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Cuvânt înainte  
 
USR 20.000 e aproape!
 
La finele lui 2017 când am creat departamentul de Extindere, mandatat de președintele 
Dan Barna, USR era încă un partid mic. Avea în jur de 1.500 de membri, nu se știa exact câte 
filiale locale erau, nu existau proceduri și termene unitare. Am construit treptat, împreună, 
regulile, echipa, stimulentele. Acest proces nu a fost lipsit de controverse, este normal în 
viața unei organizații tinere să apară dileme dacă pare că e nevoie să aleagă între dezvol-
tare și necesitatea de a rămâne la fel. Doar că, am spus-o atunci în repetate rânduri, era 
doar o dilemă aparentă. În practică, resursa de oameni neimplicați, cinstiți și profesioniști 
din România era uriașă. Și este încă, USR a adus în spațiul politic doar o parte din potențial.

Au fost voci care s-au temut și au contestat tendința de Extindere. Mi s-a spus că dacă vin 
membri noi se va strica partidul. Astăzi 90 la sută dintre membrii USR au venit în partid 
după acel moment și iată că nu doar că nu s-a stricat, dar este mai viu, mai dinamic și “la 
fel de egal” cu sine însuși. Cel mai frumos compliment, postfactum și neasumat, este să văd 
unii dintre contestatarii Extinderii cum invocă în negocierile cu PLUS faptul că dezvoltarea 
teritorială și organizarea mașinăriei USR fac din noi partenerul matur și așezat. Așa este, 
avem ce să punem pe masă pentru că am investit în Extindere. 

La mai puțin de doi ani de la acel moment, USR este un partid mare. Am depășit 500 de 
filiale locale, am demonstrat forță organizațională la referendumul pentru schimbarea 
constituției și mai ales la alegerile europarlamentare. Analiza prezentată mai jos arată că 
prezența unei filiale locale este semnificativ asociată statistic cu un salt de voturi. 

Tot aici prezentăm sumele încasate de filiale județene pentru activitatea de Extindere. Prin 
decizii ale Biroului Național, am canalizat resursele primite de partid din bani publici pen-
tru a crește. USR schimbă din nou modul în care se face politică, prin propria practică: pu-
blicăm, transparent, mecanismele de încurajare a dezvoltării și sumele atribuite către fili-
ale. Cetățenii pot să afle, pentru prima dată în România, cum un partid cheltuie subvenția 
publică pentru a construi o organizație curată, predictibila, matură, care va schimba siste-
mul.

În 2018, ne-am propus să închidem anul cu 7.000 de membri și am reușit. Pentru 2019, ne-
am propus să închidem anul cu 20.000 de membri și 806 filiale locale. La jumătate anului 
am depășit 60% din target. Creșterea este din ce în ce mai accelerată pe măsură ce bulgă-
rele crește. USR se face mare! USR va schimba România!

Cristian Ghinea
 

Vicepreședinte USR
Coordonator Extindere
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Cum a ajutat prezența filialelor USR la rezultatele  
alegerilor europarlamentare din 26 mai 2019
Prin această analiză dorim să vedem influența existenței filialei locale în rezultatele alegerilor eu-
roparlamentare din 26 mai 2019 în localitățile în care este deschisă filială locală.

La momentul 26 mai 2019 existau 467 de filiale USR deschise în  
teritoriu. În 2-3 săptămâni după alegeri au fost deschise încă 38 de 
filiale locale. 
La momentul alegerilor existau multe grupuri de simpatizanți bine constituite, cu dorința de a 
deschide o filială locală. Aceste grupuri de simpatizanți au contribuit substanțial în alegeri, având 
rezultate bune în localitățile lor. Au amânat deschiderea filialei pentru după alegeri. Am inclus și 
localitățile lor în analiză. Am analizat astfel rezultatele alegerilor europarlamentare în 505 localități 
cu filială locală deschisă.

Rezultatele corespunzătoare filialei Diaspora vor apărea separat în analize.

Am analizat rezultatele alegerilor europarlamentare pe:

zz Localitățile în care avem filială locală USR deschisă

zz Localitățile în care nu avem filială locală USR deschisă

zz Localitățile din țară, fără Diaspora

zz Diaspora

zz Per total, în țară și Diaspora

 

Rezultate 
Partid

În localități cu 
filială USR

În localități fără 
filială USR În țară Diaspora Total

PNL 24.1 30.6 26.8 31.9 27.0

PSD 18.8 30.0 23.4 2.4 22.5

USR PLUS 28.7 10.7 21.4 43.9 22.4

Pro Romania 7.1 5.9 6.6 2.5 6.4

PMP 6.3 4.7 5.6 7.9 5.7

UDMR 3.5 8.3 5.4 0.9 5.3
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În localitățile în care USR are deschisă filială locală Alianța USR PLUS a obținut un rezultat de 28.7%, 
comparativ cu 10.7% în localitățile în care nu are deschisă filială locală și 21,4% la nivel național, 
fără Diasporă. În Diasporă a obținut un rezultat de 43,9%.

PNL are 30.6% în localitățile în care USR nu are deschisă filială locală, comparativ cu 24,1% în 
localitățile în care USR are filială locală deschisă și 26,8% la nivel național, fără Diasporă.

PSD are 30.0% în localitățile în care USR nu are deschisă filială locală, comparativ cu 18,8% în 
localitățile în care USR are filială locală deschisă și 23,4% la nivel național fără Diasporă.

De observat efectul rombului în graficul de mai sus, mai exact acolo unde USR crește, PSD scade 
și invers.

