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I. Organizarea echipei de Extindere/Dezvoltare
În 23 noiembrie 2017 președintele Dan Barna a propus Biroului Național spre vot un mandat de
coordonare a Departamentului Extindere de către vicepreședintele Cristian Ghinea. Din cadrul BN
s-au alăturat echipei membrii: Ion Voinea, George Țăranu și Dan Ivan.
Această echipă are la dispoziție un personal de trei oameni din resursele partidului: Liviu Mălureanu, Liana Goran și Larisa Stancu. Echipa are întâlniri săptămânale.
Echipa de Extindere implementează și proiectul ”USR e Vocea ta!”, coordonat în mod voluntar de
Tudor Pop și Carmen Gherghe.
Echipa a demarat la începutul lui decembrie 2017, când începuseră înscrierile în partid ca urmare
a simpatiei pentru rezistența în fața legilor justiției. Prioritatea a fost atunci să asistăm filialele în
procesul de contactare a noilor simpatizanți. Pentru zona București, am organizat o întâlnire între
conducerea partidului și simpatizanții de la toate sectoarele și județul Ilfov.
Au fost organizate teleconferințe regulate cu echipele de Extindere județene și cu șefii de filiale. A
fost ajustat formularul de înscriere de pe site-ul USR.
Am demarat o analiză a procesului de Extindere, printr-un chestionar de evaluare elaborat de Ion
Voinea, membru BN și al echipei. A fost trimis către filiale, pentru a fi completat de responsabilul
de Extindere împreună cu Președintele filialei județene. Au fost colectate 30 de răspunsuri. Cea
mai mare parte a informațiilor din acest raport provin din această cercetare. Am folosit aici o parte
dintre întrebări, întreg documentul de cercetare, cu răspunsul detaliate la toate întrebările va fi
publicat pe Forumul USR
Acest raport este elaborat de echipa Extindere, ca parte a dezbaterii care va duce la elaborarea
unui Regulament de Admitere a Membrilor.
Au contribuit: Cristian Ghinea (coordonator), Ion Voinea, George Țăranu, Dan Ivan, Liana Goran, Liviu
Mălureanu, Larisa Stancu.
Grafică, prezentare, paginare: George Vasiliu și Vlad Ilina.

II. Unde suntem? Unde vrem să ajungem?
Dragi USR-iști,
Anul 2018 este ultimul în care nu avem programate alegeri. Din 2019 vom intra într-o serie de
alegeri europarlamentare, prezidențiale, locale și parlamentare, timp de doi ani, care trebuie să
stabilizeze partidul ca forță capabilă să reziste și să schimbe România.
La momentul elaborării acestui raport (19 februarie 2018) USR are 2.508 membri.
Pentru a avea o idee despre sarcina care ne așteaptă, în România sunt:
3282 localități din care 103 municipii, 320 de orașe și 2.859 comune.
Pentru a avea candidați în toate acestea, la primării și la consilii locale, ar fi nevoie de 39.360
membri-candidați.
Pentru a prezenta liste complete doar în orașe, ar fi nevoie de 2.620 membri-candidați.
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În România sunt 18.626 secții de votare, iar în Diaspora sunt 417 secții de votare. Ca să ne păzim
voturile, ar trebui să avem oameni de încredere în fiecare dintre acestea.
Anul 2018 este ultimul în care mai avem timp să facem saltul spre o organizație care poate
menține o prezență semnificativă în teritoriu pentru anii electorali 2019 - 2020.
Pentru 2018, vă propunem ca ținte de Extindere și Dezvoltare:
•

10.000 membri

•

20.000 susținători

•

Filiale urbane în 75% din toate municipiile și orașele (423).

