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             Partidul Social Democrat -  Partidul Socialistilor Europeni     

 

 

GABRIELA CRETU  

 
 
 
 
 

PLATFORMA PROGRAM 
ALEGERI EUROPARLAMENTARE 

 
„PENTRU NOI, TOTI OAMENII CONTEAZA!” 

 
 

  VALORILE SOCIAL DEMOCRATILOR 
 

1. DEMOCRATIE 

2. LIBERTATE 

3. EGALITATE 
4. SOLIDARITATE 
5. DEMNITATEA PERSOANEI 

6. DREPTATE SOCIALA 

 
 GARANTIILE SOCIAL DEMOCRATILOR 
 

1. Ca social-democrati, va garant m o reprezentare util  (PES) si demn  de 
încredere, bazat  pe dialogul cu cet enii, cooperare  si solidaritate 

 

2. Noi garantam coordonarea între politicile regionale, na ionale i  europene astfel 

incat România s  fie  un stat social si democratic într-o  Europ  unita. 

 

3. Politicile pe care le promovam garanteaza o viata mai prospera, mai sigur  i 

mai demn  pentru toti cetatenii, barbati si femei deopotriva 
 

 
 



 2 

7(SAPTE) CHEI ALE SUCCESULUI SOCIAL DEMOCRATILOR 
 

1. plata corecta si respectarea muncii 

2. combaterea saraciei si excluderii 

3. solidaritatea intre oameni, intre generatii, intre regiuni 

4. egalitate intre femei si barbati, oportunitati egale pentru toti 

5. ingrijire si educatie pentru copii 

6. dezvoltare durabila si modernizarea satului  

7. dialog social, toleranta si pace 

 

 

                              PRIORIT I PENTRU ROMÂNIA EUROPEANA 
 
 

1. MAI MULTA COEZIUNE SOCIALA, MAI PUTINA SARACIE! 
 

O societate a responsabilit ii sociale si solidarit ii, 

impotriva polarizarii sociale si excluderii 

 
Legenda: F = fonduri, finantare 
                 R = reglementare europeana 
                 P=  elaborare de politici 

 
• salariu minim european (calculat drept 50% din salariu mediu brut existent in 

fiecare tara, cu tendinta de a atinge 60% in viitor) pentru a combate saracia celor ce 

muncesc (saracii cu carte de munca)  R. 
 
• crearea de locuri de munc  i adoptarea unei politici active împotriva omajului 

pentru cei ce nu un loc de munca (Fondul Social European trebuie finantat in 

continuare si folosit eficient pentru dezvoltarea resurselor umane) F. 
 

• programe accesibile de calificare i de educa ie pentru adul i, pentru a cre te 

calitatea si mobilitatea for ei de munc  (Fondul Social European); crestere 

economica pe baza sporirii productivitatii (in loc de restructurare a fortei de munca – 

a se citi disponibilizare –  cresterea nivelului de calificare si eficienta a activitatii); 

Programele Leonardo da Vinci (stagii de perfectionare), Gruntvig (adulti) si Jean 

Monet (integrare, cercetare academica) F. 
 

• acces egal pe pia a muncii pentru femei i b rba i, plata egala pentru aceeasi munca 

si plat  egal  pentru munc  de valoare egal ,  respectarea standardelor europene în 
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privin a condi iilor de munc  (reglementari europene, respectarea Foii de parcurs 

privind egalitatea dintre femei si barbati) R+F 
 

• protejarea drepturilor angaja ilor, în special a celor care lucreaz  în alte ri ale 

Uniunii Europene; sus inerea unor forme de organizare sindicala in ramurile 

dezavantajate de lipsa contractelor colective pe ramura (incluzand serviciile si 

agricultura); sus inere pentru crearea de re ele ale angajatilor din întreaga Uniune 

care s  coopereze pentru ap rarea drepturilor lor R 
 

• acelea i drepturi la protec ie social  pentru angaja ii cu program de lucru par ial, ca 

i pentru cei cu program de lucru normal (reglementare europeana privind nivelul 

minim garantat al drepturilor angajatilor, indiferent de tipul de contract sau tara in 

care lucreaza) R 
 

• responsabilizarea social  a companiilor, str ine si romanesti, care activeaza in tara 

noastra  (vrem o societate cu drepturi si datorii pentru toti); stimularea lor in a oferi 

programe flexibile de lucru pentru angajatii-parinti, a infiinta crese de intreprindere, 

a proteja mediul, etc. 
 

