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USR - de la mișcare politică la partid

Program candidat Dan Barna

 
Premisă 

USR nu este despre noi. USR nu aparține nici fondatorilor, nici membrilor și nici 
vreunei tabere. Acest partid este acum rezultatul SPERANȚEI și credinței unui larg 
număr de cetățeni că România nu este și nu trebuie lăsată să devină un stat iliberal și 
eșuat economic. USR dorește să salveze România iar ca acest lucru să fie posibil tre-
buie să punem pe bune interesele comune mai presus de umorile personale. Fără a fi 
prea mari cuvintele chiar avem datoria morală față de generațiile actuale și viitoare să 
continuăm și să reușim. 

Obiective Generale pentru 2020

=Trebuie să transformăm USR într-un partid capabil să guverneze, cu program de gu-
vernare coerent și realist și resurse umane credibile și competente pentru a guverna și a 
conduce instituții. 

4USR partid pro european reprezentant asumat al componentei active și mod-
ernizatoare a României, actor principal pe zona de centru dreapta, cu un deziderat elec-
toral de 20%

=Trebuie să consolidăm organismele interne care să asigure informarea și accesul 
la decizie al tuturor membrilor.

4USR partid modern cu proceduri și mecanisme funcționale de implicarea a 
membrilor în decizii și antrenare în activități politice.
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OBIECTIVE SPECIFICE 

EXTERN: USR - DE LA MIȘCARE POLITICĂ LA PARTID

1. Doctrina și programul politic al USR 

În perioada de după congres va trebui să continuăm demersul demarat deja, de definire 
a unui corp doctrinar ce va fi asumat la nivelul partidului. Este una dintre premisele pen-
tru realizarea programului de guvernare care în contextul modului actual de guvernare 
al PSD se conturează ca unul mai degrabă pragmatic decât vag ideologic. USR trebuie să 
propună societății românești mai mult decât rezolvări punctuale la diversele dezbateri 
din societate, USR trebuie să propună un plan și o viziune pentru România următorilor 
zeci de ani. Ce dorim de la România și unde dorim ca această țară să ajungă, drumul și 
viziunea ei. Această viziune va trebui să răspundă aspirațiilor noastre și ale societății, să 
ofere viitoarelor generații mai multe șanse decât are generația actuală în același timp 
generând premisele unei dezvoltări sustenabile pe termen mediu și lung. Ideologia 
politică trebuie să fie un mijloc și nu un scop pentru partid în dezvoltarea aceste viziuni. 
România va împlini 100 de ani anul viitor, iar acest lucru a fost posibil și generat de viziu-
nea pe termen lung a unor oameni din istorie care au privit dincolo de prezent și au con-
struit în jurul unor idei și principii, noi la rândul nostru trebuie să fim pregătiți să preluăm 
această ștafetă și să oferim României o viziune pentru următorul secol.

Asumarea unei doctrine politice va oferi USR o identitate cu care membrii, simpatizanții 
și alegătorii se pot identifica. Oamenii vor ști ce este, în ce crede și pentru ce luptă USR. 
Doctrina politică este sinteza și reprezentarea valorilor și credințelor USR. O viziune care 
să includă întărirea statului de drept, profesionalizarea managementului public, stimu-
larea și sprijinirea inițiativei personale în societate și afaceri, libertățile și drepturile fun-
damentale ale omului, lupta pentru un mediu. Asta cred eu că trebuie să fie USR.

2. Afiliere internațională

Dezbaterea la nivelul partidului în legătură cu familia europeană la care să aderăm tre-
buie să aibă loc iar în urma ei, în cunoștință de cauză, partidul trebuie să ia o decizie prin 
referendum intern. Întregul proces ar trebui să fie cât mai transparent pentru simpatizanți 
și votanți pentru că, indiferent de rezultat, acest lucru va genera interes pentru USR și 
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pentru europarlamentare. Alegerile pentru Parlamentul european sunt prin excepție ex-
trem de urbanizate și dependente de gradul de organizare al partidelor. Dacă electoratul 
sensibil la mesajele USR se simte inclus în acest proces și dacă partidul se mobilizează 
eficient în 2019 ar trebui să avem un rezultat bun. Dezbaterile programate în noiembrie 
la Timișoara sunt de natură să aducă elemente suplimentare în analiza pe care a avem în 
acest moment la nivelul partidului privind opțiunea strategică de afilierea europeană a 
USR. Decizia o vom lua în partid, prin referendum, după consultări pragmatice cu alter-
nativele: ALDE/En Marche, PPE sau Verzii Europeni consultări unde credibilitatea și asu-
marea viitorului președinte USR vor fi semnificative.

