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Fără hoție

PSD a guvernat România 20 de ani din 29! PSD a condus Doljul 30 de ani! Nu este o 
întâmplare că trăim în noroaie, cu salarii mici, că ne mor copiii în fosele septice ale 
școlilor și noi murim cu zile, în spitale pline de bacterii și șoareci. 

În Dolj e împământenită ideea că PSD nu poate fi învins, că ei sunt prea puternici, iar noi 
prea puțini, că ar fi mai bine să renunțăm noi, oamenii cinstiți, în fața lor, a celor care au 
furat peste 38 de miliarde de euro în fiecare an! Adică bugetul Craiovei pentru 236 de ani! 
Pe 26 mai alegem un drum! 
Alegem între hoție și criminali lăsați liberi pe străzi de Dragnea și Tăriceanu, și o țară în 
care suntem respectați, în siguranță și ne bucurăm de viață? 
Mergem mai departe prin noroaie, sau aducem acasă, pentru cei care nu plecăm, 
condițiile de viață din Europa? 
De data aceasta, putem trimite la Bruxelles oameni cinstiți și profesioniști, care să ne 
reprezinte cu cinste, nu dăncili și penali!

Dacă vă doriți schimbarea și o Românie fără hoție, votați Alianța USR PLUS pe 26 mai!
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Alegerile  
de pe 26 mai
sunt primele alegeri de 
când suntem conduși 
de banda  de hoți a lui 
Liviu Dragnea. Acum 
avem, prima oară, șansa 
să facem ceva acolo 
unde contează, la vot.
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avem condiții de viață ca-n Europa, 
pentru noi, cei care nu plecăm
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Știați că... 
PSD a condus județul Dolj 30 din ultimii 30 de ani? 

PSD a fost la Guvernare 20 din ultimii 30 de ani?

USR a propus o lege pentru eliminarea pensiilor speciale, 
iar PSD și ALDE au votat împotriva eliminării acestora?

1.   Județul Dolj a pierdut în ultimii 30 de ani 
aproximativ 100.000 de oameni, cât 12 
orașe Segarcea?

2.   Numărul școlilor din Dolj a scăzut de patru 
ori în ultimii 21 de  ani?

3.   Statul român cheltuie anual 2 miliarde de 
euro pe pensiile speciale, din care ar putea 
fi construite 7 spitale regionale?

4.   În 4 ani au fost modernizați 0 (ZERO) km 
de drum județean în Dolj și un total de 17% 
drumuri comunale, din 1990 încoace? 

5.   Știați că 60% din salariații din România au 
salarii de 1260 de lei net, în timp ce salariile 
pentru baronii locali și rudele lor au crescut 
la 4300 lei/lună?

„Să ne luăm parlamentul înapoi!”, striga un deputat 
PSD la momentul votului pentru acordarea pensiilor 
speciale către parlamentari, în 2015. 

„PSD nu este de acord cu eliminarea acestor pensii 
speciale”, a spus Florin Iordache-Altă întrebare într-o 
ședință a Camerei Deputaților și tot el a declarat de 
la tribună: „Să vă intre bine în cap, primarii trebuie să 
aibă pensii speciale”. 

România cheltuie astăzi 2 miliarde de euro anual 
pentru pensii speciale. Cea mai mare pensie 
specială din Dolj este de 24.300 lei lunar.

Cum e posibil ca în țara din care au plecat 3 milioane 
de români în căutarea unei vieți mai bune,  o mână 
de oameni să consume un buget de 2 miliarde de 
euro? 

Cum e posibil ca Tudorel Toader să fi câștigat, în 
doar un an, din pensia lui specială, suma de 327.000 
lei, tot atâta cât câștigă un om normal în 23 ani?

În România condusă de PSD, privilegiile nesimțite au 
ajuns să fie considerate „normale”. 

În doar doi ani, Liviu Dragnea și Călin Popescu 
Tăriceanu au dat pensii speciale pentru 
Avocatul Poporului, Curtea de Conturi și Curtea 
Constituțională. În 2019 Alianța PSD-ALDE-UDMR 
a decis să acorde noi privilegii, pentru primari și 
președinți de consilii județene.

