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Vrem un partid care promovează competența și 
performanța la guvernare1

Credem că un partid este o organizație care prestează servicii de bună guvernare și, de aceea, 
vom căuta întotdeauna să promovăm oameni a căror competență dovedită corespunde cel mai 
bine cu rolurile care trebuie asumate în funcții publice sau în partid. Competența și potrivirea 
pentru rolul asumat trebuie să aibă mereu prioritate față de alte considerente. Suntem împotriva 
politicii de fațadă, a ignoranței și a „misecuvenismului” semidoct.

Avem nevoie să creștem capacitatea partidului și a reprezentanților săi în funcții publice de a 
lucra strategic, coordonat și de a livra soluții de guvernare bazate pe date și analize aprofundate. 
Pentru acest lucru, ne dorim crearea unei Comisii de Politici Publice, care să includă specialiști 
la nivel local și național și care să aibă rolul de profesionalizare a propunerilor de politici publice 
și de evaluare constantă a guvernării și angajamentelor asumate. Această comisie va facilita, 
de asemenea, coordonarea dintre miniștrii, secretarii de stat și șefii agențiilor guvernamentale, 
parlamentarii, europarlamentarii și aleșii locali ai partidului, pentru a asigura o acțiune politică 
coerentă.

În același timp, ne propunem să creăm la nivelul Secretariatului General un Departament de 
Strategie Politică format din specialiști din interiorul partidului și experți externi care să analizeze 
permanent tendințele din societate și să propună conducerii partidului linii de acțiune.

Nu în ultimul rând, ne dorim ca în viitorul statut să introducem mecanisme de promovare și 
bonificare a competenței, inclusiv a competitivității filialelor.

Măsuri:

• Crearea unei Comisii de Politici Publice, care să includă specialiști la nivel local și 
național și care să aibă rolul de profesionalizare a propunerilor de politici publice, de 
coordonare a acțiunii politice a reprezentanților USR PLUS și de monitorizare a guvernării

• Crearea la nivelul Secretariatului General a unui Departament de Strategie Politică format 
din specialiști din interiorul partidului și experți externi care să analizeze permanent 
tendințele din societate și să propună conducerii partidului linii de acțiune

• Introducerea de mecanisme de promovare și bonificare a competenței, inclusiv a 
competitivității filialelor (codificare și aplicarea de criterii de competență în procesele 
interne, inclusiv de desemnare a candidaților)
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Vrem un partid care cultivă diversitatea, 
moderația, decența și respectul reciproc2

Credem că un partid politic nu e un club exclusivist, ci o organizație publică ce trebuie să fie 
deschisă către societate, să reflecte diversitatea societății, inclusiv în ceea ce privește diversitatea 
de opinii, exprimată în cadrul ideologic agreat al partidului. Vrem un partid care să încurajeze 
dezbaterile, inclusiv cele în contradictoriu, atâta timp cât sunt argumentate, constructive și bazate 
pe respect. Vrem un partid care protejează opiniile minoritare și dreptul la liberă exprimare. 

În același timp, credem că atitudinile sectante, radicale sau extremiste, jignirile și atacurile la 
persoană nu își au locul în acest partid. Noul statut al partidului va trebui să reflecte pluralitatea 
și diversitatea noastră, inclusiv în reprezentarea în organele de conducere și în procesele de 
desemnare a candidaților pentru alegeri sau demnități publice. Ne dorim un partid care să cultive 
toleranța, dar și să aibă fermitate în reacții împotriva discriminării, grobianismului și lipsei de 
civilitate.

Măsuri:

• Clarificarea strictă a limitelor în care membrii pot fi sancționați: sancțiunile nu pot avea 
ca bază opinii politice, ci abateri grave de la Statut și Regulamente; sancțiunile trebuie 
să se aplice în baza unui sistem gradual, în funcție de gravitate, asigurându-se dreptul la 
apărare; sancțiunile administrativ-disciplinare se aplică de către organele de arbitraj. 
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 Vrem un partid moral și responsabil, care 
servește interesul public înainte de orice3

Credem că un partid politic e un mijloc de a servi interesul public, nu un scop în sine. De aceea, noi 
înțelegem să punem mereu interesul public înaintea interesului de partid, de grup sau individual. 
Propunem ca valorile de bază ale partidului să fie clar evidențiate în noul statut și într-un nou Cod 
Etic obligatoriu.