3. Relația cu celelalte partide, cu societatea civilă (inclusiv RO100),   
mediul de afaceri, universul academic, studenți etc.

USR este un partid care s-a născut din activism. Această legătură nu trebuie pierdută. 
Experiența filialelor din București este valoroasă în acest sens, la fel și cea a colegilor din 
orașele mari - lupta cu autoritățile în numele cetățenilor. Ea trebuie folosită de către toate 
filialele, pentru că peste tot, USR este în opoziție. Voi asigura dezvoltarea de “city breaks” 
de bune practici în interiorul partidului  care vor facilita exact schimbul de experiență 
intre filiale pentru multiplicarea experiențelor de succes.

În ceea ce privește relația cu celelalte partide, particularitatea USR este că se află în 
opoziție - nu numai în Parlament, nu numai în CGMB, dar pretutindeni unde partidul are 
filiale. USR este în opoziție, USR trebuie să sancționeze activitatea autorităților și să susțină 
cu toate forțele inițiativa cetățenească pentru că USR este partidul oamenilor. Trebuie să 
găsim metode eficiente de a ne diferenția categoric de restul partidelor din opoziție. Până 
acum am făcut o treabă destul de bună dar cred că se poate mult mai bine. La nivel lo-
cal trebuie să fim mai vehemenți în criticarea acțiunilor PNL, PMP sau UDMR, chiar dacă 
unii dintre ei sunt în opoziție. În Parlament vom colabora cu ei în continuare ca opoziție, 
în măsura în care este necesar și inerent. Prin tipul de inițiative asumate și la nivel de co-
municare externă trebuie să ne diferențiem clar de vechea clasă politică. Nu mai putem 
spune că suntem noi sau că nu suntem „parte din sistem” sau că nu suntem politicieni. 
Luna de miere a trecut. Acum suntem politicieni în parlament. Contrastul dintre USR-ul de 
anul trecut și vechea clasă politică a fost un atu puternic în campanie. 

4. Extinderea - deschiderea de filiale noi în orașe și comune noi 

Prioritate majoră a eventualului meu mandat este crearea de noi filiale în orașe și 
în cât mai multe comune precum și creșterea numărului de membrii în cele existente. 
Experiențele punctuale de la Arad sau București au arătat că “nucleele dure “ al bazei noas-
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tre au potențialul și capacitatea de extindere. Activarea resurselor dinamice din societate 
cu favorabilitate mare USR, societatea civilă, întreprinzători, corporatiști.

Susțin și voi sprijini extinderea colaborării cu resursele din România 100 în perspectiva 
unei necesare colaborări aprofundate în proiecte de politici publice comune sau într-o 
structura de guvernare. De asemenea voi deschide dialogul cu organizații și partide lo-
cale spre exemplu Pentru Iași cu obiectivul de a atrage aceste organizații în USR. 

5. Recrutarea de noi membri și relația cu simpatizanții partidului. 

Pe exemplele de succes din campania de la Sibiu unde festivalul de training-uri USR a 
generat o parte dintre actualii membrii, susțin realizarea unui program național în filialele 
partidului prin care filialele locale să ofere simpatizanților evenimente de formare/instru-
ire prin care mesajul USR poate ajunge facil la cetățeni generând un bun potențial pen-
tru extindere. USR este un organism viu care există pentru și datorită simpatizanților și 
votanților noștri. Nu putem, nu trebuie să închidem partidul față de ei. Trebuie să începem 
să lucrăm instituțional cu grupuri de simpatizanți și să planificăm întâlniri de genul „town 
hall” cu votanții din toate circumscripțiile importante. Propun o abordare centrifugă în 
jurul marilor centre universitare, practic cele mai mari concentrări de votanți USR. Ne vom 
concentra eforturile pe astfel de orașe, după aceea pe zonele lor peri-urbane, după aceea 
pe orașele apropiate iar la final pe aglomerările rurale importante din zonă. Acest lucru 
nu înseamnă că acolo unde dezvoltare rurală este posibilă nu o vom aborda, trebuie să 
rămânem deschiși să atragem și să primim în cadrul organizației oameni performanți din 
comunitățile rurale cu care împărtășim aceleași valori.

