucători își susțin tot mai agresiv exportatorii 
și pun obstacole în calea importurilor, amenințând 
salariile, locurile și condițiile de muncă din UE.

► Susținerea tranziției către sursele de energie 
regenerabilă, îmbunătățirea calității infrastructurii de 
transport a energiei, acces la energie curată și ieftină 
pentru consumatorii casnici. 

► O politică de deschidere și solidaritate față de cei 
care fug din fața războiului, persecuției și foametei și 
care caută protecție pe teritoriul Uniunii, precum și ajutor 
în sprijinul țărilor de graniță ale Uniunii care îi primesc. 

► O reevaluare a ‘Declarației de la Bologna’ și a 
transformării nefaste a învățământului superior 
european în concordanță cu principiile pieței centrate 
predominant pe competitivitate și pe fundamentarea unei 
‘economii a cunoașterii’.

► Transpunerea recomandărilor privind politicile 
europene bazate pe drepturile social-economice în 
prevederi obligatorii față de Statele Membre, asemeni 
prevederilor din domeniul guvernanței economice, 
precum și redefinirea celor din urmă, astfel încât ele să nu 
contrazică valorile Europei sociale.

Europa Socială, Europa Noastră
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