Unde suntem acum?
Studiu de caz: Cu ce a rămas USR după ce a #rezistat legilor justiției?
Începând cu 1 decembrie 2017, și-au exprimat dorința de a deveni membri USR 2.172 de persoane. Acesta este valul de cereri de intrare datorat momentului eroic avut de grupul nostru parlamentar pe tema legilor justiției. Dintre aceștia au devenit membri 343 (15%). În Anexa acestui
raport prezentăm situația pe fiecare județ în parte.
Este mult, este puțin? Rămâne să dezbatem.
Ținta de 10.000 de membri pare una ambițioasă pentru un an, dar pusă în perspectivă ar însemna
că tot avem semnificativ mai puțini membri decât secții de votare.
Dacă menținem același ritm de creștere ca cel de după alegerile parlamentare și până acum, vom
avea nevoie de 4 ani pentru a ajunge la 10.000 de membri. Trebuie să intensificăm procesul!
Dezvoltarea este inegală între filiale. Și este corect să știm situația. Am corelat numărul de membri
cu numărul de voturi obținute de USR la alegerile parlamentare - un indicator obiectiv de public
potențial.
Pentru ca USR 10.000 să devină realitate, fiecare filială ar trebui să aibă o țintă de creștere. Am
calculat aceste ținte pentru fiecare filială județeană/sector. Evident, cine reusește să depășească
această țintă intră la categoria filiale premiante - repetăm: 10000 de membri înseamnă încă puțin,
pentru anii electorali 2019 - 2020 ar trebui să ne propunem mai mult.
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Disclaimer: Aceste cifre trebuie privite comparativ, pentru a mobiliza, nu pentru a genera gelozii interne. În același timp,
există o practică neunitară privind încasarea cotizațiilor. Există filiale care aplică ferm politica de suspendare pentru neplata cotizației, și în aceste cazuri performanța lor este subapreciată în baza de date față de alte filiale care raportează membri
mai mulți, dar nu aplică ferm suspendarea. Propunem în acest raport soluții și pentru această problemă.

4

Confidențial USR

Sunt unele filiale care sunt pe o traiectorie accelerat ascendentă. Dacă mențin ritmul actual de
creștere, Aradul și Bistrița ajung la ținta USR10.000 în mai puțin de jumătate de an. Diaspora întrun an.
Din păcate, puține filiale sunt în această situație. Trebuie să băgăm cărbune.

III. Cele două motoare ale Extinderii
Extinderea are două motoare, ambele la fel de importante:
1. Trebuie să unificăm, să simplificăm și să facem predictibil procesul de intrare în partid al
celor care vin spre noi.
2. Trebuie să facem headhunting, să căutăm activ candidați, membri și susținători.
În acest raport ne concentrăm pe primul punct. Comitetul Politic care se va ține pe 10 martie 2018
va avea pe agendă o propunere de Regulament de Admitere a Membrilor. În acest raport facem
câteva propuneri pentru acest draft. Vom dezbate pe Forumul USR aceste realități și aceste propuneri în zilele următoare.
Odată unificată practica de primire a celor care vin spre noi, recomandăm filialelor concentrarea pe punctul 2: headhunting.
Pentru asta,, în cadrul Departamentului de Extindere, am inițiat două proiecte care să ajute
creșterea:
•

”USR e Vocea ta” - început în decembrie 2017. Au fost prezentate în partid rapoarte de implementare. Proiectul asistă Extinderea prin potențialul de contactare a unor noi simpatizanți
(oameni care completează chestionarul) și care pot fi atrași ca membri.

•

”Vreau să fiu candidat USR” - proiect propus într-o primă lectură Biroului Național. Proiectul vizează găsirea de candidați pentru alegerile locale și pregătirea lor în aspecte esențiale
de campanie politică locală și administrație publică. Am deschis o dezbatere în partid, pe
Forum, asupra conceptului de proiect. În curând vom depune forma finală a proiectul spre
aprobare către Biroul Național. Coordonator în cadrul echipei este George Țăranu, membru
BN.

De asemenea, Proiectul ”Fără Penali în Funcții Publice” este o oportunitate de creștere pentru partid. Un reprezentant al echipei Extindere participă la ședințele de coordonare ale acestui proiect,
cu mandat de a asigura sinergia cu activitatea de Extindere, de exemplu pentru a ne asigura că pe
lângă semnăturile pentru proiectul de revizuire a Constituției încercăm aducerea semnatarilor ca
parte din cercul de susținători USR.

