
    

PLATFORMA PROGRAM 
A UNIUNII CREŞTIN DEMOCRATE DIN ROMÂNIA 

Obiective Strategice: 

I. DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ.  

II. DEZVOLTAREA SPIRITULUI CIVIC ŞI A INIŢIATIVELOR PRIVATE  

III. JUSTIŢIE  

IV. EDUCAŢIE  

V. SĂNĂTATE  

VI. EFICIENTIZAREA APARATULUI POLITIC  

VII. RELANSAREA AGRICULTURII ŞI A PRODUCŢIEI INTERNE.  

I. DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ. 

a. Dezvoltarea parteneriatelor public-privat exclusiv cu firme – româneşti sau străine - care au 
reputaţie excelentă. 

b. Cu scopul de a sprijini crearea de locuri de muncă, vom urmări dezvoltarea spiritului 
antreprenorial în rândul populaţiei tinere şi de vârsta medie, prin introducerea cursurilor de 
“gândire antreprenorială” pentru toate domeniile de studiu universitar. 

Aceste cursuri vor fi utile atât viitorilor antreprenori cât şi viitorilor practicieni, care vor fi mai 
adaptaţi la exigenţele funcţionării unei firme. 

c. Stimularea exporturilor şi a atragerii de “know-how” prin finanţarea participării la târguri 
comerciale şi conferinţe internaţionale pentru companiile româneşti eligibile – IMM cu obiect de 
activitate în domeniul de producţie şi servicii. 

d. Îmbunătăţirea ratei de colectare a taxelor prin responsabilizarea personalului Administraţiilor 
Financiare: 

i. Stimularea networkingului dintre antreprenori şi experţi din cadrul Administraţiilor 
Financiare. 



ii. Reorganizarea activităţii Administraţiilor Financiare, astfel încât fiecare firmă va fi 
atribuită unui Inspector al Administraţiei financiare care va primi atribuţii de mentorare 
pentru firmele din portofoliu. Inspectorii vor fi recompensaţi în funcţie de “cât de puţine 
amenzi primesc firmele din portofoliul lor şi cât de multe taxe plătesc pentru a descuraja 
fiscalitatea abuzivă şi a stimula plata taxelor. 

e. În fiecare an, firmele care au crescut numărul de angajaţi vor fi premiate. 

f. Reducerea la minimum a economiei subterane prin: 

i. Revizuirea majora a politicilor taxelor către stat, ţintind comasarea lor; înţelegând ca un 
contribuabil care vede in guvern un partener si nu un colector de biruri, va fi mai dispus sa 
devina onest in plata taxelor. 

ii. Eliminarea sau reducerea drastică a taxelor care în trecut s-au dovedit a fi “ucigătoare 
de agenţi economici în masă” 

iii. Modificarea legii falimentului, astfel încât administratorii persoanelor juridice să 
răspundă în faţa justiţiei pentru falimente succesive. 

g. Negocierea rezonabilă cu rău platnicii majori, pornind de la principiul - mai bine mai puţin 
decât deloc. O politică de eliminare a acestora este mai dăunătoare societăţii decât acomodarea 
lor. 

II. DEZVOLTAREA SPIRITULUI CIVIC ŞI A INIŢIATIVELOR PRIVATE 

a. Lansarea unei platforme naţionale de “crowd-funding” care să permită cetăţenilor să propună 
şi să finanţeze proiecte sau iniţiative locale, pe care ei le considera utile comunităţii. Pentru 
proiectele care adună un număr de minim 1.000 “micro-investitori” guvernul ar urma să participe 
la proiect cu un procent de 20-50% din suma adunată de la micro-investitori. 

b. Creşterea procentului din impozitul pe profit ce poate fi redirecţionat, de la 2% la 4%, cu 
scopul de a mări miza şi a creşte competiţia şi eficacitatea în domeniul ONG. 

c. Introducerea de coduri etice la nivelul persoanelor juridice ce funcţionează în România. 

d. Cultivarea coeziunii prin reafirmarea valorii familiei ca fundament al unei societăţi funcţionale. 
Promovarea de măsuri favorabile copiilor şi familiilor. Recunoaşterea rolului de neînlocuit al 
familiei în educarea oricărui om. Reglementarea prin lege a priorităţii la menţinerea locului de 
muncă în caz de reducere a activităţii sau de restructurare, pentru persoanele care au copii în 
întreţinere. 