• reglementare comunitara pentru fondurile speculative pentru a evita falimentul 

acestora si pierderea banilor investiti de administratorii fondurilor de pensii private 

si administrate privat in piata de capital R 
 

• dezvoltarea serviciilor de ingrijire pentru varsta a treia -  creatoare de locuri de 

munca remunerate  si conditii civilizate pentru batranii care nu se mai pot  ingriji 

singuri (remunerarea ingrijirii batranilor si bolnavilor la domiciliu, cursuri de 

calificare a personalului de ingrijire) 
 

• promovarea unei batraneti active  (varste de pensionare variabile, in functie de 

domeniu, actiuni sociale si voluntariat ) si realizarea unei punti intre generatii 

(centre multifunctionale pentru cei mici si cei mari impreuna) 
 

•  servicii complete de îngrijire a copiilor pentru a asigura reconcilierea muncii cu 

via a de familie pentru toti parintii si ruperea lantului saraciei pentru copiii din medii 

defavorizate (cre e, gr dini e, mame de zi, centre de îngrijire i recreere pentru dup -

amiaz , personal calificat pentru centrele de ingrijire,  etc.) 
 

• infiintarea unui fond de încredere in copii – ca forma concreta de a investi in 

oameni  (contributori - statul si parintii, infiintare la nastere, activ la 16 ani); fondul 

va asigura accesul copiilor din mediul rural si a celor cu resurse putine la educatie 

si/sau calificare superioara 

 

• sustinerea mobilit ii tineretului in cadrul programelor de schimburi interna ionale 

prin cre terea bugetului Erasmus i Comenius pentru a ajuta tinerii s  se formeze în 

rile din UE   F 

 



 4 

• pastrarea accesului universal la servicii de s n tate de calitate sporita ( acces egal 

la servicii de sanatate pentru cetatenii romani care lucreaza sau calatoresc oriunde in 

Uniunea Europeana, protejarea serviciilor nationale publice de sanatate, program 

national de pregatire a personalului medical necesar ) R 
 

• apararea drepturilor consumatorilor la informatie, bunuri si servicii de calitate, 

despagubiri si forme de atac in justitie, in caz de incalcare a drepturilor (actiuni 

colective) 
 

• finantarea programelor destinate  combaterii violen ei domestice (Daphne); 

pregatirea personalului de asistenta sociala si politie, centre de consiliere, etc. F 
 

• integrarea persoanelor cu dizabilit i (in special a copiilor) în societate i servicii 

de s n tate adaptate nevoilor acestora 
 

• sustinerea politicilor active de integrare social  a minorit ilor, in special a 

comunitatii rome.  
 

 
2. MAI MULTA COEZIUNE REGIONALA SI ECONOMICA, MAI PUTINA 

SARACIE 
 

O societate a cresterii economice rapide si inteligente 

 
• imbunatatirea capacitatii administrative la toate nivelurile pentru cresterea gradului 

de   absorb ie a fondurilor comunitare si servicii publice eficiente (LEADER, FSE, 

etc. au componente importante privind formarea resurselor umane) 
 
• sustinerea politicilor de modernizare a satelor române ti cu o mai eficient  utilizare a 

subven iilor pentru agricultur , dezvoltarea infrastructurii si turismului rural; 

sustinerea infiintarii cooperativelor si grupurilor de producatori in vederea 

indeplinirii conditiilor de utilizare a fondurilor europene; fondul „Ferma” pentru 

creditarea subventionata a micilor fermieri care vor sa atraga fonduri europene; 

facilitati pentru dezvoltarea agriculturii si  tehnologiilor ecologice si introducerea 

ecoetichetei; sisteme de irigatii integrate (mori de vant care pompeaza apa de la 

adancime); (Fondurile de Coeziune, FEDR, PAC) 

 

• p strarea stabilit ii macroeconomice i preg tirea României pentru aderarea la 

Uniunea Economic  i Monetar  (zona euro) in 2014 

 

• stimularea investitiilor in energie regenerabila pentru utilizarea potentialului 

eolian, solar si geotermal al tarii  (Agentia pt. Energii Inteligente) F 

 

• promovarea unei politici comune europene in domeniul energiei bazata pe 

solidaritate si cooperare, eficienta energetica si  sustenabilitate (siguranta energetica 
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este vitala in contextul in care suntem dependenti de importul de gaz, petrol, etc.) 