De remarcat faptul că prezența pe liste suplimentare a fost de 14.2% în localitățile în care USR are 
deschisă filială locală, comparativ cu 12,8% în localitățile în care USR nu are filială locală deschisă 
și 13,4% la nivel național fără Diasporă. Este posibil ca supravegherea voturilor în localitățile unde 
USR a avut filială să fi fost mai bună sau să fi determinat o mai mare atenție în gestiunea voturilor. 

În concluzie, se poate constata că în localitățile în care există filială 
locală deschisă, USR PLUS a obținut rezultate cu 7% mai mari decât 
media națională, iar în localitățile unde nu există filială locală des-
chisă, USR PLUS a obținut cu 11% mai puțin decât media națională.
Procesul de deschidere de noi filiale se apropie de sfârșit în mediul urban. Cea mai mare parte a 
procesului se desfășoară acum în mediul rural.

Dacă analizăm datele rezultatelor alegerilor europarlamentare pe localități cu sau fără filiale locale 
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deschise având mai puțin de 10.000 alegători, atunci rezultatele alegerilor europarlamentare sunt 
sub rezultatul național.

În localitățile cu mai puțin de 10.000 de alegători unde USR are filială (354 de localități), Alianța a 
obținut 18,2%. În localitățile similare unde nu avem filiale, Alianța a obținut 10,4%. 

Ecartul dintre cele două grupuri de localități este de 7,85%. Dacă aveam deschise filiale locale în 
tot mediul rural atunci mai obțineam încă 387.339 voturi pentru Alianța 2020 USR PLUS.

Dacă extindem analiza la plaja localităților aflate în segmentul 10.000 - 37.000 alegători atunci 
putem calcula câte voturi ar fi obținut Alianța USR PLUS dacă aveam deschisă filială în toate aceste 
localități. Putem estima un plus de 55.833 voturi. În localitățile cu filială USR deschisă am obținut 
23,54%, iar în cele fără filială locală USR deschisă am obținut 14,84%. Ecartul a fost de 8,70%.

În concluzie, pe acest trend, dacă aveam deschisă filială locală USR în toate localitățile din țară 
atunci obțineam în plus 443.172 voturi. În total obțineam 2.470.863 voturi. Adică un rezultat al 
alegerilor europarlamentare de 27,25%. Victoria era a noastră.

Dacă am fi avut același ecart, de 8,70%, ca în urbanul mic, și prezența unei filiale USR deschise în ur-
banul mijlociu și mare am fi obținut un număr de 788.914 voturi datorate existenței și funcționării 
unei filiale locale USR.

În concluzie, existența și activitatea celor 467 filiale deschise USR și a grupurilor de inițiativă au avut 
un impact aflat între 800.000 și 1.000.000 de voturi din totalul de 2.027.691 obținute de Alianța 
2020 USR PLUS. O analiză observațională interesantă a perechilor de localități din diverse zone ale 
unui județ, aflate în apropiere una de alta, ne poate arăta cum se păstrează ecartul pozitiv între o 
localitate fără o filială locală deschisă și una cu filială locala deschisă.

Am luat cazurile unor localități cu profil socio-demografic similar, unele chiar vecine, din trei 
județe: Timiș, Gorj și Bacău. Județe foarte diferinte între ele, dar unde Extinderea USR a avut re-
zultate spectaculoase ca număr de filiale locale. Se vede impactul existenței unei filiale, de la o 
comună la alta, vecine. 

Cazul județului Timiș:

Nr. Crt.
Localități cu filiale USR Localități fără filiale USR

Localitatea Rezultat EP Localitatea Rezultat EP

1 Traian Vuia 25.28% Tomești 10.17%

2 Cenad 25.50% Tomnatic 15.39%

3 Becicherecu Mic 31.47% Dudeștii Noi 22.56%

4 Jamu Mare 29.92% Denta 16.90%

5 Fibiș 23.78% Mașloc 10.44%

6 Parța 36.18% Pădureni 20.42%
Suport date: Călin Badiu

Localitățile perechi, situate pe aceeași linie, sunt situate în aceeași zonă a județului Timiș și au un 
număr apropiat de alegători.
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Cazul județului Gorj:

Nr. Crt.
Localități cu filiale USR Localități fără filiale USR

Localitatea Rezultat EP Localitatea Rezultat EP

1 Bumbești Pitic 10.91% Albeni 3.48%

2 Aninoasa 17.39% Jupănești 9.68%

3 Bălești 13.43% Lelești 7.84%

4 Scoarța 9.18% Bălănești 5.58%

5 Țânțăreni 10.05% Ionești 5.93%

6 Logorești 12.81% Bustuchin 4.52%
Suport date: Radu Miruță

Localitățile perechi, situate pe aceeași linie, sunt situate în aceeași zonă a județului Gorj, fiind de 
cele mai multe ori chiar vecine, și au un număr apropiat de alegători.

Cazul județului Bacău:

Nr. Crt.
Localități cu filiale USR Localități fără filiale USR

Localitatea Rezultat EP Localitatea Rezultat EP

1 Pârjol 18.84% Poduri 10.20%

2 Berzunți 16.62% Berești-Tazlău 10.75%

3 Târgu Trotuș 23.79% Gura Văii 8.22%

4 Gioseni 13.26% Tamași 9.03%

5 Parava 10.79% Orbeni 5.43%

6 Măgura 27.56% Luizi-Călugăra 19.20%
Suport date: Teodor Lazăr

Localitățile perechi, situate pe aceeași linie, sunt situate în aceeași zonă a județului Bacău și au un 
număr apropiat de alegători.