Credem în puterea exemplului personal și în faptul că fiecare membru are obligația morală de a 
înțelege și transpune în practică responsabilitatea pe care clasa politică o are pentru bunul mers 
al societății. Vrem un partid ai cărui membri, lideri locali sau naționali, aleși locali sau naționali 
își asumă deciziile luate și sunt capabili inclusiv să facă un pas în spate, fără să fie marginalizați, 
atunci când nu își respectă angajamentele sau greșesc, chiar dacă acțiunile lor au fost făcute 
cu bună-credință. Persistența în eroare și neacceptarea greșelilor sunt periculoase și afectează 
credibilitatea întregului partid. Ne dorim ca și în deciziile colective să existe receptivitate la criticile 
constructive, capacitatea de a corecta rapid eventualele erori și procese rapide de a internaliza 
lecțiile învățate.

Măsuri:

• Introducerea unui Cod Etic obligatoriu

• Cultura organizațională a partidului, derivată din statut, cod etic și regulamente, va trebui 
să includă cele mai înalte standarde de moralitate și responsabilitate
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Vrem un partid transparent4
Credem că transparența este esențială atât în acțiunile publice ale partidului, cât și în interiorul 
său. De aceea, vrem un partid transparent în deciziile luate la toate nivelurile, dar și transparent 
față de public în ceea ce privește opțiunile de viziune și de politici alese, față de cheltuirea 
fondurilor publice ale partidului și ale aleșilor săi. Membrii trebuie să poată avea acces la dezbateri 
și la decizii atât printr-o platformă digitală avansată, cât și printr-un departament de comunicare 
internă la nivel județean și național care să fie disponibil și proactiv. Vrem un partid în care aleșii, 
demnitarii și reprezentanții săi numiți să își mențină transparența activității, de la platformele cu 
care candidează la implementarea, monitorizarea și evaluarea periodică a acestora.

Măsuri:

• Crearea unei platforme digitale unice a partidului în care conducerea partidului, 
demnitarii și aleșii își prezintă activitatea

• Introducerea Orei BN: o oră pe săptămână de dialog deschis cu membrii la care să 
participe un membru al Biroului Național împreună cu un invitat (miniștri, parlamentari, 
europarlamentari, primari, consilieri etc)
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Vrem un partid democratic prin schimbarea 
sistemului de vot și limitarea mandatelor5

Organizarea unui partid reflectă modul în care acesta se comportă în sfera publică și la guvernare. 
De aceea, ne dorim un partid democratic și pluralist, în care organele alese iau decizii în baza 
mandatelor date de membri, prin statut și deciziile congresului, fără interferențe și fără ca aceste 
organe să fie ocolite direct sau indirect. Vrem un partid în care voința membrilor contează nu 
doar la alegerile interne, ci și între alegeri, când organele alese trebuie să organizeze consultări 
periodice. De asemenea, vrem un partid în care deciziile majore, precum alegerea organelor 
interne, desemnarea candidaților la funcții importante, stabilirea marilor direcții ale partidului, se 
iau prin vot direct, electronic al membrilor.

Totodată, credem că este esențial ca partidul să stabilească o balanță a puterii echilibrată la nivel 
național, județean și local, care să evite baronizarea și controlul strict al unui lider sau al unui grup, 
care inhibă viața internă a organizației și blochează dezvoltarea. De aceea, vrem ca noul statut să 
prevadă o limitare a numărului de mandate și un sistem de incompatibilități care să asigure un 
echilibru de putere sănătos. Ne dorim filiale permeabile și funcționale, în care orice membru, nou 
sau vechi, să poată intra, participa și candida fără bariere.

Măsuri:

• Eliminarea sistemului de vot prin delegați și înlocuirea cu votul tuturor membrilor

• Eliminarea sistemului de vot de tip „winner takes all” care încurajează atitudinile radicale 
și sectare cu un sistem de vot proporțional, care să reflecte diversitatea de opinii și 
curentele minoritare

• Introducerea pe scară largă în cadrul partidului a votului electronic

• Limitarea mandatelor simultane în partid la maximum două: o funcție în cadrul partidului 
și o funcție publică, aleasă sau numită

• Limitarea mandatelor elective în cadrul partidului la maximum trei ani

• Limitarea la maximum nouă ani a perioadei consecutive sau neconsecutive în care un 
membru poate deține o funcție în partid

• Încurajarea recrutării active și permanente de membri noi

• Candidații la președinția partidului, respectiv la președinția filialelor vor prezenta odată 
cu candidatura și o moțiune programatică care stabilește marile direcții ale partidului, 
respectiv ale filialei; moțiunea programatică legitimată prin vot va deveni baza pe care se 
vor dezvolta politicile publice și inițiativele partidului/filialei

• Vicepreședinții partidului/filialelor vor avea mandate și responsabilități clar stabilite

• Membrii desemnați ai Biroului Național vor asigura coordonarea activității partidului în 
regiunile de dezvoltare și diaspora 



7

Vrem un partid coerent politic și doctrinar6
Europa și România trec prin transformări rapide la nivel societal și economic. De aceea, e important 
ca USR PLUS să își consolideze și să-și afirme identitatea doctrinară și viziunea politică pentru a 
putea modela marile transformări și reforme.