IV. Admiterea membrilor - cum stăm pe fiecare etapă?
Primul Contact
În cadrul teleconferințelor cu echipele de Extindere, am subliniat necesitatea unui prim contact
în 48 de ore de la înscriere. Am rugat filialele care estimează că nu pot respecta această cerință să
anunțe echipa de la centru, pentru a primi sprijin. Apoi am făcut o verificare prin sondaj. Am verificat aleatoriu1 la data 14 decembrie. Au fost contactați telefonic 45 de aderenți dintr-un număr
1. Au fost analizate înscrierile înregistrate în perioada 7-13 decembrie 2017 în baza de date USR din cadrul a 36 de
filiale județene. În cadrul unei filiale a fost contactată telefonic o persoană la fiecare 20 de simpatizanți înscriși cu
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total de 403 de înscriși la acea dată. 33 dintre ei au confirmat ca au fost contactați telefonic sau pe
email de către un reprezentant USR, rezultând o rata de contactare de 73% la nivel de partid. Au
fost nouă filiale care nu contactaseră susținătorii și 25 care îi contactaseră pe toți. Un raport detaliat a fost prezentat Biroului Național.
Poate spre surpriza noastră, cei mai slabi timpi de reacție i-au avut filialele care au avut 4 sau mai
puțini oameni înscriși. Filialele mari, din zona urban mare, care au avut mulți înscriși, au reușit să îi
contacteze în 48 de ore. Considerăm că este vorba despre lipsa unei obișnuințe de a verifica constant baza de date și de a contacta pe cei care se înscriu. Ne propunem în continuare ca aderenții
înscriși sa fie contactați în 48 de ore.
În urma analizei asupra modului de clasificare în Hubspot a celor contactați, se observa o lipsă de
uniformitate, fiind folosite trei clasificări: ”Înscriere de analizat” – 58%, “În lucru” – 33%, “Simpatizant în evaluare” – 9%. De asemenea s-a remarcat inexistenta unei proceduri standard la nivel de
USR care să descrie pașii ce trebuiesc urmați în cazul simpatizanților care au fost contactați și nu au
putut veni la întâlnirea stabilită de către filiala locală, dar care și-au exprimat dorința de a participa
pe viitor la o întâlnire cu reprezentanții USR.
Ne propunem să uniformizăm aceste proceduri de detaliu după ce vom avea procedurile de ansamblu uniformizate prin Regulamentul de Admitere a Membrilor.
Ce poate schimba Regulamentul de Admitere Membri?
Context

Marea majoritate a filialelor reușesc deja să aibă
Primul Contact în 48 de ore

Soluția propusă
pentru Regulament

Termen maxim de 48 de ore pentru primul contact,
prin telefon, sms sau email

Dezbatere

Capacitate destulă la nivel de filiale? / Echipa de Extindere de
la centru rămâne la dispoziție pentru asistență acolo unde
filiala nu poate respecta termenul.

Conversia către calitatea de “membru”
Întrebare: În general, ce rată de conversie aveți în filiala d-voastră dintre persoanele înscrise în HubSpot în membri USR? Vă rugăm, estimați în procente
•

Rata medie de conversie a fost de 25%.

•

În jumătate din filiale rata de conversie este mai mică de 20%.

•

Cea mai întâlnită rată de conversie este de 10%, în 9 filiale.