Un alt lucru este clar: consolidarea filialelor deschise până în acest 
moment va duce la creșterea rezultatelor partidului în alegerile vii-
toare. Aceasta este noua provocare a Extinderii naționale.
Dar dacă nu existența unei filiale aduce voturi, ci profilul socio-demografic? Este o întrebare legiti-
mă, deși comparația empirică între localități similare cu și fără filială contrazice ideea. 

Din cifrele statistice (ca din toate cifrele statistice, de altfel) nu putem deduce automat o cauzalita-
te, dar corelația este clară: se întâmplă că prezența în teritoriu prin filiale are un efect semnificativ 
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statistic în voturi. Se poate argumenta că e mai ușor de deschis filiale în localități unde tendința de 
vot pentru USR - PLUS ar fi fost oricum mai mare. Poate fi și aceasta o parte din explicație. Ce știm 
sigur din practica politică e că pentru oameni e mult mai ușor să voteze oameni pe care îi cunosc, 
pe care îi pot contacta direct din interacțiunea directă. Cu ale sale peste 500 de filiale locale, USR 
a spart bula marilor orașe. Suntem un partid național care se extinde în forță. Efectul electoral 
se vede în statistica mare a acestor alegeri europarlamentare. Testul final va fi la alegerile locale, 
atunci când vom avea zeci de mii de candidați în, sperăm, mii de localități. 

 II. Bilanț îndeplinire targeturi asumate
La ultima reuniune națională a Extinderii USR, coordonatorii și președinții județeni au asumat 
pentru județele lor targeturi pentru finalul lui 2019. Facem mai jos o analiză a îndeplinirii acestor 
obiective. 

De remarcat faptul că performanța de aici este masiv influențată de curajul la stabilirea targetului. 
Sunt județe care au făcut ușor obiectivul pentru că și-au propus puțin. Sunt județe care sunt de-
parte de obiectiv și pentru că și-au propus mult. Și sunt județe, multe chiar, care au crescut masiv 
pentru că și-au propus mult și au și muncit mult. Aceștia sunt adevărații campioni. Ne-am propus 
împreună ca la finele lui 2019 să fim 20000 de membri și să avem 806 de filiale locale. 

Per total, la jumătatea anului suntem la 67% din ținta pentru membru și 64% din ținta pentru nu-
măr de filiale. 

Când am stabilit obiectivul USR 20.000 membri și 806 de filiale ni 
s-a spus că iar suntem prea optimiști. Iată că în acest an electoral, 
USR supraperformează și la Extindere. Vom depăși țintele. 
Pe județe, la jumătatea anului, situația față de targetul asumat pe 2019 este următoarea (culorile 
variază în funcție de gradul de îndeplinire - de la roșu pentru îndeplinit în mică parte, galben pen-
tru îndeplinire 50% și verde pentru îndeplinire aproape de 100% sau depășire): 

Filiala Număr 
membri  
asumat 2019

Număr 
membri 
1/07/2019

Numar filiale 
asumat 2019

Număr filiale 
1/07/2019

Procent de 
îndeplinire 
nr. membri

Procent de 
indeplinire 
nr. filiale

Sfaturi

Alba 450 188 42 11 42% 26% Țintă curajoasă, 
o putem atinge 

Arad 999 624 50 35 62% 70%
Țintă curajoasă, 
performanță 
peste țintă 

Arges 400 179 12 6 45% 50%

Țintă joasă 
propusă, 
suntem sub ea 
la jumătatea 
anului, trebuie 
să accelerăm 
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Filiala Număr 
membri  
asumat 2019

Număr 
membri 
1/07/2019

Numar filiale 
asumat 2019

Număr filiale 
1/07/2019

Procent de 
îndeplinire 
nr. membri

Procent de 
indeplinire 
nr. filiale

Sfaturi

Bacău 456 433 17 16 95% 94%

 Aproape de 
ținta anuală 
deja, Bravo. Hai 
cu 200%

Bihor 342 548 12 20 160% 167%  Hai cu 300% :)

Bistrița-
Năsăud 244 184 20 10 75% 50% Asteptăm filiale 

noi.

Botoșani 70 92 5 4 131% 80%

Puțin ne-am 
propus, în 
grafic, hai să ne 
propunem mai 
mult.

Brăila 525 71 5 2 14% 40%  Red alert

Brașov 600 370 22 11 62% 50% Asteptăm filiale 
noi 

București 
- Sector 1 500 325 1 1 65% 100%

Aveți șanse să 
atingeți ținta.
Spor!

București  
- Sector 2 600 313 1 1 52% 100%

Aveți șanse să 
atingeți ținta.
Spor!

București  
- Sector 3 700 388 1 1 55% 100%

Aveți șanse să 
atingeți ținta.
Spor! 

București  
- Sector 4 350 198 1 1 57% 100%

Aveți șanse să 
atingeți ținta.
Spor!

București  
- Sector 5 270 166 1 1 61% 100%

Aveți șanse să 
atingeți ținta.
Spor!

București  
- Sector 6 375 297 1 1 79% 100%

Aveți șanse să 
atingeți ținta.
Spor! Hai să o 
depășim. Spor!  

Buzău 155 175 10 8 113% 80%

 Felicitări! 
Sunteți foarte 
aproape de 
țintă.

