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Un președinte
al faptelor.
Sunt omul faptelor. Livrez
rezultate concrete, nu bla-bla
steril. Vorbesc deschis, critic
des și laud la fel. Și mereu
o fac sincer și fără ocolișuri.

Așa că spun
răspicat:

”

USR are nevoie de organizare,
energie și o mână hotărâtă pe
volan.

Suntem acum cel mai mare partid de opoziție. Suntem
singurul partid liberal din România. Dar lupta pentru destinul
României va fi una grea. Suntem noi și colosul PSD-PNL. Și în
joc este modernizarea țării noastre.
Acum, mai mult ca niciodată, trebuie să înțelegem toți:
politica este un joc de echipă. Ne-am strâns energiile într-un
proiect pentru a fi mai mult decât suma indivizilor.
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Vedetismul și politica pe persoană fizică nu produc rezultate.
Puterea unui partid de a schimba societatea vine din
organizare. Iar democrația nu poate funcționa fără încredere,
respect și delegare.
Politica e și un maraton. Energia bună este cea pusă în
construcție. Reușitele vin greu și cu multă muncă. Frustrarea
de parcurs e parte din joc. Dar nu trebuie să o lăsăm să meargă
către destructurare. Depinde de noi să spunem stop
demonului demolării. Al renunțării. Energia bună e în noi,
energia asumării și, mai ales, a curajului de care avem nevoie
să spunem „Stop! România are nevoie de noi”.
Vă cer încrederea de a fi liderul acestei construcții frumoase
ce poartă numele USR. Vă cer un mandat de lider al frontului
liberal adevărat din România.
Și vreau să explic ce înseamnă leadership în viziunea mea.
Înseamnă să-ți pese. Să crezi în ce faci. Să fii sincer cu tine și
cu cei care ți-au dat încrederea. Să nu te ferești de responsabilitate și să nu abdici. Să conduci.

Volanul e acolo, trebuie doar
să vrei să pui mâna pe el și
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să-ți pese de
pasageri.

Vă cer
încrederea

”

de a fi liderul acestei construcții
frumoase ce poartă numele
USR.

Bilanț

100 de zile de
restart în USR.
Azi sunt președinte interimar al USR. De ce? Pentru că am
fost vicepreședintele cel mai votat la Congres și am inspirat
încredere multor oameni, indiferent de listele participante la
alegerile noastre interne.
Cu această încredere am pornit la drum în urmă cu 100 de
zile. Și am livrat următoarele:
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Creștem
Am fost mereu prezent, disponibil și am
comunicat. Semnele sunt bune și publicul
vede. USR revine ca procente în sondaje,
chiar și în sondajele plătite de PSD.
Eu, ca lider al opoziției, am o cotă de încredere peste partid și
asta ne creează un culoar de creștere greu de egalat. De aici,
împreună avem în față o adevărată autostradă de oportunități.
Imaginea publică se construiește în timp și sunt președintele a
cărui imagine poate duce partidul către rezultatul pe care ni-l
dorim în 2024.

Decidem pe date, nu vorbe
Am lansat programul de cercetare al USR:
sondaje trimestriale și focus grupuri.
Știm care este electoratul nostru de bază și
electoratul care e predispus să ne voteze.
Avem profile exacte și știm ce așteaptă
oamenii de la noi.
Vestea bună este că avem un public important pentru viziunea
noastră cu adevărat liberală și europeană. Suntem declarat
anti-socialiști și, alături de noi, milioane de români vor o
Românie modernă.
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Știm ce
așteaptă
oamenii de
la noi.

”
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Suntem înapoi în stradă
Imediat după preluarea președinției
interimare am cerut departamentelor de
Suport Filiale și Politici Publice să facem
o campanie „Door to Door”. Proiectul pilot
de la Arad a fost un succes, iar din 23 mai
USR se întoarce în stradă, la oameni.
Suntem singurul partid care vorbește direct cu cetățenii.
Până în 2024, milioane de oameni vor fi avut contact direct cu
un membru al marii familii USR. Le spunem care este viziunea
noastră și, în același timp, îi ascultăm. Soluțiile pentru oameni
vin deseori de la ei, de la oameni.
În plus, am început deja pregătirea campaniilor din 2024.
Infrastructura noastră centrală este deja creată, iar programul
de traininguri pentru colegii din filiale a început.
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Comunicăm coerent
și curajos
Am reorganizat fundamental
comunicarea USR:
Ghidul de comunicare
pentru 2022 a fost elaborat
și transmis tuturor filialelor
și aleșilor USR;

Avem un buget record
pentru comunicare, mai
ales pentru campanii
digitale de promovare;

Vorbim pe mai multe
canale alternative cu
alegătorii;

Sesiuni de training pentru
comunicatorii USR vor fi
organizate cu regularitate;

Mesajele pentru comunicatorii noștri sunt
profesioniste și eficiente;

Și, deloc în ultimul rând,
ne-am regăsit vitalitatea și
curajul în comunicare.