Am văzut că în cazul celor înscriși după 1 decembrie 2017 rata de conversie actuală este de 15%.
Acest procent va crește pentru că o parte dintre ei sunt încă în lucru sau în cazul unor filiale cu
proceduri speciale, în perioada ”de probă”.
Din rezultatele evaluării prin sondaj, observăm o percepție de conversie medie la 25%, jumătate
din filiale raportând sub 20%.
număr de telefon valid. Dacă într-o filială au fost mai puțin de 20 de simpatizanți înscriși, a fost contactată o singură
persoană. Selecția simpatizanților contactați s-a făcut aleatoriu.
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În opinia noastră, aceasta este o problemă serioasă pentru creșterea partidului, faptul că doar
aproximativ 20% dintre cei care se înscriu (deci persoane puternic înclinate spre USR, simpatizanți)
ajung realmente membri.
În teleconferințele pe Extindere, în dezbaterile din Biroul Național și alte dezbateri interne, s-au
creionat câteva explicații. Nu putem ști ponderea fiecăreia, dar considerăm că toate au o valoare
explicativă:
1. Oamenii au un impuls de a se înscrie pe site, dar nu sunt realemente deciși să intre ca
membri
2. Timpul de așteptare lung face ca dorința să se ”răcească”
3. Prezentarea filialelor în fața simpatizanților lasă de dorit și nu reușește să îi atragă.
Pentru fiecare dintre aceste aspecte, Departamentul Extindere a făcut sau a propus pași de rezolvare. Explicațiile 2 și 3 țin de USR și deci putem lua măsuri de ameliorare. Explicația 1 ține mai
degrabă de mentalitate și de capacitatea noastră ca societate de a ne mobiliza politic. Dar și aici
putem face ceva pentru a acomoda oamenii care doresc să ajute, dar nu sunt pregătiți să devină
membri - pentru aceștia propunem ca USR să aibă o politică coerentă pentru susținători.

Cum facem să mărim rata de conversie?
•

Timpul de așteptare - predictibili în mod unitar?

Timpul de așteptare pentru primul contact a fost deja discutat mai sus. Legat de timpul scurs între
înscrierea pe site și răspuns trebuie să recunoaștem că există practici neunitare, iar USR nu este
predictibil pentru simpatizanții săi. Nu există un răspuns clar la întrebarea: dacă vreau să intru în
USR, cum e procedura și cât durează? Ar trebui să ne propunem să fim predictibili în mod unitar.
Cât durează acum în medie? 28 de zile, conform răspunsurilor filialelor. 80% din filiale reușesc
că răspundă în mai puțin de o lună (adică trece mai puțin de o lună între înscrierea pe site și
decizie)
Întrebare: În medie care este perioada între înscrierea pe site și acceptarea
unui nou membru?
Număr de zile până la
înscrierea ca membru
Mai puțin de 15 zile
20 - 30 zile
45 zile
Mai multe de 60 de zile
Total

Număr

Procent

7
17
3
3
30

23.3
56.7
10.0
10.0
100.0
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Ce poate schimba Regulamentul de Admitere Membri?
Context

Pentru 80% dintre filiale trece mai puțin de o lună între înscrierea pe site
și decizia de acceptare/respingere

Soluția propusă
Durata întregului proces de înregistrare a adeziunii și emitere a deciziei
pentru Regulament de admitere/ respingere trebuie să fie cât mai scurtă posibil conform
termenelor de mai sus. Întreaga procedură, de la exprimarea dorinței de
aderare la USR prin completarea formularului de aderare până la primirea unui răspuns, pozitiv sau negativ, nu poate depăși 30 zile calendaristice.
Dezbatere

Propunem și o împărțire a etapelor interne: 7 zile analiza de către echipa
locală de Extindere, 14 zile pentru biroul politic relevant să ia o decizie.
Încercăm o fluidizare a procesului intern, unificând procedurile existente
spre modelele cele mai frecvent întâlnite în partid.

Ghid de comunicare la întâlnirea cu simpatizanții
Întrebare: Considerați că este necesar un ghid unitar de comunicare pentru toate filialele
care să fie utilizat în abordarea persoanelor înscrise în HubSpot?
•

Ghidul unitar de comunicare este cerut de către 80% dintre filiale.

Departamentul de Extindere a elaborat un ghid minimal de comportament și comunicare pentru
întâlnirile/interviurile cu cei care se înscriu pe site. Ideea principală a acestui ghid este aceea că
simpatizantul trebuie să primească prioritar informații despre avantajele/drepturile membrului
USR, trebuie introdus într-o perspectivă de participare la schimbarea României, în care el poate
avea un rol. Potențialul membru trebuie privit ca o resursă, nu ca cineva care trebuie să ne dovedească nouă că MERITĂ să fie în USR. Noi, ca partid, avem mai mare nevoie de acești oameni
decât au ei de noi - și această idee trebuie să fie la baza comunicării cu potențialii membri.
Draftul de Ghid de comunicare a fost discutat în cadrul ședințelor Departamentului și urmează să
fie aprobat și trimis către filiale. El poate fi completat cu informații de context local, pentru fiecare
filială în parte. Va fi updatat periodic cu informații relevante de context și retrimis.