Călărași 150 45 5 2 30% 140%
Trebuie mai 
mult curaj la 
asumare

Caraș-
Severin 56 110 2 3 196% 150%

Trebuie mai 
mult curaj la 
asumare
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Filiala Număr 
membri  
asumat 2019

Număr 
membri 
1/07/2019

Numar filiale 
asumat 2019

Număr filiale 
1/07/2019

Procent de 
îndeplinire 
nr. membri

Procent de 
indeplinire 
nr. filiale

Sfaturi

Cluj 700 550 22 18 79% 82%

 Curs bun, dar 
raportat la ținte 
mici. Mai mult 
curaj la asumare

Constanța 250 236 15 9 94% 60%

 Curs bun, dar 
raportat la ținte 
mici. Mai mult 
curaj la asumare

Covasna 134 28 2 1 21% 50% Red Alert

Dâmbovița 150 119 10 6 79% 60%
Sunteți pe dru-
mul cel bun! Hai 
cu înca 4 filiale. 

Diaspora 1650 826 1 1 50% 100%
Sunteti la juma-
tate. Mai mult 
curaj! 

Dolj 355 277 16 10 78% 63%

 Potențial mai 
bun de atât, mai 
mult curaj în 
asumare

Galați 200 130 10 2 65% 20%

 Potențial mai 
bun de atât, mai 
mult curaj în 
asumare

Giurgiu 200 110 15 6 55% 40%
Sunteti la juma-
tate. Mai mult 
curaj!  

Gorj 300 388 20 27 129% 135%  Bravo!

Harghita 41 10 5 1 24% 20% Țintă curajoasă, 
o putem atinge 

Hunedoa-
ra 600 300 30 13 50% 43%

Mult curaj la 
asumare Țintele 
le putem face

Ialomița 144 112 7 9 78% 129%

Felicitari! 
Puteți să vă 
reconsiderați 
ținta. Se poate 
mai mult! 

Iași 1650 684 50 38 41% 80%

Curaj și muncă, 
putem avea 50 
de filiale anul 
acesta. Bravo!

Ilfov 700 479 25 22 68% 88%  Tot înainte!

Maramureș 280 318 26 15 114% 58%  Jos pălăria!
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Filiala Număr 
membri  
asumat 2019

Număr 
membri 
1/07/2019

Numar filiale 
asumat 2019

Număr filiale 
1/07/2019

Procent de 
îndeplinire 
nr. membri

Procent de 
indeplinire 
nr. filiale

Sfaturi

Mehedinți 250 181 12 9 72% 75%
Felicitari! Inca 
putin si atingeti 
tinetele! 

Mureș 200 198 8 5 99% 63%  Mai mult curaj 

Neamț 350 264 30 16 75% 53%  Hai cu filialele 
de 5 membri 

Olt 200 166 20 12 83% 60% Mai multe 
filiale. 

Prahova 300 309 20 15 103% 75%

Ati atins tin-
ta anuală! 
Felicitari!Hai 
cu mai multe 
fililale 

Sălaj 233 155 16 10 67% 63% Hai ca se poate! 

Satu Mare 200 133 12 5 67% 42%
Mai cu curaj! Nu 
aveti nici juma-
tate din filiale 

Sibiu 800 490 40 13 61% 33%

Mai mul cu-
raj! Trebuie 
sa înființați 
mai multe 
filiale,Aveti 
potential. 

Suceava 250 188 20 8 75% 40%

Sunteti pe dru-
mul cel bun, hai 
cu mai multe 
filiale. 

Teleorman 200 109 15 6 55% 40%

 Sunteti la 
jumatate. Hai 
ca se poate sa 
atingeti tintele!

Timiș 1650 1284 70 55 78% 79%
 Bravo! Ajun-
gem la 2000 
anul acesta?

Tulcea 200 145 20 12 73% 55%
Felicitari! Axati-
va si pe infiinta-
rea de filiale,

Vâlcea 350 364 30 19 104% 63% Parcurs bun, nu 
pierdeți viteza.

Vaslui 300 239 16 8 80% 50% Felicitari! Cifrele 
arata bine. 

Vrancea 150 121 15 7 81% 47%  Mai mult curaj 
la asumare 

Total 20.229 13.619 806 512 67% 64%  



11

 
La 1 iulie USR avea 13.619 membri. 
Top 5 filiale după numărul de membri sunt: Timiș - 1284, Diaspora - 826, Iași - 684, Arad - 624 și 
Cluj - 550. La polul opus avem: Călărași, Covasna și Harghita.
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Din punctul de vedere al filialelor, USR are 512 filiale locale, top 5 județe fiind: Timiș - 55 filiale, Iași - 
40 filiale, Arad - 35 filiale, Gorj - 27 filiale, Ilfov - 22 filiale. Față de numărul de filiale la sfârșitul anului 
2018 avem o creștere de 238 filiale, însemnând o creștere procentuală de 86%. Din păcate avem în 
continuare județe unde nu s-a înființat nicio filială anul acesta: Brăila, Călărași, Covasna și Harghita.
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Dacă ne uităm la gradul de acoperire al UAT-urilor (filiale versus numărul UAT-urilor din județ), top 
5 este: Timiș - 56%, Ilfov - 55%, Arad - 45%, Iași - 41% și Gorj - 39%. 
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Situația este mult mai bună dacă privim gradul de acoperire al votanților, care la nivel național se 
situează la 58%. Cele mai performante județe sunt: Timiș - 85%, Cluj - 78%, Arad - 76%, Brașov - 
75%, Iași - 73%, Ilfov- 73%, Hunedoara - 71%.