Sprijinim guvernarea
locală USR
Am dat o atenție deosebită aleșilor
locali ai USR. Ei sunt mândria noastră
și o carte importantă de vizită pentru
2024.
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În caz că nu ați văzut niciodată acest calcul: 41 de primari USR
guvernează pentru 1,7 milioane de români.
Concret:
Am început sesiunile de training pentru consilierii
locali;
Am organizat un departament la Secretariatul General
pentru sprijinul aleșilor locali;
Am organizat un grup de experți care ajută aleșii locali
în atragerea de fonduri europene. Sunt mereu la
dispoziția lor și organizează sesiuni de lucru pe fiecare
ghid lansat;
O parte extrem de importantă din bugetul de
comunicare este alocat special pentru promovarea
aleșilor locali.

Suntem transparenți
și responsabili
În doar 3 luni am ajuns la un nivel de
transparentizare instituțională fără
precedent în România:
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Am înființat Registrul de Consultări cu societatea civilă,
care este accesibil tuturor care au nevoie pentru proiecte.
El cuprinde baza de date cu organizațiile relevante,
împărțite pe domenii de activitate, cu recomandări de
cum se organizează consultarea;
Am creat un Registru Centralizat de Sancțiuni Disciplinare.
Putem avea opinii diferite, dar nu putem avea fapte
diferite. De aici, fiecare poate decide singur cine a folosit
politic, în interes personal, acest subiect;
Am publicat Registrul de Informații Publice al USR,
singurul de acest fel din România. Centralizăm toate
cererile de informații publice primite, răspunsurile la ele
și le punem la dispoziția oricui dorește să le consulte;
Am relansat „Ora Biroului Național” ca instrument de
comunicare instituțională între conducerea executivă și
membri. Am preluat astfel o bună tradiție pe care colegii
noștri din fostul PLUS au adus-o în partid;
Ședințele Biroului Național sunt transmise live pe e-USR și
fiecare membru înregistrat poate asista la ele. Am găsit
soluția tehnică la o cerință veche, în sfârșit se poate face
transmisia, în mod sigur, intern;
Am publicat cu ajutorul Secretariatului General într-un
singur loc organigrama, fișele de post, nivelul de
salarizare și alte detalii organizatorice.
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transparenți
și responsabili.
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Suntem o echipă
Am reluat tradiția începută în 2018 cu
teambuilding-ul de Extindere. Ne-am văzut
cu cei care sunt însărcinați să crească
partidul, în filiale.
Fiecare filială are o țintă auto-asumată pentru acest an:
număr membri activi, număr filiale active, cetățeni contactați
în proiectul ”Înapoi în Stradă” și voi susține colegii să
atingem aceste ținte împreună.
Am reluat tradiția organizării teambuilding-ului anual, de data
aceasta la Mamaia. Discutăm cu sute de membri, care au ales
să vină pe timpul și cheltuiala lor, despre cum îndeplinim
toate aceste obiective.
Nimic nu se face fără echipă. Am învățat asta în experiența
de ministru, când zeci de profesioniști din economia reală
mi-au acordat încrederea și onoarea de a lucra alături de mine
la modernizarea Transporturilor și Infrastructurii din România.
Am fost mereu alături de echipă și ea mi-a fost mereu alături.
Am ținut piept mafioților nu singur, ci cu ajutorul echipei.
Iar acum vă cer - dar vă și ofer - să facem Echipă Bună
pentru România.
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Viziune

Cum văd
viitorul USR
În 2016, USR a devenit partid parlamentar. În 2020, ne-am
dublat rezultatul electoral. În 2024 trebuie să creștem.
Din nou. O datorăm alegătorilor noștri.
O datorăm membrilor noștri. O datorăm României. Iar eu
văd creșterea în felul următor:
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Ideologia noastră este
liberală, modernă
Suntem singurul partid din România care
crede cu adevărat în liberalism. Suntem
singurul partid românesc membru în familia
liberalilor europeni. Iar aceste afirmații nu
sunt doar declarații de intenție. USR aplică
principiile liberalismului în fiecare zi.
Noi suntem cei care apără democrația, libertatea de exprimare, drepturile individuale și vrem un control civil real
asupra serviciilor secrete. Noi susținem antreprenoriatul și
înțelegem că fără mediul privat n-ar exista un buget pe care
să-l cheltuiască Statul.
Suntem singurii care, în perioada guvernării, am redus
aparatul birocratic al statului. Noi am cheltuit banul public
eficient și responsabil. Am pus bazele modernizării României
pe următorul deceniu înainte să fim scoși de la guvernare de
cel mai mare trădător al electoratului de dreapta.
Ne-am luptat cu grupuri de interese, am aplicat politici
publice liberale, care să ofere oamenilor șansa de dezvoltare
pe care o merită. Am fost incomozi vechiului sistem clientelar
și vom fi în continuare.
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Asta e lupta pe care o vom duce în continuare: vom face un
stat suplu, care să servească cu adevărat cetățenii și să nu
încurce antreprenorii onești; vom face investiții și reduce
cheltuielile; vom face protecție socială care să scoată oamenii
din situații dificile, nu-i vom ține captivi; vom moderniza
România în toate domeniile.

