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Victor Ponta

Un an de afirmare publica a PSD
– PSD si-a recastigat pozitia de
“numarul 1” in Romania
– PSD a iesit din izolare, a unit
opozitia si a creat USL
– PSD a oferit solutii de stanga,
alternative, cerute de populatie
– A fi “pesedist” este, din nou, un
motiv de mandrie, pentru ca
PSD este partidul care va scoate,
din nou, tara din criza.

– PSD si-a organizat alegeri
interne, a refacut Statutul si a
redeschis portile partidului spre
simpatizanti
– PSD si-a refacut relatiile
internationale
– PSD a organizat mai multe
actiuni de sprijin pentru
simpatizanti si membri
– PSD isi plateste datoriile, isi
apara membrii si isi impune
punctul de vedere in Romania

Intenţia de vot (evolutii 12 luni)
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PSD si-a recuperat electoratul si a redevenit cel mai important partid din Romania.
Cu un bazin constant de 35-40% dintre votanti, PSD este favorit sa obtina cele mai multe mandate in
viitoarele alegeri (locale si parlamentare)

“Romania corecta”
• 22 de obiective, asumate prin programul “Romania
Corecta”. Majoritatea sunt fie realizate, fie demarate, fie
in curs de realizare.
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1. Refacerea listei de membri
Obiectiv demarat
• Este efectuat un recensamant
intern al membrilor
• S-a demarat o campanie de
inscrieri online, cu rezultat
pozitiv: 5000 de membri inscrisi
(este in curs integrarea noilor
membri in structurile de partid)
• Se vor distribui “carduri” de
membru

2. Reorganizare structuri de partid dupa
criterii electorale (colegii)
Obiectiv demarat
• Pregatirea pentru alegeri se face
nu doar prin organizare interna
la nivel de colegii, dar si prin
analize si studii care sa sustina
pozitia PSD in fiecare colegiu.
• Sondajele de opinie (care vor fi
demarate in aprilie-mai) vor
evalua si performanta PSD pe
colegiile actuale
• Procesul va fi finalizat pe
parcursul anului 2011

3. Prezenta mai buna alaturi de romanii
din afara tarii
Obiectiv demarat
• S-a intarit prezenta PSD in tari
precum Spania, Italia, Israel,
Moldova si s-a organizat PSD
Diaspora.
• In plus, prezenta externa e
intarita de colaborarile cu
partidele socialiste.
• S-a solicitat o implicare mai mare
a grupului de europarlamentari
in realizarea acestui obiectiv.

4. Alegerea Presedintelui PSD prin votul
tuturor membrilor
Obiectiv realizat
• Masura este inclusa in noul
Statut al PSD
• Modelul va fi aplicat la
viitoarele alegeri interne in
PSD si este un model care ar
trebui extins si la
desemnarea candidatilor
pentru functii publice
importante.

5. Conventie anuala, cu vot de incredere
Obiectiv realizat
• Prima astfel de conventie a fost
chiar Congresul PSD din
octombrie 2010, unde s-a decis
directia partidului (anti-PDL) si
unde s-a adoptat un program de
guvernare cu masuri de stanga.
• S-a finalizat cel mai important
program de guvernare din
ultimii ani, cu o contributie
extinsa din partea intregului
partid. In fiecare an, va fi
organizata o astfel de intalnire.

6. Liderul partidului este candidatul PSD la
viitoarele alegeri
Obiectiv in curs
• Presedintele PSD isi
asuma candidatura la
functia de prim-ministru,
chiar din 2012.
• Decizia va fi supusa
aprobarii forurilor interne
de conducere.

Cine ar trebui sa fie candidatul
comun la postul de premier
din partea Uniunii SocialLiberale?
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7. Intarirea Departamentelor si implicare mai
mare a liderilor in construirea de politici
Obiectiv demarat
• S-a finalizat, in octombrie, cel
mai complet program de
guvernare din ultimii ani, intr-un
efort de echipa extins, in care au
fost implicate toate structurile
partidului, dar si specialisti din
mediul academic si al societatii
civile.
• Viitorul program al USL va fi
construit in jurul ofertei
prezentate la congresul PSD

8. Conditionarea dreptului de a candida in
PSD de participarea cu succes la un scrutin
Obiectiv nerealizat
• Acest obiectiv este important in
stabilirea echipei de conducere,
pentru ca asigura prezenta la varf
a unor oameni confirmati de
alegeri.
• Se va incerca asumarea
obiectivului in anul 2011

9. Realizarea “mapei profesionale”
Obiectiv nerealizat
• Obiectivul presupunea realizarea
acestui mecanism pentru fiecare
candidat la PSD la o functie
publica.
• In paralel cu realizarea de
sondaje de opinie publica pentru
validarea candidatilor, acest
obiectiv trebuie pus in aplicare
pana la momentul stabilirii
candidatilor pentru alegerile
locale.

10. Selectare pe criterii transparente a
candidatilor PSD pentru functii publice
Obiectiv nerealizat
• Este importanta finalizarea unei
liste de criterii si de standarde pe
care PSD isi asuma sa le
indeplineasca (si public, nu doar
intern) atunci cand stabileste
candidati pentru functii publice.
• Aceste standarde trebuie
asumate inca din 2011, inainte
de anul electoral.

11. Comisie de integritate si arbitraj
Obiectiv realizat
• Prevederea a fost inclusa in
noul Statut al PSD,
modificat la congresul din
octombrie.
• Obiectivul urmator este
asigurarea functionarii
eficiente a acestei comisii,
absolut necesara pentru
asigurarea unui climat de
corectitudine in interiorul
PSD.