Pentru PSD, alegerile din 26 mai sunt o ultimă 
luptă pentru conservarea privilegiilor lor. Dacă 
ei pierd, privilegiile lor dispar. Pe 26 mai vom 
pune capăt privilegiilor. Pentru o Românie în 
care meritul este prețuit, fără privilegii și fără 
hoție, votează Alianța 2020 USR PLUS pe 26 mai!

6.   Din 6 milioane de lei mită luată de Elena 
Udrea se achită abonamentele celor 
125. 000 de elevi navetiști din România? 

7.   Din 60 de milioane euro, prejudiciul produs 
de Dan Voiculescu, fondatorul Antenelor, 
se plătesc fructele, laptele și cornul pentru 
toți copiii din România, într-un trimestru?

8.   Din 9 milioane euro mită, primiți de Radu 
Mazăre se cumpără 6 aparate RMN pentru 
spitalele din Craiova? 

9.   Dintr-un miliard de euro, prejudiciul stabilit 
de judecători în dosarele de corupție, se 
plătesc alocațiile pentru toți copiii din 
România, pentru un an?

10.  Din 2 miliarde de euro sechestre pe 
averi puse de DNA, în ultimii patru ani, se 
construiește drumul expres Craiova- Pitești?

Fără hoție, am fi putut avea condiții de viață ca-n Europa, pentru noi, cei rămași: drumuri asfaltate, 
fără noroaie, spitale moderne, școli renovate și venituri decente pentru oamenii cinstiți și muncitori și 
pentru pensionarii care au muncit o viață.
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Adrian 
Prisnel
deputat USR de Dolj

eSizează, primul 
cabinet parlamentar 
pe mobil din România

Pentru a fi permanent în legătură cu voi, am creat 
primul birou parlamentar digital din România- 
aplicația eSizează!, pentru telefonul mobil. Îmi puteți 
trimite, în câteva secunde, problemele cu care vă 
confruntați. Pentru ca problemele să se rezolve, întâi 
și întâi trebuie să le spuneți! Am primit peste 600 de 
petiții! Multe dintre sesizările voastre s-au rezolvat 
sau am obținut termene clare. 
Descarcă aplicația: https://bit.ly/2IYBs9w

Fiica mea de 7 ani mi-a spus că ea nu vrea să fie useristă pentru că astfel va 
fi mereu plecată  și va petrece mai puțin timp împreună cu fiica ei. 
De fiecare dată când plec de lângă Sara simt că mi se oprește respirația. 
Dar merg mai departe pentru că știu că e pentru ea și copilul ei. Și știu că 
noi, Alianța 2020 USR PLUS, putem să construim România la care visăm: 
condiții de viață ca în Europa, locuri de muncă bine plătite, țara în care 
învățătura, munca și cinstea sunt respectate, iar legea e egală pentru toți. 

Noi, Alianța 2020 USR PLUS, putem să 
schimbăm România și Oltenia. Am început 
deja să o facem, din opoziție. Nu avem bugetul 
de stat pe mână, ca PSD, dar vă ascultăm și vă 
transformăm nevoile și speranțele în legi. 

Întrebări și interpelări adresate 
miniștrilor despre Dolj și Craiova

Proiecte aprobate

• Legea anti-plagiat în Universități inițiată împreună 
cu colegul meu, senatorul Vlad Alexandrescu 

• Introducerea programului Masă caldă în Școli 
pentru copiii de la școlile din Rast, Sălcuța, 
Izvoare, Afumați, Catane și Gerotă din Calafat, 
unde rata de abandon școlar este mare. Am 
propus ca banii să fie luați din călătoriile exotice 
ale Avocatului Poporului, Victor Ciorbea, căruia i 
s-a mărit bugetul de deplasări cu peste 30%. 

