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“Pentru prima data in Romania, o structura 

politica prezinta transparent si deschis conceptul 

de campanie pe care va miza in alegerile 

europene, precum si argumentele care stau in 

spatele alegerii sloganelor, mesajelor si 

elementelor vizuale de campanie.  

Facem acest gest pentru ca cei interesati sa 

inteleaga mai bine ce mesaj doreste sa transmita 

Alianta PSD-UNPR-PC in prezent: un mesaj pozitiv, 

optimist si constructiv, un mesaj care sa redea romanilor mandria si care sa arate 

ca exista motive de incredere cu privire la ce suntem si ce putem deveni, ca tara.  

In 2012, am propus doua concepte – “2012 – Anul Victoriei” si “Romania 

Puternica”. Aceste doua concepte au vrut sa arate un USL puternic, ofensiv, dornic 

sa repare greselile ultimelor guverne, sa aduca mai multa dreptate in societate, 

dar si sa relanseze o atitudine ofensiva si constructiva – atat in ce priveste 

speranta unei schimbari, cat si in ce priveste perspectiva ca Romania sa redevina 

un stat puternic, eficient si demn.”  

 

Liviu Dragnea 

Coordonator al campaniei electorale a PSD-UNPR-PC 
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Continuand in aceeasi linie, propunem acum urmatoarele concepte: 

- Mandri ca suntem Romani!  

- Romania Puternica in Europa 

- USL traieste! Continuam USL, proiectul de care Romania are nevoie 

Aceste concepte definesc 2014, un nou An al Victoriei, un an in care directia 

inceputa in 2012 poate fi consolidata – o directie care pune accent pe crestere 

economica, masuri de reparatie sociala, lupta impotriva regimului Basescu si 

reafirmarea Romaniei ca stat puternic, acasa, dar si in Europa.  

MOTIVUL POPULAR 

O noutate in aceasta campanie va fi folosirea unor motive populare romanesti, 

tocmai din dorinta de a arata frumusetea si actualitatea acestora.  Ce este acest 

motiv? Modelul popular romanesc (cu motive si forme geometrice, culori, 

dispuneri de elemente grafice) este inspirat din straie si podoabe 

populare stravechi din regiunea Sibiului si a fost selectat in urma consultarii mai 

multor specialisti in etnologie, folclor si traditii populare.  

Prezenta sa centrala pe materialele de campanie indica dorinta noastra de a afisa, 

valoriza si promova traditia populara romaneasca, element al identitatii noastre 

nationale care trebuie sa fie recunoscut si apreciat in Uniunea Europeana. 
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MANDRI CA SUNTEM ROMANI  

 

Sunt roman! Si sunt mandru de asta! – acest mesaj este o stare de spirit, total 

diferita de cea din perioada 2009-2012, in care romanilor li s-a spus ca sunt ultimii 

in Europa, ca merita sa fie pe ultimele locuri, ca isi merita soarta si ca nu exista nici 

o solutie decat cea a integrarii in genunchi in Europa.  

Noi credem ca romanii trebuie sa isi 

redescopere mandria si demnitatea si sa 

isi dea seama ca au multe motive de a fi 

pozitivi.  

Noi stim ca romanii sunt in realitate 

inteligenti, muncitori, cinstiti si civilizati. 

Performam in multe domenii, suntem pe 

primele locuri in Europa in zone precum 

industria IT sau industria auto, avem un 

sector agricol tot mai dezvoltat, avem o zona de energie tot mai puternica, an de 

an, romanii demonstreaza ca sunt bine pregatiti si eficienti.  

Avem o tara frumoasa, cu multe locuri care rivalizeaza cu cele mai renumite zone 

turistice ale lumii. Avem istorie, traditie, cultura si sentiment national.  
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Nu ar trebui sa ne fie rusine cu aceste lucruri, dimpotriva! Ar trebui sa putem 

afirma, mereu, cu putere, ca suntem romani si suntem mandri de asta! 

Oferta electorala a Aliantei Electorale PSD–UNPR–PC este nu doar aceea a unui 

program pozitiv si optimist, nu doar a unei echipe formate din oameni mandri ca 

sunt romani, dar si cea a unei noi atitudini – o atitudine curajoasa si demna. 

Mergem in Europa ca a 7-a natiune a UE, cu lucrurile bune pe care le avem, cu 

mandrie si cu incredere.  

 

 

IMAGINI FRUMOASE DIN ROMANIA 

Campania PSD-UNPR-PC va contine acest 

mesaj pe produsele de campanie si va 

incerca sa stimuleze o forma europeana si 

pragmatica de nationalism si mandrie. Vor 

exista produse electorale care vor valorifica: 

 

- Mandria fata de locurile frumoase din 

aceasta tara (fie ca vorbim de frumusetea 

naturii, de cultura, de traditie sau credinta) 
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- Mandria fata de apartenenta regionala 

(pentru ca aceasta mandrie este legata atat 

de tara, cat si de meleagurile din care 

provenim fiecare dintre noi) 
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- Mandria fata de performantele actuale ale 

Romaniei, o tara care incepe sa fie un “tigru 

economic regional” dar si o natiune in 

afirmare la multe capitole (industrie, 

agricultura, energie) 
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Sa nu uitam nici de contextul actual – de mai mult timp, extremismul 

european a impins romanii la marginea Europei. Dreapta popularilor 

europeni si a extremistilor a cerut romanilor amprentarea, a cerut 

blocarea accesului romanilor in UE, a blocat ani de zile intrarea tarii 

noastre in spatiul Schengen.  