6. Comunicare externă

Comunicarea externă a membrilor USR trebuie întărită. Dincolo de punctajele zilnice 
pe temele curente pe care le-am implementat, de conferințele de presă săptămânale 
și de extinderea echipei de comunicare cu web grafician și video editor în curs de re-
alizare în aceste zile, este necesară și asum explicit realizarea unei serii de cursuri de PR 
și training media pentru toți exponenții publici ai USR, fie ei parlamentari, consilieri sau 
lideri din filiale. Deseori în abordarea noastră față de aceste subiecte stă succesul nostru 
ca organizație care trăiește pe un credit de încredere. Încredere care poate fi pierdută 
foarte ușor dacă nu ne oprim din a face greșeli majore de comunicare bazându-ne doar 
pe inspirație. Este esențial să introducem și să operaționalizăm o procedură de respectare 
a disciplinei în asumarea liniei de partid în comunicarea externă.

Propunerea filialei Brașov de a organiza înăuntrul organizației competiții de dezbateri 
trebuie implementată la nivel național, iar această propunere poate deveni o unealtă 
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eficientă atât în dezvoltarea comunicării bazată pe principii din interior cât și în creșterea 
abilitaților partidului de a comunica eficient în exterior. O astfel de competiție poate juca 
și un rol de rampă de lansare pentru membrii partidului cu o vizibilitate mai scăzută dar 
cu abilități în acest domeniu.

INTERN: USR – PARTID FUNCȚIONAL 

1. Relația dintre organismele partidului

Ultimele luni au arătat, de fapt, că instituțiile stabilite la Congresul de la Cluj funcționează. 
Inclusiv referendumul a funcționat. Miza pentru mandatul meu este ca procesele inter-
instituționale interne să fie mai fluide și relația dintre instituții să devină una mai degrabă 
colaborativă decât conflictuală. Dialogul informal asupra deciziilor ce urmează să ajungă 
pe ordinea de zi la BN, CPN sau Congres este unul dintre instrumente alături de in-
troducerea în procedura de adoptare a subiectelor majore după o prealabila dezbatere 
internă și fundamentare a punctelor de vedere. Optimizarea statutului este o altă priori-
tate de termen mediu spre lung ce va evolua la următoarele congrese. 

2. Comunicare internă funcțională

Trebuie să putem să gestionăm resursele organizației într-un mod eficient. Propun re-
luarea ședințelor teleconferință cu președinții de filiale județene. Agenda de zi precum și 
regulile după care se va desfășura ședința lunară/bilunara vor fi gestionate de SG după un 
regulament agreat de toți participanții. Este important ca noul președinte să fie în contact 
real cu liderii politici din teritoriu, doar așa vom evita apariția altor falii între președinte 
și BN de o parte și CP de cealaltă. CP trebuie să reintre în rolul pe care ni l-am imaginat 
inițial când am lucrat cu toții la statut, acela de organ decizional pentru deciziile majore, 
strategice ale partidului. Deciziile dificile, inerente, trebuie tratate în cadrul unor ședințe 
regulate iar soluțiile trebuie negociate. 

Comunicarea internă trebuie să fie inclusivă cu toți membrii partidului și transparentă. 
Toți membrii partidului trebuie să știe care este foaia de parcurs nivel înalt al organizației 
și ce anume fac sau urmează să facă aleșii USR în următoarea perioadă. Newsletter-ul in-
tern va fi adaptat și pentru varianta de notificare pe telefon mobil. Punctajul zilnic este 
deja o unealtă indispensabilă pentru cei în contact cu mass-media. Asta înseamnă o mai 
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mare disciplină în Parlament și în Consilii. Înseamnă echipe care lucrează împreună, nu 
tabere care se războiesc pentru controlul partidului. Minutele trebuie să fie diseminate 
prin multiple canale de comunicare astfel încât fiecare membru să se poată implica în 
orice aspect al organizației dacă dorește. Propun un USR curajos care-și tratează membrii 
cu încrederea care li se cuvine. Deciziile luate de conducere trebuie asumate și comuni-
cate la timp într-un mod transparent.