Propuneri blocate sau 
respinse de PSD

• Legea care interzice parlamentarilor să-și 
mărească singuri salariile (blocată de PSD)

• Construcția de centre multifuncționale în 
comunele din Dolj (respinsă de PSD)

• Bani pentru școlile care nu îndeplinesc 
standardele de sănătate publică și securitate la 
incendiu (respinsă de PSD)

• Delimitarea în piețe a unor spații destinate 
exclusiv producătorilor agricoli locali (respinsă de 
PSD)

625 de întrebări adresate 
primăriilor din Dolj
Dacă avem nevoie de mere, nu rezolvăm problema 
perelor. Am solicitat primăriilor din Dolj să-mi pună 
la dispoziție datele despre problemele celor 111 
localități din Dolj pentru a face legi care să răspundă 
nevoilor reale ale doljenilor și craiovenilor, nu legi 
scoase din burtă. Pe baza acestor date, am propus, 
spre exemplu, finanțarea Programului Masă Caldă în 
Școli pentru școlile cu abandon școlar, bani pentru 
ca școlile din județ să aibă toalete și să îndeplinească 
standardele de securitate la incendiu. Alianța 2020 
USR PLUS face politici bazate pe date.

L-am întrebat pe Petre Daea de ce combaterea deșertificării a rămas doar pe hârtie. 
Am interpelat-o pe Sorina Pintea în legătură cu construcția spitalului regional,  crearea de posturi la Secția de 
Cardiologie de la SJU, lipsa de medicamentele pentru de cancer. I-am cerut să-i informeze pe doljeni dacă 
va închide spitale, ca în Moldova. Niciun răspuns. 
I-am cerut Ministrului Transporturilor să trimită de urgență la Bruxelles proiectul construcției drumul expres Craiova-
Pitești, pentru a nu pierde banii europeni. 
L-am întrebat pe Ministrul Economiei despre licitația cu suspiciune de aranjament pentru modernizarea IAR99, de 
la Avioane Craiova. 
Am solicitat Ministerului Culturii să finanțeze o campanie de promovare, la punctele de intrare în țară, a colecției 
Brâncuși de la Craiova și să finanțeze Festivalul Internațional de teatru Shakespeare. 
Noi facem o altfel de politică. Credem că politica e despre voi, despre nevoile și năzuințele voastre.
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Ce a făcut  
USR în Parlament?

• A inițiat, alături de cetățeni, campania Fără Penali în funcții publice, inițiativă de 
modificare a Constituției care propune să se interzică persoanelor condamnate 
penal să ocupe funcțiile de primar, parlamentar sau președinte al României. 
Am reușit împreună cu PLUS și numeroase organizații civice să strângem  
peste 1 milion de semnături, acum validate de către Curtea Constituțională. 
Proiectul de modificare a Constituției a ajuns în Parlament și urmează să intre 
la vot. 

• A inițiat o lege de eliminare a pensiilor speciale, pentru care se cheltuiesc anual 
2 miliarde de euro. Legea a fost respinsă în senat de PSD și ALDE care au dat noi 
pensii speciale. 

• A inițiat legea care interzice parlamentarilor să își mărească propriile salarii, în 
timp ce 1,5 milioane de români trăiesc cu mai puțin de 3 euro pe zi.

• A inițiat abrogarea legii de eliberare anticipată din închisori adoptată de PSD-
ALDE. 17.000 de tâlhari, violatori și criminali au fost eliberați, iar 1.000 dintre 
aceștia au făcut noi victime.

• A inițiat o lege care obligă primăriile de municipii să aloce minimum 10% din 
bugetul local către spitale pentru dotarea acestora, pentru medicamente sau 
alte materiale sanitare.

• A inițiat o lege care suspendă temporar taxele pentru moștenire, în condițiile în 
care mulți români nu și-au rezolvat problema proprietății din cauza taxelor mari 
de succesiune.

Ce-au făcut Dacian Cioloș 
și guvernul tehnocrat

În mandatul său, comisarul european Dacian Cioloș a realizat reforma Politicii 
Agricole Comune, prin care agricultorii români au primit subvenții mai mari. 
Guvernarea Cioloș a dovedit că se poate conduce cu modestie, competență, 
transparență și responsabilitate față de oameni. Multe reforme începute de 
Guvernul Cioloș au fost oprite de PSD după ce a revenit la guvernare. 