Iar liderii de pana acum ai Romaniei nu doar ca nu au aparat romanii, 

dar au incercat mereu sa le transmita ca ei sunt de vina pentru 

aceasta atitudine externa.  

Nu romanii sunt de vina pentru modul in care sunt tratati in Europa – 

vina apartine liderilor Romaniei de pana in 2012, precum si a 

presedintelui statului – care au refuzat sa fie aparatori ai romanilor, ci 

au cautat mereu sa nu supere pe nimeni in Europa. Aceasta atitudine 

trebuie sa se schimbe! 
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CULORILE CAMPANIEI 

Rosul este culoarea traditionala a PSD, folosit in combinatie cu alb si, uneori, cu 

galben. Prin alianta cu UNPR si PC, se adauga acestor culori si albastrul. Prin 

urmare, la fel ca in 2012, culorile cele mai folosite in produsele de campanie ale 

PSD-UNPR-PC sunt rosu, galben si albastru – exact culorile nationale.  

Materialele vor respecta cerinta legala de a nu folosi tricolorul in simbolistica 

oficiala. Insa, am gasit solutii grafice de a imbina aceste culori pentru a reafirma si 

mesajul de campanie, legat de mandria de a fi roman. 
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SIMBOLURI MODERNE, ALATURI DE CELE POPULARE 

Grafic, aceasta campanie va continua linia propusa de PSD pana acum, de 

valorificare a elementelor de identitate si cultura actuale – simboluri ale cladirilor 

reprezentative, care rivalizeaza prin frumusete si profil cu cele mai cunoscute 

elemente arhitectonice europene. Suntem parte a unei traditii si mosteniri 

culturale impresionante – si trebuie sa fim mandri de asta! 
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ROMANIA PUTERNICA IN EUROPA 

Concept lansat de USL in 2012, “Romania 

Puternica” este un proiect care inseamna 

intarirea statului social, intarirea dimensiunii 

economice a statului si pe cea de control.  

Proiectul “Romania Puternica” este pus in 

aplicare, la guvernare, de echipa premierului 

Victor Ponta, care se tine de cuvant si 

respecta programul votat de Parlament.  

Campania va prezenta bilantul acestor ani de 

guvernare si modul in care ne-am facut 

datoria la guvernare, dar si in Europa. PSD-

UNPR-PC ajuta acum, concret, romanii. Am 

reparat nedreptati, luptam pentru Romania, 

aducem bani tarii si romanilor, incepem sa 

facem si dreptate. Drumul inceput trebuie continuat. Anul 2013, cel mai bun an 

dupa mult timp. Anul 2014 poate fi un an al consolidarii cresterii, intr-o maniera 

total nespecifica. Pana acum, toate campaniile electorale prindeau guvernele intr-

o atitudine populista, disponibila sa faca datorii pentru a da bine la imagine. In 

acest an, Guvernul Ponta doreste sa nu destabilizeze economia cu masuri 

nesustenabile si cu promisiuni care nu pot fi onorate. Insa, Romania isi va permite 

in acest an sa reduca CAS la angajator, sa continue reducerea TVA la anumite 

produse, sa dea facilitati celor care angajeaza tineri si sa ia masura neimpozitarii 

profitului reinvestit.  

Romania redevine puternica – si campania va arata domeniile in care actiunea 

noastra este tot mai vizibila, fie ca vorbim de cresterea economica, independenta 

energetica, cresterea din zona IT sau auto, relansarea sectorului agricol.  
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USL TRAIESTE! USL CONTINUA! 

Abandonarea USL de catre partidul 

condus de Crin Antonescu nu a distrus si 

proiectul USL. Proiectul USL a fost 

continuat la guvernare de echipa Ponta si 

este sustinut in continuare de Alianta 

PSD-UNPR-PC.  

Noi credem ca USL, un proiect mai mare 

decat numele unor persoane, initiat din 

dorinta imensa a romanilor de a schimba 

regimul Basescu, trebuie si poate fi 

continuat.  

Ne amintim, in aceasta campanie, de momentele simbolice ale formarii acestui 

proiect: Formarea USL dupa masurile abuzive din 2010; actiunile de protest din 

iarna lui 2012; victoriile importante din 2012; mobilizarea la vot a 7,4 milioane de 

romani impotriva lui Basescu; cel mai mare miting politic din istoria Romaniei 

(Arena Nationala); cel mai mare scor politic obtinut in alegeri din ultimii 20 de ani. 

USL, prin vocea sustinatorilor sai, traieste si are sansa relansarii dupa alegerile 

europene. Mesajul acestei campanii contine si aceasta dimensiune.  
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SOCIAL-DEMOCRATII EUROPENI, PRIETENII ROMANIEI  

Victoria social-democratilor in alegerile europene inseamna victorie pentru 

romani si Romania. Social-democratii sunt prietenii Romaniei, mereu au fost. 

Romania poate creste avand prieteni puternici, care sunt gata sa ne ajute.  

Social-democratia a adus Romaniei respect extern, mai multe fonduri europene si 

un rol mai important pentru Romania. Pentru a subsuma conceptele prezentate 

acum, trebuie sa afirmam ca Romania are nevoie de europarlamentari mandri ca 

sunt romani, care vor apara Romania si te vor apara si pe tine. Asa cum am mai 

afirmat, noi stim ca romanii sunt muncitori, cinstiti si civilizati. Noi stim ca acuzele 

aduse romanilor sunt nedrepte. Dar, spre deosebire de toti ceilalti, noi am avut 

curajul sa spunem aceste adevaruri! Prin aceasta campanie, cerem romanilor sa 

trimita la Bruxelles oameni care sunt mandri ca sunt romani si care vor apara 

romanii!  

 