III. JUSTIŢIE 

a. Creşterea rolului mediatorilor în soluţionarea conflictelor. 

b. Repartizarea aleatoare a dosarelor şi eliminarea riscurilor încălcării acestei reguli. 

c. Eliminarea posibilităţii de suspendare a executării pedepsei pentru cazurile de corupţie. 

d. Instituirea răspunderii patrimoniale a statului, independent de răspunderea magistraţilor 
implicaţi, pentru cazurile de funcţionare defectuoasă a serviciului public al justiţiei. 

e. Optimizarea procedurilor civile, în scopul reducerii numărului de înfăţişări în instanţă. 

f. Asigurarea confidenţialităţii informaţiilor din dosarele aflate în instanţă. 



g. Transparenţa în numirea procurorului general al României, a procurorului şef DNA şi al 
Avocatului Poporului. 

h. Introducerea dosarelor în format electronic, pentru sporirea operativităţii şi limitarea erorilor 
de procesare. 

i. Promovarea transparenţei pentru finanţarea partidelor politice. 

IV. EDUCAŢIE 

a. Promovarea importanţei strategice a educaţiei.Credem că educaţia are un rol determinant în 
modelarea viitorului unei societăţi. Prin educaţie se transmit atât valorile morale şi culturale cât 
şi cunoştinţe şi abilităţi. Sistemul educaţional românesc, aşa cum arată acum este falimentar în 
a cultiva abilităţi. Este remarcabilă dispariţia sau scăderea importanţei şcolilor profesionale, de 
meserii, în condiţiile în care am asistat la o proliferare accelerată a instituţiilor universitare. 
Suntem conştienţi că este nevoie atât de specialişti cu pregătire universitară cât şi de 
profesionişti în toate celelalte domenii, dacă vrem să fim competitivi. De aceea suntem pentru 
creşterea calităţii învăţământului de orice fel, printr-o abordare echilibrată si realistă, care să ţină 
cont de realităţile prezente şi de provocările viitoare. Educaţia a figurat ca prioritate naţională şi 
până acum. Propunem creşterea bugetului pentru educaţie la cel puţin 5% din PIB. 

b. Stimularea firmelor în vederea oferirii de oportunităţi de internship pentru studenţi. 

c. Menţinerea şi dezvoltarea programelor de mobilităţi studenţeşti. 

d. Reducerea rolului Statului în educaţia copiilor. Sprijinirea instituţiilor educaţionale private şi 
acceptarea sistemului “Home Schooling” (Şcolarizare Acasă) care se dovedeşte mult mai 
eficient decât cel public, în statele unde se practică. 

e. Revizuirea sistemului de educaţie, care se bazează în prezent pe acumulări sterile de 
informaţii şi convertirea lui în educaţie cu aplicaţii practice, care să facă absolvenţii capabili de 
integrare imediată în piaţa muncii. 

V. SĂNĂTATE 

a. Investiţii majore în medicina preventivă, urmărind ca progresiv să se ajungă la 30% din 
bugetul pentru sănătate să fie investit în prevenţie. 

b. Încurajarea financiară a medicilor pentru a practica educaţia pacienţilor. Evaluarea nivelului 
de educare medicală al pacienţilor se va face în mod obiectiv folosind grile digitale. 

c. Regândirea sistemului asigurărilor de sănătate, prin liberalizarea accesului în piaţă a 
asiguratorilor privaţi şi menţinerea asigurărilor obligatorii doar pentru medicina de urgenţă. 

d. Transferul masiv al sistemului de sănătate către sectorul privat. Statul ar trebui să menţină 
doar sectoarele de cercetare medicală şi cele de vârf. 

e. Elaborarea unui pachet legislativ necesar eliminării concurenţei neloiale între medicii din 
privat şi cei care lucrează atât în sectorul de stat, cât şi în privat. 