Susținătorii - o resursă acum subutilizată
Context
Ajungem la punctul pe care noi, USR, nu putem să îl schimbăm: oamenii vor să ajute, să fie parte
din Schimbare, dar ideea de membru de partid nu este foarte populară. Și nu doar în România,
este un trend global în democrații. Societatea cu clase difuze face ca partidele să nu mai aibă o
bază socială fermă, de unde o apetență scăzută pentru a fi membru de partid.
Nu putem schimba asta, dar ne putem adapta noi la această realitate.
Partidele europene se adaptează acestei situații (cele americane oricum nu fac clară deosebirea
dintre membru și susținător). Partidul Conservator britanic permite susținătorilor să participe în
echipele de campanie chiar dacă nu sunt membri, îi organizează în echipe care fac door-to-door
prin simpla înscriere în grupuri de susținători. En Marche are 450.000 de persoane într-o structură
8
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laxă - oricine dorește este automat primit, nefăcând deosebirea între membru și susținător.
Considerăm că USR poate să folosească pe cei care orbitează în jurul USR, să îi implice în proiecte
și în campanii și fără a fi membri. Astfel, cei care vin spre noi sau pe care îi contactăm noi și sunt
deschiși la colaborare vor putea alege între două cărări: una de membru (care presupune cotizație,
dar și drept de vot în partid și de a fi ales) și una de susținător (care poate presupune a fi informat,
a fi parte din dezbatere, a participa la proiecte, a ți se cere donație recurentă). Ideea de bază este
ca bariera destul de rigidă acum între membru / simpatizant să fie percepută mai puțin definitivă
și să încurajăm oamenii să ajute chiar dacă încă nu sunt pregătiți să devină membri (încurajând
permanent perspectiva de a deveni membru).
Pentru asta, ar trebui să stabilim reguli unitare de tratare a susținătorilor și de înregistrare a lor în
baza de date.

Modul de clasificare și interacțiune în prezent
Statutul de simpatizant este înțeles în mod diferit de fiecare filială și prin urmare nivelul de angrenare a acestora este diferit. În Hubspot sunt patru clasificări diferite pentru simpatizanți: Simpatizant (1.245 persoane), Simpatizant în evaluare (154 persoane), Voluntar (3.176 persoane) și
Voluntar de analizat (17 persoane). Mai este categoria Newsletter (7.831 persoane) ce reprezintă
persoanele care sunt doar informate cu privire la activitățile USR, dar de facto sunt tot simpatizanți
care ar putea fi activați (angajarea lor doar prin trimiterea newsletterului este o sub-folosire a lor
ca posibilă resursă - ar trebui ca toți susținătorii să primească newsletter automat). În total, aproximativ 52% din persoanele înscrise în baza de date USR intră sub cele 5 clasificări.
În urma sondajului intern, a rezultat o abordare foarte diferită în partid privind modul de implicare
a simpatizanților, fiind furnizate nu mai puțin de 15 răspunsuri pe această temă, de la implicarea
lor doar în preajma alegerilor și pană la invitarea acestora la ședințele filialelor.
O discuție separată este cea legată de reprezentații și delegații din secțiile de votare de la ultimele alegeri. Doar 4 dintre filiale nu i-au contactat mai departe, restul trimițându-le newsletter sau
invitându-i să devină membri.