O acoperire a votanților sub 35% o avem în următoarele județe: Suceava - 34%, Giurgiu - 34%, 
Călărași - 33%, Teleorman - 31%, Dâmbovița - 30%, Covasna - 29% și Harghita - 5%.
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III. Situație premieri ianuarie - iunie 2019
La propunerea Departamentului de Extindere de creare a unui mecanism de premiere a filialelor 
performante, Biroul Național a aprobat acest mod de premieri în data de 5 iulie 2018 - https://
forum.usr.ro/t/2018-07-05/4134 . Așadar, începând cu jumătatea anului 2018 a fost aplicat acest 
mecanism. În categoria acestor premieri intră:

zz Premiul Extindere+1  -  pentru fiecare filială nou înființată (pe lângă filiala locală inițială) 
se acordă un premiu de 1000 lei;

zz Premiul Dezvoltare+25 - prin acest mecanism se premiază cu 1000 de lei fiecare 25 de 
membri cu cotizaţia la zi. Premierea se face o singură dată pentru fiecare 25  de membri;

zz Premiul Creștere+% - prin acest mecanism se premiază filialele fără parlamentar care au 
o creștere semnificativă. Practic, creșterea este premiată în funcție de 3 praguri: 25%, 50% și 
100% (creștere) cu 1000 lei, 2000 lei, respectiv 3000 lei. 

În primele șase luni ale anului 2019 au fost acordate pentru Extindere premieri în funcție de 
performanță în valoare de 301.000 lei, cea mai mare sumă fiind aferentă creșterii numărului de fi-
liale - 148.000 lei. Urmează premiul mixt pentru creștere acordat numai filialelor fară parlamentari 
- 104.000 lei și premiile acordate pentru membri cu cotizațiile la zi - 49.000 lei. 

Filala cu cele mai multe premieri acordate este Filiala Județeană Timiș, cu 30.000 lei. Aceasta este 
urmată de alte filiale județene precum Alba, Arad, Iași cu cate 13.000 lei.

https://forum.usr.ro/t/2018-07-05/4134
https://forum.usr.ro/t/2018-07-05/4134
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La începutul anului 2019 Biroul Național a acceptat o nouă propunere făcută de Departamentul de 
Extindere și de responsabilii financiari ai USR în vederea premierii lunare a fiecărei filiale județene 
cu suma de 3000 lei în baza respectării unor măsuri privind gestionarea eficientă a obligațiilor 
contabile, legale și a concentrării eforturilor pentru Extindere -  https://forum.usr.ro/t/2019-01-
16/8016

Astfel că, în lunile ianuarie - mai 2019 filialele au primit în total 603.000 lei. Alocarea a fost efectu-
ată în baza respectării măsurilor enumerate mai sus.

Judet Ian Feb Mar Apr Mai Total

Alba        3.000     3.000        3.000        3.000        3.000     15.000 

Arad        3.000     3.000        3.000        3.000        3.000     15.000 

Argeș        3.000            -                -                -                -          3.000 

Bacău        3.000     3.000        3.000        3.000        3.000     15.000 

Bihor        3.000     3.000        3.000        3.000        3.000     15.000 

Bistrița 
Năsăud

       3.000     3.000        3.000        3.000        3.000     15.000 

Botoșani        3.000     3.000        3.000              -                -          9.000 

Brașov        3.000     3.000        3.000        3.000        3.000     15.000 

Brăila        3.000            -          3.000        3.000        3.000     12.000 

Buzău        3.000     3.000        3.000        3.000        3.000     15.000 

Caraș-
Severin

       3.000            -                -          3.000              -          6.000 

Călărași        3.000     3.000        3.000        3.000        3.000     15.000 

Cluj        3.000            -                -                -          3.000        6.000 

Constanța        3.000            -          3.000        3.000        3.000     12.000 

Covasna        3.000     3.000        3.000        3.000        3.000     15.000 

Dambovița        3.000     3.000        3.000        3.000        3.000     15.000 

Diaspora              -              -                -                -                -                -   

Dolj        3.000     3.000        3.000        3.000        3.000     15.000 

Galați        3.000     3.000        3.000        3.000        3.000     15.000 

Giurgiu        3.000     3.000        3.000              -                -          9.000 

Gorj        3.000            -          3.000        3.000        3.000     12.000 

Harghita        3.000     3.000        3.000        3.000        3.000     15.000 

https://forum.usr.ro/t/2019-01-16/8016
https://forum.usr.ro/t/2019-01-16/8016
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Judet Ian Feb Mar Apr Mai Total

Hunedoara        3.000            -          3.000        3.000        3.000     12.000 

Ialomița        3.000     3.000        3.000        3.000        3.000     15.000 

Iași        3.000     3.000              -          3.000        3.000     12.000 

Ilfov        3.000            -          3.000        3.000        3.000     12.000 

Maramureș        3.000            -          3.000        3.000        3.000     12.000 

Mehedinți        3.000     3.000        3.000        3.000        3.000     15.000 

Mureș        3.000     3.000        3.000        3.000        3.000     15.000 

Neamț              -       3.000        3.000        3.000        3.000     12.000 

Olt        3.000     3.000        3.000        3.000        3.000     15.000 

Prahova        3.000     3.000        3.000              -          3.000     12.000 

Satu Mare        3.000            -                -          3.000        3.000        9.000 

Sălaj        3.000     3.000        3.000        3.000        3.000     15.000 

Sibiu        3.000     3.000        3.000        3.000        3.000     15.000 

Suceava        3.000     3.000        3.000        3.000        3.000     15.000 

Teleorman        3.000     3.000        3.000        3.000        3.000     15.000 

Timiș        3.000     3.000        3.000        3.000        3.000     15.000 

Tulcea        3.000     3.000              -          3.000        3.000     12.000 

Vaslui        3.000            -          3.000        3.000        3.000     12.000 

Vâlcea        3.000     3.000        3.000        3.000        3.000     15.000 

Vrancea        3.000            -                -                -                -   3.000

Sector 1        3.000            -          3.000        3.000        3.000     12.000 