VI. EFICIENTIZAREA APARATULUI POLITIC 

a. Atragerea de talent în instituţiile publice şi în aparatul bugetar 

b. Crearea unui program naţional de “iniţiere în politică” pentru tinerii  
care au avut rezultate remarcabile la olimpiadele şcolare, indiferent de domeniul în care aceştia 
au activat. 

c. Eficientizarea instituţiilor publice. În sprijinul acestui obiectiv, s-ar impune condiţionarea 
viitorilor angajări pe poziţii de conducere în instituţiile publice, de experienţa în conducere la 
firme private de dimensiune medie. 

d. Introducerea răspunderii civile/penale cu privire la eficienţa în exercitarea funcţiilor publice 
(astfel încât să poate fi sancţionată nu doar frauda/abuzul ci şi conducerea ineficientă). 

e. Reducerea birocraţiei.  
i. Digitalizarea totală a bazelor de date ale diverselor instituţii ale statului necesare unei 
comunicări fluente între acestea.  
ii. Perfecţionarea unor protocoale de comunicare digitală între instituţiile statului şi evitarea 
interpunerii cetăţeanului pentru obţinerea acestei comunicări.  
iii. Pentru activităţi investiţionale instituţiile statului comunică direct între ele pentru a obţine 
toate avizele necesare. Acest fapt va fi considerat ca un ajutor dat investitorului din partea 
statului, grăbind procesul investiţional.  
iv. Pentru eficientizarea instituţiilor din administraţia locală, se propune contractarea unor 
firme de consultanţă de prestigiu internaţional pentru elaborarea planului de organizare.  
v. Utilizarea la maximum a declaraţiei pe proprie răspundere în schimbul nesfârşitului 
număr de documente necesare la dosar. 

f. Introducerea procedurii de suspendare a unui parlamentar prin referendum la nivel local, în 
colegiul în care acesta a fost ales. Procedura de Referendum poate fi declanşata de un număr 
de minim 10% dintre cetăţenii cu drept de vot din acel colegiu. 

g. Introducerea în Regulamentul Parlamentului a obligaţiei ca fiecare parlamentar să facă anual 
o dare de seamă despre cum şi-a împlinit promisiunile din campania electorală. Această dare de 
seamă va trebui să apară pe site-ul parlamentului şi să fie publică. 

VII. RELANSAREA AGRICULTURII ŞI A PRODUCŢIEI INTERNE 

a. Valorificarea potenţialului agricol al satului românesc, prin promovarea agriculturii ecologice, 
astfel: acordarea de credite preferenţiale, cu dobândă subvenţionată pentru tinerii care vor să 
înfiinţeze microferme (programe de tip “start în agricultură”). 

b. Înfiinţarea de centre locale de colectare a legumelor, fructelor şi produselor agro-alimentare şi 
crearea unui sistem de valorificare şi promovare a produselor agricole româneşti de calitate. 

c. Facilitarea accesului în piaţă a micilor producători prin crearea unui sistem de comercializare 
a produselor agricole gen bursă, pe modelul The Greenery (Olanda); de multe ori micii 
producători sunt capabili să livreze produse de calitate, însă în cantităţi insuficiente pentru a 
obţine contracte cu revânzători importanţi. O asociaţie care să reprezinte interesele 
producătorilor în relaţie cu lanţurile de retail ar îmbunătăţi semnificativ poziţia acestora, singura 
lor preocupare rămânând calitatea produselor furnizate. Un aranjament de genul celui propus de 
noi ar facilita accesul produselor româneşti în piaţă şi ar asigura relaţii mai eficiente cu 
consumatorul final. 



d. Sprijinirea produselor româneşti prin înfiinţarea unui standard de calitate “Proudly made in 
Romania” care va putea fi folosit pentru promovarea produselor româneşti care corespund celor 
mai exigente standarde internaţionale. 

e. Creşterea calităţii vieţii în mediul rural prin dezvoltarea şi extinderea reţelelor de utilităţi şi 
servicii publice la sat. Creşterea gradului de electrificare, extinderea reţelelor de canalizare, 
reabilitarea şi dezvoltarea căilor de acces rutier. Acordarea de facilităţi medicilor de familie care 
se stabilesc în mediul rural. Conservarea şi protejarea mediului natural, exploatarea în mod 
sustenabil a resurselor naturale. 