Propunere: O unificare a tratării susținătorilor, ca resursă
Considerăm necesară simplificarea acestui peisaj divers, plecând de la viziunea că oamenii care
au venit spre USR dar nu au dorit să fie membri sunt o resursă la dispoziția partidului, care trebuie
activată.
Propunem reunirea tuturor categoriilor mai sus menționate în baza de date - Simpatizant, Simpatizant în evaluare, Voluntar, Voluntar de analizat și Newsletter - sub o categorie unică: susținător.
Toți susținătorii vor primi automat newsletter-ul central al USR și fiecare filială va decide un alt
newsletter propriu pentru susținătorii locali.
Recomandarea este ca susținătorii să fie cât mai implicați în cadrul partidului. Ei pot participa la
întâlnirea din cadrul filialei, când au loc dezbateri pe teme de interes general. Devin astfel o resursă importantă - și mai dornică de implicare - înainte de alegeri, adică exact atunci când trebuie
folosiți în mod special: pentru a da mai departe mesajele USR, pentru a strânge semnături, pentru
a participa în secțiile de votare.
Susținătorii pot fi înclinați să contribuie financiar pentru activitatea USR, de aceea activitatea de
fundraising se va adresa lor cu prioritate. Pentru donatorii recurenți, filialele pot organiza eveni9
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mente speciale și proiecte de menținere a contactului.
Participarea susținătorilor la viața filialei trebuie să fie pe cât de permisivă posibil, dar aceștia nu
pot (potrivit statutului) vota sau participa la alegerile interne, la dezbateri de regulamente interne,
la votul în referendumurile interne locale sau la nivel de USR. Însă susținătorii care știu de aceste
dezbateri și ar dori să aibă un cuvânt de spus trebuie să fie îndemnați să intre în partid, acesta fiind
un element de atractivitate (dacă tot ajuți, nu mai bine participi și prin vot?).

Criterii de Aderare - propunem menținerea lor și întărirea autonomiei filialelor
Criteriile de Acceptare în USR au fost aprobate de Biroul Național înainte de alegerile parlamentare, în septembrie 2016. Acestea sunt reproduse mai jos:
Criterii de aderare - aprobate în septembrie 2016. Propunem menținerea lor în această formă
Poate deveni membru al USR orice persoană care îndeplinește cumulativ următoarele
condiții:
1. Integritatea sa morală nu poate fi pusă la îndoială și reputația sa nu ar putea prejudicia
prestigiul și imaginea USR;
2. Nu a deținut funcții politice de conducere sau control în cadrul vreunui partid parlamentar din România, la nivel local sau național;
3. Nu a deținut sau nu a candidat pentru funcții de demnitate publică, de conducere în
administrația publică sau în companii de stat, susținut de vreun partid parlamentar, la
nivel local sau la nivel național;
4. În ultimii 2 ani nu a deținut calitatea de membru al unui partid parlamentar. Persoana
care nu îndeplinește acest criteriu și totuși dorește să activeze în cadrul USR va putea fi
admisă ca simpatizant și ulterior ca membru în urma examinării cazului său particular, pe
baza atașării de către candidat la fișa de adeziune a următoarelor documente: o scrisoare
de intenție care să includă motivele pentru care a aderat și a plecat din partidul anterior,
precum și o recomandare scrisă din partea unui membru USR;
5. Nu este trimisă în judecată pentru fapte penale sau nu a fost condamnată penal, cu
excepția condamnărilor pe motive politice din timpul regimului comunist;
6. Nu și-a schimbat în mod repetat apartenența politică, altfel decât prin fuziuni;
7. Nu a făcut sau nu face parte din cadrele unui serviciu secret din România sau din străinătate;
8. Nu a colaborat cu fosta Securitate;
9. Nu a deținut funcții de conducere în cadrul Partidului Comunist Român;
10. Nu a obținut lucrări, diplome sau alte titluri științifice prin plagiat sau furt intelectual;
11. Nu este sau nu a fost implicată în obținerea unor avantaje (ne)patrimoniale nejustificate
și nici în cazuri de conflict de interese;
12. Nu este în conflict de interese cu obiectivele USR.
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Întrebare: Sunt opinii în partid care cer schimbarea criteriilor de integritate actuale (care datează din Septembrie 2016). Dvs considerați că:
Schimbarea criteriilor de integritate
Nu trebuie schimbate
Trebuie schimbate în a fi mai stricte
Trebuie schimbate în a fi mai laxe
Nu știu/Nu răspund
Total