Facem opoziție pe
tot terenul
Astăzi suntem guvernați de un sistem
militaro-socialist, care duce țara în faliment.
Iar acest faliment este unul economic și
social, dar și unul moral. Singura alternativă
suntem noi. USR. Adevărații liberali ai României.
Nu ne ferim să spunem lucrurilor pe nume și să arătăm, de
fiecare dată, că lucruri nu funcționează.
Ne opunem abuzurilor proferate de colosul PSD-PNL. Atacăm
decizii aberante și oferim soluțiile liberale, modernizatoare.
Da, acuzăm atunci când trebuie, dar nu sunt vorbe goale
aruncate în spațiul public. Avem mereu alternative
funcționale, eficiente și simple la problemele grave cu care
se confruntă România.
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Amintesc succint că am propus de la bun început scăderea
taxării pe energie și combustibil. Nici azi nu este aplicată de
guvernanți, dar ea ar fi fost o soluție bună pentru a limita
inflația galopantă de acum. Sau că, pe plan extern, am cerut cu
săptămâni înaintea tuturor interdicții de comerț cu Rusia sau
închiderea porturilor navale.
Suntem prezenți în fiecare zi în comunicarea publică pe toate
domeniile. Vom extinde monitorizarea autorităților cu structuri
în interiorul partidului. Pentru că Opoziția e aici. Iar USR este o
instituție solidă indiferent ce le-ar place dușmanilor noștri să
creadă.
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Ne vom extinde în toată țara
USR este singurul partid înființat după
1989 cu o extindere atât de spectaculoasă.
Ba, mai mult, suntem singurul partid
„de generație nouă” din întreaga Europă
cu rezultate atât de bune în alegeri într-un
timp atât de scurt.
Cheia succesului nostru: extinderea în țară. Avem azi 1.663 de
filiale și trebuie să ne propunem mult mai mult. Și nu e greu
pentru că USR este „casa bună” a tuturor celor care doresc o
Românie modernă.
Numărul membrilor noștri crește de la o lună la alta și ritmul
trebuie menținut. Oamenii sunt cei care fac familia noastră - cei
care caută o carieră politică pentru binele României sau cei
care pur și simplu vor să contribuie la construcție cu expertiza
lor - toți sunt bineveniți și toți trebuie atrași alături de noi.
Suntem un partid deschis și transparent. Suntem o organizație onestă și nu ne abandonăm niciodată nici principiile, nici
colegii. Investim în resursa umană și prețuim orice investiție pe
care o fac membrii noștri în misiune și instituție.
Asta ne deosebește de partidele de sistem și asta ne va ajuta
să creștem în continuare.
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USR este un partid matur
Suntem deja un partid cu experiență:
am demonstrat că știm să guvernăm modern
atât la nivel central, cât și la nivel local;
am demonstrat că facem opoziție pe bune;
suntem la al doilea mandat parlamentar.
A fost un drum lung și greu ca să ajungem aici și le mulțumesc
foștilor președinți pentru contribuția fiecăruia la acest proiect.
Astăzi, suntem un partid matur, o instituție consolidată cu
reguli clare de funcționare și cu respect reciproc între membrii.
Misiunea mea este să consolidez această construcție și să-i
ofer consistență în organizare, respectiv coerență în acțiune.
Așa cum România are nevoie de predictibilitate în administrarea sa, așa și USR are nevoie de un garant al respectării
mecanismelor interne și al coeziunii organizației.
Ducem împreună o luptă dură cu iliberalismul PSD și PNL,
suntem ținta a destule atacuri din exterior. Așa că întreaga
noastră echipă trebuie să tragă la aceeași căruță.
Așa cum apăr democrația din România, așa prețuiesc
democrația noastră din interiorul partidului. Însă trebuie să
ne fie clar tuturor: democrația nu înseamnă anarhie.
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Nu voi accepta ca cineva să mintă în conferințe de presă că
partidul se prăbușește, doar ca să ducă bătălii interne.
USR nu e locul de joacă al unor sau altora. USR este un partid
cu structuri și ierarhii clare, care lucrează împreună pentru
binele României.
Nu există lumi paralele în care unii visează că pot dubla
procese electorale în afara statutului. Nu voi permite
- indiferent de funcția unuia sau altuia - ca munca a zeci de
mii de membri să fie târâtă prin noroi pe altarul orgoliilor
nejustificate.

Noi suntem în slujba
cetățenilor României.
Noi suntem Opoziția.

”

Noi suntem USR.
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