 

Despre diferenţele confesionale în UCDR 
 

Uniunea Creştin Democrată din România este un partid creştin democrat, interconfesional, iar 
obiectivele acestuia sunt exclusiv de natură politică. 

Nu trebuie să uităm că suntem o formaţiune politică, o uniune creştin democrată, alcătuită din 
persoane cu înţelegeri diferite, trecuturi si personalităţi diferite. Dacă vrem să avem o uniune 
durabilă, eficientă, trebuie să ne păzim de anumite pericole, care se vor ridica în mijlocul nostru. 

De ce am ales termenul de UNIUNE ? 

“Pentru că exprimă legătura între mai multe persoane şi comunităţi pentru promovarea unor 
valori şi revendicarea unor drepturi comune, sau pentru realizarea unor scopuri comune. 

Nu vrem să semănăm discordie în societate, ci vrem să promovăm un nou mod de a face 
politică, bazat pe valori creştine şi dialog democratic, pentru binele tuturor cetăţenilor.” [citat din 
manifestul politic al UCDR]. 

Biblia ne spune clar că este unul care seamănă discordie, şi anume Cel Rău. El ştie că poate 
face mai mult rău printr-un om din interior decât printr-o mie din afară. Deoarece încă de la 
începuturile istoriei vedem că “dezbină şi cucereşte” este metoda de lucru preferată a celor ce 
sunt duşmani ai binelui, trebuie să fim foarte clari şi expliciţi cu privire la obiectivele noastre, la 
ceea ce suntem şi ceea ce vrem să facem, mai ales în contextul în care ne dorim să avem o 
diversitate sănătoasă de idei, denominaţii şi personalităţi în mijlocul nostru. Fiind toţi oameni de 
credinţă, creştini de diferite orientări, trebuie să ne ferim de a face propagandă religioasă în loc 
de politică. UCDR nu este şi nu trebuie să fie un mijloc de propagandă religioasă. 

Cităm din nou din manifestul politic al UCDR: 

“Noi nu confundăm religia cu politica, dar vrem să promovăm în spaţiul public valorile bazate pe 
etică şi pe morala creştină, pentru ca societatea să beneficieze de legi drepte, care să se aplice 
în mod egal pentru toţi, care să îi protejeze pe toţi cetăţenii şi să le ofere acestora oportunităţi 
egale. 

Nici o persoană, partid sau grup nu deţine întreg adevărul despre modul în care societatea ar 
trebui să fie gestionată, de aceea este nevoie de dialog şi cooperare.” 

Diferenţele dintre diverse confesiuni creştine durează de mult, nu le-am iniţiat noi şi nu le vom 
rezolva noi în cadrul UCDR. Printre scopurile  UCDR  nu  se  află  rezolvarea  diferenţelor  d e 
credinţe între confesiunile creştine. Nu suntem o mişcare ecumenică şi nu promovăm aducerea 
tuturor credinţelor creştine la nivelul celui mai mic numitor comun. Fiecare poate să fie la fel de 
convins de ceea ce el sau denominaţia din care face parte crede, mărturiseşte şi practică. 
Trebuie să stabilim niste reguli clare, care să ne ajute să convieţuim urmărind împreună 
obiectivele noastre politice, nelansându-ne atraşi în controverse teologice sau eclesiale. Fiecare 



credincios este liber să rămână la propriile convingeri religioase. Sunt interzise abordarea în 
cadrul întâlnirilor UCDR a unor subiecte care pot leza credinţa/convingerile religioase personale 
ale membrilor uniunii. 

Prin aceasta nu spunem că nu este loc niciodată pentru dezbatere teologică, ci doar că nu 
acesta este scopul UCDR. Obiectivele UCDR sunt exclusiv de natură politică, aşa cum 
reglementează şi legea partidelor politice din România. 