Sector 2        3.000     3.000        3.000        3.000        3.000     15.000 

Sector 3        3.000     3.000        3.000        3.000        3.000     15.000 

Sector 4        3.000            -          3.000        3.000        3.000     12.000 

Sector 5        3.000     3.000        3.000        3.000        3.000     15.000 

Sector 6        3.000            -          3.000        3.000        3.000     12.000 

Total   138.000   96.000   120.000   123.000   126.000   603.000 
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IV. Descriere Departament Extindere  
și prezentarea echipei
Departamentul de Extindere s-a înființat în decembrie 2017 la inițiativa președintelui Dan Barna și 
a vicepreședintelui Cristian Ghinea. De atunci, prin votul încredințat de membrii Biroului Național, 
Departamentul de Extindere a fost coordonat de Cristian Ghinea alături de alți trei membri ai Biro-
ului Național: George Țăranu, Ion Voinea și Dan Ivan.  

Resursele umane ale Departamentului au variat de-a lungul anilor 2017 - 2018. Fiind o structură 
bine organizată, cu personal sufletist și profesionist, Departamentul Extindere a oferit sprijin la ne-
voie, în perioade de criză pentru proiectele majore ale USR, care nu aveau resurse permanente sau 
care aveau perioade de vârf, în special pentru Proiectele #FărăPenali și #OameniNoi. Pe toată peri-
oada de activitate, Departamentul s-a bazat pe entuziasmul a doi oameni de bază, cărora membrii 
BN implicați le mulțumesc pentru dedicare. Prima este Carmen Gherghe, care a fost voluntar câte-
va luni în departamentul Extindere, apoi fiind prima angajată și organizatoarea departamentului. 
A doua este Liana Goran, care a lucrat voluntar în toată aceasta perioadă pentru a organiza și a ur-
mări sarcinile Departamentului. Înainte ca USR să își permită investiții bugetare serioase în această 
activitate, contribuția lor, dedicația și capacitatea de organizare au fost esențiale. 

La începutul anului 2019, Biroul Național a luat decizia măririi schemei de personal din Departa-
ment, astfel că începând cu luna aprilie Departamentul de Extindere este compus din opt membri. 
Patru dintre ei alcătuiesc echipa națională și patru echipa regională.

Echipa națională are responsabilitatea de a oferi sprijin și coordonare națională. Membrii acestei 
echipe sunt: Denisa Șerban, Adriana Radu, Carmen Gherghe, Radu Marinache. Denisa Șerban este 
Coordonator. 

Echipa regională este responsabilă de sprijin în regiuni și coordonare teritorială și este compusă 
din: Călin Badiu, Ciprian Necula, Radu Trufan și Vlad Sîrbu.

În continuare, vă prezentăm echipa celui mai dinamic și performant departament din cardul par-
tidului Uniunea Salvați România:

 
Liana Goran - voluntar

Liana Goran a ”intrat în politică” în 2016, când s-a oferit să ajute 
voluntar echipa USR în campania electorală. A organizat depla-
sări și evenimente în 15 județe din țară. Ulterior, a fost șefa de 
cabinet la Camera Deputaților la cabinetul secretarului Camerei, 
Cristian Ghinea. A intrat în concediu maternal, a născut a doua 
sa fetiță, dar nu a avut stare multă vreme și a revenit parțial ca 
voluntar în activitățile de partid, ajutând activitatea de Extinde-
re, mai ales în perioada de început când resursele erau limita-
te. Liana este cunoscută în Secretariatul USR ca persoana care 
știe tot, vorbește puțin și are soluțiile la probleme pe care ceilalți 

abia le bănuiesc. Autorii acestui raport îi mulțumesc Lianei pentru că a acordat timp și entuziasm 
organizației. 
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Șerban Maria Denisa - Coordonator Departament  
Extindere

Denisa este din Drăgășani, Județul Vâlcea, are 40 de ani, este că-
sătorită și mama a doi băieți. Este licențiată în geografie și are 
peste 10 ani de experiență în zona de facility management.

În octombrie 2016 a devenit membru USR și de atunci a pus 
umărul la bunul mers al Departamentului de Extindere în Filiala 
USR Sector 3 din care face parte. S-a implicat în toate campaniile 
electorale și în toate proiectele de valoare ale USR: “USR e vocea 
ta”, “Fară penali” și “Oamenii noi”.

În momentul de față Denisa ocupa postul de Coordonator Departament Extinde (central și 
național) având atribuții de coordonare în departament.

Adriana Radu - Manager de Proiect

Adriana este absolvent al Universității Lincolnshire, UK, Busine-
ss Administration și are douăzeci de ani experiență în manage-
mentul resurselor umane în companii multinaționale printre 
care Coca-Cola Hellenic și Henkel.

S-a alăturat ca membru USR în octombrie 2017 și din 2018 este 
membru în Biroul Local Popești-Leordeni și membru în Biroul 
Județean Ilfov. În cadrul Biroului Județean are responsabilita-
tea de a asigură funcționalitatea hubspot împreună cu echipa 

județeană de Extindere. În cadrul filialei județene a construit pachetul de “Bun venit” pentru noii 
membri, curricula “Școala politicienilor USR Ilfov” și a organizat traininguri pentru cei care fac inter-
viurile cu aplicanții. În 2018 a fost coordonator județean pentru campania Referendum. A asigurat 
implementarea cursului “Școala politicienilor USR Ilfov” pentru 53 de persoane, viitori candidați la 
alegerile locale.

În cadrul echipei de extindere este responsabilă de soluționarea sesizărilor ce țin de procesul de 
admitere al membrilor, implementarea Nationbuilder și crearea curriculei pentru proiectul “Vreau 
să fiu candidat”. 