Număr
18
1
8
3
30

%
60.0
3.3
26.7
10.0
100.0

La chestionarul nostru, 60% din filiale au răspuns că nu doresc schimbarea criteriilor de integritate.
Dintre cele care doresc schimbarea, cele mai multe își doresc relaxarea criteriilor.
USR s-a afirmat ca partidul celor care vor să schimbe politica. A avea criterii stricte a fost parte din
povestea noastră. Trebuie să fie așa și mai departe.
Excepții de la aceste criterii s-au acordat permanent, doar că nu există o practică unitară. Decizia
BN din septembrie 2016 spune că excepții se acordă pe bază de merit individual, la cererea unei
filiale și cu avizul Biroului Național și al Comisiei Naționale de Arbitraj. Între timp, s-a schimbat
statutul și rolul CNArb a fost schimbat în instanță de apel, deci nu e clar dacă mai poate da primul
aviz (unde s-ar ataca un aviz al BN, dacă și Comisia dă unul pe același caz?). Unele filiale nu cer
deloc acest aviz. Altele îl cer. Și pe agenda BN au început să apară tot mai multe cazuri. Însă cum
excepțiile se acordă pe bază de merit individual, BN este pus în situația de a judeca un caz despre
care filialele care cer aviz pentru excepții știu mult mai multe lucruri.
Judecata morală trebuie asumată cu responsabilitate: trebuie să fie clar de ce cineva are merite și un background care pot justifica o excepție. Această decizie poate fi cel mai bine luată la
nivelul filialelor.
Propunem deci ca decizia privind acordarea unor excepții să fie luată de fiecare filială județeană.
În cazul în care această propunere va fi acceptată de către Comitetul Politic în cadrul Regulamentului de Admitere a Membrilor, mecanismul ar fi următorul: Biroul Județean va informa Secretariatul General asupra acestor cazuri și va expune în mod individual motivația. Secretariatul
General va ține evidența acestor cazuri și va informa trimestrial Biroul Național asupra numărului
de cazuri. Acceptarea membrilor în partid, inclusiv prin acordarea de excepții, poate fi contestată la Biroul Național, conform statutului. Acest mecanism ar asigura atât o decizie rapidă și
flexibilă, la nivel județean, cât și o pârghie de alarmă și contestare în cazul în care într-o filială
apare un potențial de derapare sistemică de la criteriile de aderare.
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Ce poate schimba Regulamentul de Admitere Membri?
Context

Criteriile de aderare la USR trebuie păstrate. Mecanismul de acordare
a excepțiilor trebuie să meargă spre filiale, cu păstrarea capacității de
informare și contestare la BN.

Soluția propusă
pentru
Regulament

Pronunțarea și admiterea unor excepții individuale vor avea în vedere
criterii precum onestitatea, reputația, implicarea civică și meritele profesionale. Excepțiile vor fi acordate de fiecare Biroul Județean. Biroul Județean
va informa Secretariatul General asupra acestor cazuri și va expune în mod
individual motivația. Secretariatul General va ține evidența acestor cazuri
și va informa trimestrial Biroul Național asupra numărului de cazuri. Acceptarea membrilor în partid, inclusiv prin acordarea de excepții, poate fi
contestată la Biroul Național, conform statutului.

Dezbatere

Criteriile de aderare au fost parte din povestea USR. Majoritatea filialelor
doresc păstrarea în forma actuală, există și o importantă parte care cere
relaxarea acestora. Considerăm că trebuie să păstrăm criteriile, dar să simplificăm și fluidizăm aplicarea lor, lăsând decizia la nivelul filialei județene.