Actualul climat intern riscă să ducă tot proiectul USR în derizoriu. Primul pas pentru 
gestionarea acestei situații este moderarea eficientă a Poienii care va avea de săptămâna 
viitoare un nou regulament mai dur. Am deschis acest grup pentru a fi un forum practic 
de discuții libere dar a ajuns în anumite momente o unealtă pentru dezbinare. Pentru mo-
ment susțin menținerea activă a acestuia și am încredere în colegii moderatori că vor reuși 
să aducă discuțiile în zona dezbaterii decente. (Evident în perioada de campanie eu nu voi 
mai fi implicat deloc in această activitate)

3. Susținere filiale

În USR avem filiale puternice dar și filiale care au nevoie de susținere. Dincolo de 
menținerea subvenției existente susțin stabilirea unor măsuri care să ajute filialele mici să 
se dezvolte. De la suport financiar pentru proiecte locale până la prezența liderilor politici 
în teritoriu sau deschiderea de cabinete parlamentare secundare, trebuie direcționate 
resurse filialelor unde dezvoltarea este dificilă. Există mai multe proiecte deja pornite de 
colegii noștri iar eu mă voi asigura că vor continua. În același timp filialele, indiferent de 
mărimea lor, au nevoie de un plan și o direcție, de niște obiective măsurabile și cuantifica-
bile, obiective care să fie stabilite în funcție de profilul și provocările fiecărei filiale. Liderii 
și membrii filialelor trebuie să-și asume, împreună cu conducerea partidului, aceste ținte 
iar evaluarea rezultatelor trebuie să fie făcută într-un mod obiectiv, astfel principiul meri-
tocratic ce ne-a adus împreună va fi și cel ce va judeca realizările noastre.

4. Resurse - Finanțe 

Alocația de stat primită de USR nu este si nu are cum să fie suficientă pentru nevoile 
curente ale partidului nostru în plină dezvoltare. Necesitatea activării unui departament 
de obținere de fonduri coordonat de la nivelul BN va fi o prioritate pentru mine. Este im-
portant să asigurăm resursele pentru obiectivele asumate nu doar să ne certăm pe cum 
împărțim prima de existență de la stat.  Nu numai colectarea de fonduri de la donatori dar 
și obținerea de finanțări pentru proiecte specifice sunt direcții de urmat.

Evident că gestiunea performantă, buget și previziuni bugetare pe 12 luni, urmărite 
lunar transparent și rapoarte anuale sunt principi clare pe care le voi respecta.
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5. Pregătit alternativa la guvernare și candidați pentru consiliile locale

Acestea sunt două proiecte de termen mediu prin care trebuie să ne implicăm încă din 
acest moment la nivelul autorităților locale, pe priorități specifice astfel încât să formăm 
resurse umane asumate pentru posturile și candidaturile de la viitoarele alegeri locale.

Prin susținerea unor proiecte locale - USR nu este un ONG cu obiective sociale – putem 
fi facilitatorul, agregatorul care stimulează dezvoltarea societății civile și introduce în 
politică energia acesteia, aici având și experiența unor colegi.

Pe zona de guvern național (din umbră) principiile de bază (competență, integritate, 
respectarea valorilor USR) sunt criterii inițiale pentru a construi echipe și a dezvolta intern 
sau a atrage resurse unei viitoare participări a USR la actul de guvernare. Avem forma 
incipientă a clusterelor parlamentare de la care vom putea dezvolta echipele tematice ale 
unui guvern din umbră. Este previzibil că în lunile următoare, învățând să facem lucrurile 
din ce în ce mai bine, grupurile parlamentare și consilierii să aibă performanțe mai bune, 
măsurabile, raportate la un plan cu priorități simple și clare. 