Carmen Gherghe - Manager de proiect

Carmen este membru în echipa centrală de extindere încă de la 
înființarea departamentului. De profesie este inginer, fost direc-
tor într-o multinațională și înscrisă în USR din decembrie 2016.

A fost voluntar timp de 6 luni, iar din luna mai 2018 a fost angaja-
tă ca manager de proiect în cadrul Secretariatului General al USR.  
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A condus proiecte ca: “USR e Vocea Ta”, “Oameni Noi în Politică” și a fost detașată pentru 3 luni în 
echipa de coordonarea a proiectului “Fără Penali în Funcții Publice”, sub conducerea lui Ciprian 
Necula. 

Faptul că a fost primită în echipa de extindere a însemnat pentru Carmen participarea la cel mai 
important proiect de dezvoltare a USR, la creșterea și apropierea de dorința noastră cea mai legi-
timă, aceea de a îndrepta lucrurile în România printr-o guvernare responsabilă, făcută de oameni 
cinstiți care își iubesc țara. 

 
Radu Marinache - Manager de proiect

Radu este din Câmpulung, Județul Argeș, are 34 de ani, este că-
sătorit și tatăl a doi copii. Ca și experiență profesională a lucrat 
8 ani în DoItYourself (Hornbach) și 2 ani în domeniul asigurărilor 
de călătorie (Allianz Elveția).

Povestea lui în USR începe în 2016 când a fost observator într-o 
secție de votare din sectorul 5. În 2017 s-a înscris în Filiala USR 
Sectorul 6 începând cu luna iulie și de atunci a încercat să fie cât 
mai activ în interiorul filialei. Împreună cu colegii de la sectorul 
6 a obținut rezultate foarte bune la campania “Oameni noi”, la 
strângerea de semnături pentru europarlamentare, la alegerile 

din 25 mai 2019 când au înregistrat cel mai bun rezultat din București -  42,34% -. 

În prezent, în cadrul departamentului administrează adresa oficială de mail a departamentului, 
ține evidența tuturor documentelor de extindere și se implică în toate proiectele departamentului.

Călin Badiu - Coordonator Responsabili Regionali și Res-
ponsabil Regiunea Vest

Călin are 46 de ani și locuiește  în Timișoara. Este programator și 
a lucrat în IT până în anul 2019. 

Nu a mai făcut politică până când a intrat în USR. 

Este membru fondator al Filialei USR Timiș din 2016. 

A făcut parte din toate birourile locale ale Filialei Timișoara și 
birourile județene până când a decis să rămână doar membru 
în Birou Județean.

S-a implicat pe partea de IT, aplicații și site-ul judetean, a participat la toate acțiunile USR Timiș și 
a fost coordonator de campanie la referendum și coordonator de campanie pe Județul Timiș la 
alegerile europarlamentare. 

A fost responsabil HR în USR Timiș și ulterior pe partea de Extindere atunci când Extinderea a de-
venit o prioritate. În momentul când a început să se implice în acest domeniu erau 26 membri, iar 
în momentul de fată sunt 1284 membri și 55 filiale. Pe plan național s-a implicat într-un workflow 
și suport pentru Hubspot, pe partea de HR.
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 În cadrul Departamentului de Extindere, încăpând cu luna mai, are rolul de Coordonator Respon-
sabili Regionali și Responsabil Regiunea Vest (județele: Arad, Timiș, Caraș, Hunedoara, Gorj, Vâlcea, 
Mehedinți, Dolj, Olt).

Ciprian Necula - Responsabil Extindere Sud

Ciprian a absolvit Științe Politice cu specializare în Marketing po-
litic și comunicare la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași.

 De-a lungul timpului a lucrat în consultanță politică, presă și 
marketing.

 În anul 2016 alături de o echipa fantastică a înființat filiala USR 
Popești-Leordeni și USR Ilfov.

În anul 2018 a preluat coordonarea națională a proiectului “Fără 
Penali în Funcții Publice”, unde alături de membri și voluntari 

s-au strâns peste 1.000.000 de semnături, iar inițiativa a devenit un simbol pentru cei care își do-
resc o țară normală.

A intrat în USR  pentru a putea realiza o schimbare în comunitatea în care locuiește. Pas cu pas a 
construit pentru a putea avea o alternativă reală pentru cei care își doresc să dezvolte comunitățile 
locale.

 În cadrul Departamentului de Extindere, încăpând cu luna iunie, are rolul de Responsabil Extindere 
Sud (județele: Argeș, Teleorman, Dâmbovița, Prahova, Ilfov, Giurgiu, Ialomița, Călărași, Constanța).

 
Radu Daniel Trufan - Responsabil Extindere Regiunea 
Nord și Centru

Radu are 41 de ani și este născut în Baia Mare. De profesie este 
economist activând în domeniul financiar - bancar din 2001 până 
în 2019. Familist convins, tată a doi copii minunați, pasionat de 
sport, fost practicant de handbal, amator de mountain-biking, 
ecologist și voluntar în măsura timpului disponibil.

Este membru fondator al Filialei USR Maramureș și al Filialei USR 
Baia Mare. S-a implicat în toate campaniile derulate la nivelul 
partidului, de la cele de strângere de semnături la cele electora-
le. În 2016 și-a asumat candidatura la Senat din partea USR. După 

alegerea conducerii județene a USR din martie 2018 și-a asumat, din postura de vicepreședinte, 
coordonarea activității de Extindere în județ, reușind alături de alți colegi să crească numărul de 
membri de la 46 la 316  și deschiderea de noi filiale, numărul acestora ajungând la 15 în prezent.