Motivări ale filialelor care au afirmat că își doresc schimbarea criteriilor de admitere:
De ce doriți schimbarea criteriilor de integritate?
Redefinirea criteriilor legate de activitatea în alte partide mai ales în cazul rural
Calitatea oamenilor care se alătură organizației scade
însa chiar și așa cei care vin cu intenția vădită de a ajuta
și a deveni membri sunt foarte puțini.
Criteriile de integritate ar trebui definite mai clar
Derogările să fie acordate de birourile locale sau
județene. La nivel local oamenii se cunosc mai bine. Caracterul și moralitatea persoanei ar trebui să stea în centrul atenției
Există persoane bine intenționate, cu trecut politic, dar
care s-au înscris în PNL eventual, din lipsa unui USR pe
“piață”
Implicarea ne-vinovata în alt partid nu poate fi o vina.
Activitate în servicii secrete nu poate fi recunoscută. Lipsesc cu desăvârșire criteriile profesionale și de mentalitate
Pentru a crește trebuie acordată mai multă libertate filialelor în alegerea noilor membri
Total
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Număr

Procent

3

33.3

1

11.1

1

11.1

1

11.1

1

11.1

1

11.1

1

11.1

9

100.0
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Refuzul la înscriere
În momentul de fața doar unul din doi simpatizanți respinși primesc un răspuns oficial din partea
USR. Acest lucru poate crea frustrări și perpetuarea “mitului” în spațiul online că USR primește greu
membri, ei fiind de fapt respinși.
Formulați o motivare la refuzul unui membru?
Da
Nu
Nu știu/Nu răspund
Total

Număr
15
7
6
28

Procent
53.6
25.0
21.4
100.0

Prin urmare propunem ca procedură standard ca fiecare simpatizant respins să primească o notificare în scris din partea BL, prin care este motivată decizia de neacceptare.

Cotizația
Cotizația reprezintă o resursă importantă pentru partid, din acești bani plătindu-se, de exemplu,
chiria sediului filialei sau tipărirea de pliante. Dacă toți cei 2.500 de membri ar plăti 20 lei pe lună,
partidul ar beneficia de o finanțare constantă de aprox. 11000 euro pe lună, o sumă deloc de neglijat. Plata cotizației este și una din obligațiile unui membru, conform Statutului, neplata acesteia
timp de 6 luni ducând la suspendarea membrilor și ulterior la excluderea lor.
În momentul de fața cotizațiile variază între 10 lei, nivelul minim stabilit de Biroul Național
și 50 de lei după cum urmează. Valorile stabilite de filiale, conform răspunsurilor la sondaj sunt:
Valoare cotizatie

Numar filiaie

%

10 lei

3

10%

20-25 lei

12

40%

>=30 lei

15

50%

Total

30

100%

În același timp doar jumătate dintre filiale colectează mai mult de 70% din cotizații în timp ce o
treime colectează sub jumătate.

Întrebare: Care este nivelul mediu de colectare a cotizației în filiala d-voastră?
Nivelul de colectare al cotizației (%)
Mai puțin de 50%
50% - 70%
Mai mult de 70%
Total

Număr
8
4
13
25

13

Procent
32%
16%
52%
100%
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Acest aspect este îngrijorător, pentru că se creează două categorii de membri, de facto. Corect este
să facem eforturi pentru a încasa cotizațiile cât mai aproape de 100%. Este drept că există opinii
conform cărora existența cotizației îngreunează procesul de Extindere. Ar trebui să avem o dezbatere despre oportunitatea reducerii cotizației, dar soluția nu e să nu încasăm în mod tacit.
Regula în vigoare - minim 10, maxim 50, decisă de BN - permite flexibilitate din partea filialelor.
Una din soluții pentru creșterea gradului de încasare este aducerea acesteia la un nivel acceptabil,
în funcție de zona. Iar cu cât numărul de membri cotizanți va crește, cu atât filiala va deveni mai
solidă financiar.
Poate ar trebui să recomandăm filialelor stabilirea unor praguri, între care membrii pot opta (sistem folosit acum în filiala Diaspora). Membri pot face ulterior trecerea de la un prag la altul.
Soluțiile propuse trebuiesc dublate de trimiterea de remindere lunare cu suma de plată și detaliile
contului în care să se facă plata fiecărui membru în parte. În Regulamentul de Admitere ar fi nevoie
de un mecanism unitar de urmărire a cotizațiilor? Cum ar trebui să arate acesta? Nu am găsit încă
o formulă mulțumitoare, dar punem și acest punct dezbaterii partidului.
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Anexa
Analiză - Cereri de intrare în USR după 1 decembrie 2017 (situația la 19 februarie 2018)
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