P+R+F 

 

• program national de impaduriri (finantate din FEDR si PAC) F 

 

• cre terea investi iilor în mediu, managementul si reciclarea deseurilor, drept 

conditie pentru o viata sanatoasa, protejarea naturii si dezvoltarea turismului  

(Fondul de coeziune) 

 

• cre terea competitivit ii IMM-urilor prin stimularea cercetarii stiintifice si 

investitiei in noile tehnologii (cresterea investitiei publice in cercetare stiintifica, 

dezvoltarea parteneriatelor intre institutiile de cercetare si invatamant si companiile 

interesate in rezultatele cercetarii ( Al saptelea Program cadru pentru cercetare 

finanteaza IMM –urilor din IT, inovatiilor ecologice, energie regenerabila) R+F 

 

• dezvoltarea infrastructurii de transport cu prioritate pentru construirea de axe trans-

europene; dezvoltarea retelelor de transport in comun civilizat, accesibil, nepoluant 

(interurban - cai ferate -  si urban - metro, tramvai, etc.) F 

 

• extinderea retelelor de internet si  accesul universal la tehnologia informatica 

(finantarea dezvoltarii  infrastructurii prin programe europene; alfabetizare 

informatica gratuita prin centre multi media in mediul rural) R+F+P 

 

• servicii publice de calitate si accesibile tuturor (definirea si protejarea serviciilor 

publice – educatie, sanatate, apa, canal, gunoi, etc.) R 

 

• eliminarea decalajelor dintre zonele tarii print-o politic  regional  activ  i m suri 

pentru dezvoltarea regiunilor r mase în urm . (FEDR); finantare pentru retelele de 

apa si canalizare, gaz, drumuri, etc. (Fondul de Coeziune) 

 

• sus inerea proiectelor na ionale i trans-frontaliere ce contribuie la dezvoltarea 

regiunilor de grani  (in special granita romano-moldoveana) (Fondul de Cooperare) 

 

3. MAI MULTA PARTICIPARE, MAI MARE EFICIENTA 
 
Deschiderea statului si a proceselor decizionale catre cetateni incepe cu noi!  
• organizarea de audieri publice in pregatirea  deciziilor  europene 
• stabilirea si dezvoltarea unei relatii permanente cu societatea civila in vederea 

sustinerii reciproce a obiectivelor 
• promovarea paritatii  intre femei si barbati in luarea deciziilor 

• coordonarea deciziilor cu organizatiile sindicale si profesionale 
• coordonarea deciziilor cu autoritatile locale si regionale 
• transparenta si responsabilitate; acces public deplin la toate documentele PE 
• apararea cartei drepturilor fundamentale ale cetatenilor 
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     4. O VOCE MAI PUTERNICA SI MAI RESPECTATA IN UNIUNE 
• înt rirea abord rii multilaterale în rela iile interna ionale i sus inerea reformei ONU 

• sustinerea Politicii europene de securitate i ap rare drept instrument pentru 

prevenirea conflictelor i managementul crizelor 

• dezvoltarea unui nou mod de cooperare în regiunea M rii Negre i asumarea unui 

rol activ în rela iile dintre rile din Europa de Sud-Est 

• sus inerea comunit ilor de români din statele membre, protejarea drepturilor 

cet enilor români de peste hotare, a identit ii lor i promovarea culturii române ti în 

UE 

• o politica europeana comuna pentru combaterea traficului de fiin e umane i a 

exploat rii imigran ilor, criminalit ii transfrontaliere si amenintarilor teroriste 

• intarirea rolului UE ca exportator de pace si dezvoltare prin programele de asistenta 

pentru tarile sarace 

 
 
 