În cadrul Departamentului de Extindere are rolul de Responsabil Extindere Regiunea Nord și Cen-
tru (județele: Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Cluj, Bistrița - Năsăud, Mureș, Alba, Sibiu, Brașov, 
Covasna, Harghita).
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Vlad Sîrbu - Responsabil Extindere Regiunea Est

Vlad Sîrbu are 29 de ani și 2 copii. A absolvit facultatea de 
Educație Fizică și Sport din Craiova și a lucrat 8 ani în învăţământ 
la Clubul Sportiv Școlar Bârlad și de 7 ani conduce o asociație de 
baschet cu un număr foarte mare de copii și părinţi. Pasionat de 
lucrul cu adulții și copiii, a încercat mereu să asigure o informare 
și orientare adecvate.

Este unul dintre membrii fondatori ai filialei judeţene USR Vaslui. 
În 2016 a candidat din partea USR Vaslui pe lista pentru Camera 
Deputaţilor. Din 2018 face parte din Biroul Local al Filialei Bârlad.

În cadrul Departamentului de Extindere are rolul de Responsabil Extindere Regiunea Est (județele: 
Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Vaslui, Bacău, Galați, Brăila, Buzău, Tulcea, Vrancea).

Dan Ivan - Membru al Biroului Național și responsabil 
Departament Extindere

Dan are 41 de ani, este căsătorit, născut și crescut în Baia Mare, 
județul Maramureș. De profesie este inginer, licențiat la Universi-
tatea de Nord din Baia Mare, secția Utilaje și Instalații de proces. 
A lucrat exclusiv în domeniul privat, coordonând echipe de mar-
keting, vânzare, design și producție în cele trei societăți comerci-
ale în cadrul cărora a activat.

Nu are un background foarte dezvoltat în privința activismului 
civic, prima implicare venind din necesitate, în anul 2014, după 
nașterea fiicei sale, atunci când a identificat multiple lipsuri în 

relația dintre instituțiile statului, pe de o parte, și copiii cu sindrom Down și părinții acestora, pe 
de altă parte. În acel moment, alături de soția sa Loredana, au înființat Asociația Ioana-Măria, ONG 
care are ca principal obiect de activitate sprijinirea copiilor cu sindrom Down și a părinților aces-
tora. De atunci este președintele acestui ONG și se ocupă cu coordonarea tuturor activităților și a 
relațiilor cu colaboratorii. 

Din Mai 2017 este membru al Biroului Național și în prezent este responsabil în Departamentul 
Extindere National.

Ion Voinea - Membru al Biroului Național și responsabil 
Departament  Extindere

Nelu este membru în Filiala USR Sector 1 din anul 2016. De pro-
fesie este matematician, informatician și statistician. A activat 
în Cercetare, Învățământul superior și în Mediul privat deținând 
companii din domeniul Sondajelor de Opinie, Cercetării de piață 
și al Studiilor de Marketing.

Din Mai 2017 este membru al Biroului Național. În prezent coor-
donează Departamentul de Cercetare și este responsabil în De-
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partamentul Extindere național.

Este implicat în proiecte derulate de către partid, local sau național atât în filiala din care face parte 
cât și în cele două departamente naționale. În Biroul Național participă permanent la activitatea 
acestuia, pregăteste subiecte, ia decizii și derulaza proiecte care țin de bunul mers al partidului. 

George Țăranu - Membru al Biroului Național  
și responsabil Departament Extindere

George este membru în Biroul Național al USR din 2017, candi-
dat europarlamentar în 2019, candidat parlamentar la Camera 
Deputatilor în 2016, candidat independent la Consiliul Local Bîr-
nova în 2016. Profesor la Facultatea de Construcții din Iași, 36 de 
ani, căsătorit, 2 copii, antreprenor și inginer proiectant de struc-
turi de rezistenţă.

Consideră că: „România are mare nevoie de administrație loca-
lă și centrală competentă, cu viziune și care să lucreze pentru 
cetățeni. Experiența politică acumulată în ultimii 3 ani și cea pro-

fesională de peste 12 ani, sunt resurse valoroase pe care le poate oferi comunității și USR cu scopul 
de a rezolva o parte dintre obiectivele acestora.”

Cristian Ghinea - Vicepreședinte USR și Coordonator 
Departament Extindere 

Cristian Ghinea a început să publice reportaje în revista Dilema 
în vremea studenției și a scris principala rubrică de analiză poli-
tică a revistei, timp de 15 ani. În 2007 a obținut bursă Chevening 
din partea Guvernului Britanic și studiat politici europene la Lon-
don School of Economics (LSE).

În 2009 a pus bazele primului think-tank din România dedicat 
afacerilor europene. În 2016 a fost numit consilier de stat pentru 
Afaceri Europene la Cancelaria prim-ministrului Dacian Cioloș. 
Aici a conceput și demarat Pachetul Antisărăcie și a înființat Co-

misia de Tăiat Hârtii.

În mai 2016 a devenit ministru al Fondurilor Europene. În 6 luni de mandat, echipa pe care a con-
dus-o la Minister a demarat și închis negocierile cu guvernul norvegian pentru jumătate de miliard 
de euro, a închis bugetul 2007 - 2013, aducând în țară peste 7 miliarde de euro.

În octombrie 2016 s-a înscris în USR și a participat la campania pentru alegerile parlamentare. 
A fost ales deputat de București. În 2018 a fost ales, la alegerile interne din USR, primul pe lista 
candidaților partidului la alegerile europarlamentare. 

Este vicepreședinte al USR și din 2017 a coordonat activitatea de Extindere a partidului. 
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