Ca membri ai Uniunii Creştin Democrate din România, ne luăm angajamentul că nu vom aborda 
în întâlnirile de partid subiecte sensibile, ce ţin de diferenţele confesionale şi doctrinare dintre 
noi şi că nu vom avea atitudini care să rănească, să genereze sentimente de inferioritate sau 
frustrare pentru vreun membru al UCDR, indiferent de confesiunea creştină din care face parte. 

De aceea, vom numi specific câteva subiecte care generează disensiuni între creştini din diferite 
confesiuni. Scopul acestei enumerări este să arătăm care sunt subiectele care nu pot fi 
abordate în cadrul întâlnirilor formaţiunii noastre politice. Ca membri ai UCDR, ne angajăm 
împreună să nu le abordăm ca subiecte de discuţii în cadrul şedinţelor UCDR. Încă o dată, 
menţionăm că asta nu înseamnă că membrii UCDR nu au voie să se exprime în legătură cu 
aceste subiecte în privat sau în public, ca oameni de credinţă, ca reprezentaţi ai unei bisericii 
sau ONG, dar acest lucru nu trebuie făcut în numele UCDR, nici în contexte legate de partid sau 
întâlniri ale partidului. 

Iată o listă de întrebări/subiecte de evitat în cadrul întâlnirilor UCDR: 

1. Care este biserica adevărată? Ce trebuie sa creadă sau să practice un om pentru a fi un 
creştin autentic?

2. Cum se scrie numele Domnului – Isus, Iisus / Christos, Cristos, Hristos? 

3. Nu vom discuta despre diferite tradiţii particulare, despre închinarea şi rugăciuni adresate 
sfinţilor, îngerilor, Fecioarei Maria, etc.

4. Nu vom discuta despre ce înseamnă să ai Duhul Sfânt şi despre actualitatea darurilor Sale, 
despre profeţie sau vindecări în vremuri contemporane. 

5. Nu vom discuta despre cine este persoana care poate să boteze un credincios şi ce vârstă 
(adultă sau copil) trebuie să aibă cel botezat.

6. Nu vom aborda distincţii teologice sau hermeneutice cum ar fi Calvinism/Arminianism, 
Alegoric/Exegetic, Pretribulaţionist/Posttribulaţionist şi altele ca acestea. 

7. Nu vom iniţia discuţii despre ziua de închinare pentru creştini, mâncarea pe care aceştia 
trebuie să o consume, locul legii Vechiului Testament în viaţa credinciosului noutestamentar, 
imortalitatea sufletului şi veşnicia iadului, despre semnul fiarei, etc. 

8. Nu ne vom angaja în dispute despre a doua venire a Domnului Isus, despre rai şi iad, 
demoni şi îngeri şi influenţa lor în lume, despre aducerea Împărăţiei lui Dumnezeu pe 
pământ sau orice alt subiect care nu face în mod direct obiectul UCDR şi care ne-ar 
îndepărta de adevăratele noastre scopuri politice. 

Concluzia este că ne adunăm împreună în UCDR, nu ca să ne schimbăm unii altora 
perspectivele religioase şi confesionale, ci ca să urmărim binele general, pornind de la valorile 
care ne unesc, lăsând la o parte diferenţele. Scopul UCDR nu este să evanghelizeze lumea, 
acesta este scopul bisericilor din care facem parte. Scopul UCDR este să promoveze binele în 
domeniul politic, cu respectarea libertăţii de conştiinţă şi a demnităţii fiecărui cetăţean român. 



Fie ca Dumnezeu să ne păzească de diviziuni, de certuri şi de urmărirea agendelor 
confesionale proprii. Cu ajutorul lui Dumnezeu, suntem datori să urmărim împreună obiectivele 
noastre comune şi binele acestei ţări. 

Gândul acesta, dar, să ne însufleţească pe toţi şi, dacă în vreo privinţă sunteţi de altă părere, 
Dumnezeu vă va lumina şi în această privinţă. Dar, în lucrurile în care am ajuns de aceeaşi 
părere, să umblăm la fel. 

(c) 2015 UCDR - Uniunea Creştin Democrată din România | Toate drepturile rezervate. 