12. Sisteme de comunicatii interne
integrate
Obiectiv demarat
• Sunt construite mai multe
mecanisme de consultare
interna, precum si de construire
a unor sisteme integrate de
transfer de date
• Sunt demarate mai multe
mecanisme si de comunicare
interna a deciziilor luate la
centru (prin intermediul unui
nou newsletter, de exemplu)

13. Definire anuala a politicii de aliante
Obiectiv realizat
• Deciziile privind aliantele
sunt luate transparent, in
foruri statutare (CEX si
Congres)
• La Congres, s-a decis
necolaborarea cu PDL si
apropierea de PNL
• PSD a decis ca nu mai
accepta sa guverneze daca nu
are premier propriu!
• In baza acestei decizii, s-a
demarat dialogul in opozitie
si s-a format USL.

14. Regandirea sistemului de finantare
interna
Obiectiv demarat
• S-a reechilibrat bugetul
partidului, in urma unui
control mai bun al
cheltuielilor, inclusiv in
urma unui audit care a
clarificat situatia
datoriilor partidului.
• S-a rezolvat problema
sediului central al PSD

15. Relansarea prezentei externe a PSD
Obiectiv realizat
• S-au platit datoriile catre
Partidul Socialist European si
Internationala Socialista, iar PSD
si-a reobtinut statutul de
membru cu drepturi depline.
• S-au realizat vizite externe in
SUA, China, Israel, pe langa cele
din UE, pentru consolidarea
legaturilor cu partidele socialiste.
• PSD a obtinut organizarea,
pentru 2011, a PES Balkan
Conference si a congresului
Ecosy

16. Sprijin pentru afirmarea unor institutii
media de stanga
Obiectiv demarat
• Biroul de presa va lansa, in
curand, un portal online care va
reuni stiri despre activitatea PSD
din toate organizatiile de partid
• Se va demara si realizarea unor
publicatii interne, de partid,
pentru comunicarea interna a
pozitiilor si deciziilor PSD
• Se va eficientiza colaborarea cu
structurile media existente,
pentru afirmarea mai puternica a
mesajului PSD

17. Descentralizarea puterii in partid
Obiectiv realizat
• Principalele modificari sunt deja
in noul Statut, adoptat la
Congresul din octombrie
• Vocea liderilor de organizatii
conteaza mai mult, prin luarea
deciziilor importante prin
consultarea CEX (in sedinte
publice)
• Au fost organizate alegeri pentru
conducerea organizatiilor
judetene.

18. Protejarea membrilor PSD care ocupa
functii publice
Obiectiv demarat
• PSD a construit un mecanism
intern de semnalizare a
abuzurilor, pentru a legitima
interventii in sprijinul celor
hartuiti la nivel local
• Cazul Nicolescu e o dovada de
solidaritate interna, nu una de
presiune la adresa justitiei.
• PSD va continua sa fie solidar cu
cei loviti de abuzurile PDL

PSD si-a aparat si electoratul
•
•
•
•
•

PSD a blocat taierea tuturor pensiilor cu 15%
PSD a demascat “frauda” de la votul pe legea
pensiilor
PSD s-a solidarizat cu pensionarii militari,
inclusiv cu sprijin juridic
PSD a sesizat structuri externe (prin scrisori si
informari) cu privire la abuzurile din Romania
Actiuni:
– 1 Mai – protestele de dinainte de anuntarea
taierilor
– 3.000.000 de semnaturi anti-guvern, stranse pe
parcursul verii
– Octombrie – 70.000 de oameni la motiunea de
cenzura
– Februarie – pichetarea organizatiilor PDL

19. Deschiderea PSD spre zone civice si
profesionale
Obiectiv demarat
• Realizarea programului de
guvernare s-a facut cu
consultarea mai multor
specialisti din zona academica si
civica
• PSD si-a refacut relatiile cu
sindicatele. A participat la
actiuni comune cu sindicatele (1
mai, octombrie)
• PSD isi extinde legaturile si spre
zona civica, prin intalniri si
actiuni comune (ex: zona de
mediu)

20. Construirea unei structuri ecologiste
Obiectiv in curs, inca nerealizat
• S-au realizat mai multe actiuni
pe zona de mediu, in colaborare
cu ONG-uri de profil
• Dialog consolidat cu structuri
politice verzi (inclusiv in
perspectiva cooptarii acestora in
interiorul USL).

21. Dinamism ideologic si radicalism in
actiuni
Obiectiv demarat
• Relansarea ISD (cu evenimentul
la care a fost prezent G.
Schroeder)
• Actiunea TSD din 2 mai (“Batalia
incepe acum”)
• Lansarea mai multor documente
programatice, in pregatirea
congresului
• Afirmarea solutiilor stangii, ca
forma de iesire din criza (impuse
public, pe parcursul anului 2010)

22. Asumarea trecutului si atragerea de
electorat nou
Obiectiv realizat
• 2010 a fost anul in care vocile liderilor istorici, Ion Iliescu si
Adrian Nastase, au redevenit importante in PSD. Au fost
chemati, din nou, alaturi de partid, oameni de valoare,
precum Alexandru Athanasiu.
• PSD isi respecta trecutul, mai ales cand valorile autentice
sunt aproape de PSD, aproape de electoratul PSD si
aproape de interesul PSD de a castiga, din nou, alegerile
• In sondaje, PSD isi recapata electoratul pierdut in trecut, si
devine tot mai puternic in zone mai putin traditionale
(orasele, de exemplu).

Sondaj: Direcţia în care se îndreaptă ţara
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Sondaje: Evolutii de vot – 2010-2011
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Sondaj: Cine credeţi că va câştiga viitoarele
alegeri parlamentare?
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Sondaj: Ce părere aveţi despre
Uniunea Social-Liberală (PSD-PNL-PC)?
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