Ca parte a familiei politice a Renew Europe, USR PLUS este un partid liberal de centru-dreapta. 
Această identitate doctrinară trebuie să fie afirmată și promovată prin acțiuni concrete: susținerea 
statului de drept și a drepturilor omului ca fundament al relației corecte dintre stat și individ, 
promovarea unui nou model economic care să îmbrățișeze transformarea verde și cea digitală ca 
oportunități de dezvoltare și nu ca obstacole, garantarea accesului la servicii publice și sociale de 
calitate, fără discriminare, consolidarea unui profil european proactiv al României.

USR PLUS trebuie să își asume clar și fără echivoc această identitate liberal-centristă în care se 
regăsesc o mare parte dintre români, identitate care ne permite o diferențiere pozitivă față de 
celelalte forțe politice care se revendică doctrinar din zona stângii, a dreptei conservatoare sau a 
extremismului de tip naționalist. 

Măsuri:

• Elaborarea unei viziuni doctrinare coerente bazate pe liberalismul european de centru-
dreapta

• Asumarea leadership-ului asupra unor teme majore precum: Pactul Verde European, 
transformările din domeniul digital și al inteligenței artificiale.
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Vrem un partid deschis și conectat în 
permanență cu societatea7

Credem că un pericol major pentru un partid politic este deconectarea de societate și de alegători. 
De aceea, pentru noi este fundamental ca partidul să rămână deschis și să dialogheze permanent 
cu cetățenii, cu societatea civilă, cu mediul de afaceri, pentru a reflecta curentele de opinii și 
dorințele acestora în acțiunea sa politică. Noul statut va trebui să prevadă mecanisme prin care 
partidul să rămână deschis și conectat la societate. Mandatul partidului trebuie să fie acela de 
a reprezenta toată societatea, fără a exclude a priori vreun anumit grup. Vrem un partid care să 
asculte cetățenii, să fie prezent pe teren, să înțeleagă vulnerabilitățile oamenilor și să aibă empatie 
față de acestea.

Măsuri:

• Crearea de rețele profesionale și tematice care să includă persoane și organizații din 
afara partidului (ex: rețeaua oamenilor de afaceri, rețeaua societății civile etc)
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Vrem un partid care susține și creste viitoarele 
generații de lideri politici8

Suntem partidul care își asumă trecerea dinspre perioada celor 30 de ani ai tranziției către România 
următorilor 30 de ani, cea a modernizării și europenizării depline. Această României a viitorului 
nu poate fi construită decât implicând cât mai mult tinerii în viața publică, aducând creativitatea, 
dinamismul și gândirea lor critică în centrul partidului.

Măsuri:

• Garantarea independenței organizației de tineret, din care poate să facă parte orice 
tânăr membru sub 30 de ani, precum și asigurarea coordonării partidului cu structura 
de tineret prin includerea președinților organizațiilor de tineret ca invitați permanenți în 
cadrul ședințelor birourilor județene, respectiv a Biroului Național.

• Alocarea unei finanțări clare și predictibile pentru organizația de tineret, care va fi 
utilizată pentru implementarea programelor organizației (atragerea de membri noi, 
interacțiunea cu tinerii, formularea de propuneri de politici publice specifice pentru 
tineret etc).



10

Vrem un partid care sprijină dezvoltarea filialelor 
județene și locale9

Vrem un partid mare care să poată câștiga orice alegeri. Pentru aceasta, avem nevoie de o rețea 
de organizații locale solide și profesioniste, care să atragă cei mai competenți oameni. De aceea, 
e nevoie să investim mai mult în dezvoltarea și extinderea teritorială, dar și în mărirea capacității 
filialelor județene și locale de a se organiza, a comunica, a organiza campanii, a recruta. 

Măsuri:

• Membrii birourilor județene și locale vor avea responsabilități bine definite pe fiecare 
domeniu de activitate (strategie, comunicare, campanii, politici publice, recrutare etc) și 
vor avea acces la training-uri specializate pe fiecare dintre aceste domenii

• Comisia de Politici Publice va organiza sesiuni de formare în politici publice pentru 
membrii filialelor județene și locale

• Secretariatul General va avea un departament special de sprijin logistic și juridic pentru 
filialele locale.
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Vrem un partid de care să fim mândri și în care să 
ne facă plăcere să fim membri01

Vrem un partid care să ne reprezinte idealurile, în care să putem crede fără rezerve și în care să 
întreținem o atmosferă de încredere, colegialitate și respect reciproc, în care să ne simțim bine și 
care să încurajeze relații sincere și prietenii între membri, dincolo de activitățile de partid.

Măsuri:

• introducerea unui team-building semestrial la nivel național și de filială județeană 
deschis participării tuturor membrilor