 În domeniul sănătății
• condiții tehnice pentru construcția celor 3 spitale regionale, inclusiv la Craiova. 
• impunerea de criterii de integritate pentru medici

În domeniul muncii
• a eliminat impozitele pentru angajații din cercetare-dezvoltare
• a introdus o subvenție de 900 de lei pentru a încuraja patronii să angajeze 

proaspeți absolvenți. 

În educație 
• a decontat naveta pentru peste 125.00 de elevi
• a eliminat absențele dintre criteriile pentru ajutor social pentru 50.000 de copii 

Măsuri anti-sărăcie
• 50 de școli au primit pachet alimentar sau masă caldă-program pilot 
• a alocat 15.000.000 de euro pentru Caravane medicale la sate

Cine suntem
Suntem o forță politică tânără, alternativa reală la PSD și la vechii politicieni, pe care i-au interesat mai 
mult propriile lor buzunare decât binele românilor. Ne dorim o țară în care cinstea, educația și munca sunt 
prețuite, legile sunt egale pentru toți și oamenii nu mai trebuie să facă sacrificii pentru o viață decentă. 

Suntem cinstiți și pregătiți, cu studii la universități 
prestigioase și cariere profesionale   în toate 
domeniile, cu experiență parlamentară, în instituțiile 
europene și de guvernare. Avem soluții, știm și 
putem să guvernăm pentru a aduce acasă condițiile 
de viață din Europa. 
Suntem o forță politică a oamenilor, ne pasă de nevoile 
lor și suntem devotați intereselor lor. Suntem deschiși 

la dialog și am demonstrat-o în campaniile #fărăpenali 
și #OameniNoi, când am fost în stradă pentru a afla 
problemele și așteptările reale ale oamenilor. 
Ne-am zbătut, la proteste și în Parlament, să oprim 
asaltul PSD-ALDE împotriva Justiției, legile date de 
PSD-ALDE care scapă de pedepse hoții și criminalii și 
îi lasă liberi, pe stradă. Ne-am opus legilor PSD-ALDE 
care oferă pensii speciale primarilor, judecătorilor 

de la Curtea Constituțională, Avocatului Poporului și 
funcționarilor Curții de Conturi. 
Suntem o forță politică modernă, în pas cu vremurile, 
care știe să răspundă provocărilor legate de 
tehnologie. Folosim tehnologia pentru a intra în 
legătură directă cu oamenii, pentru a economisi 
timpul petrecut de ei în fața ghișeelor și pentru a 
crea locuri de muncă bine plătite. 
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Scăpăm de 
ghișee și cozi
Bogdan Lăpădat și echipa IT USR Craiova 

Imaginați-vă cum ar fi dacă, doar din câteva clickuri, scăpați de cozi și ghișee. Avem soluția: o platformă online 
pe care să puteți solicita un document, iar răspunsul să ajungă instant în căsuța dumneavoastră de email. Prin 
intermediul tehnologiei veți putea urmări în ce stadiu se află solicitarea dvs, în fiecare moment. 
Imaginați-vă că sistemul informatic vă va ghida pas cu pas și veți ști imediat ce documente sunt necesare, iar 
acele documente care trebuie obținute de la alte instituții publice nu vor mai fi în sarcina voastră pentru că bazele 
de date vor fi integrate și funcționarii publici le vor obține singuri. 
Și pentru cei care nu sunt familiarizați cu tehnologia? Avem soluția! Pentru depunerea de documente, pot 
autoriza persoane de încredere să facă asta. Vor primi pe telefon un sms de informare cu stadiul în care se află 
solicitarea și la final, prin poștă, răspunsul sau documentele cerute. Fără cozi interminabile! Fără drumuri între 
ghișee! Cum ar arăta o astfel de Românie?! Normală, în opinia noastră! Și noi știm și putem să o construim!

Craiova pe harta industriei militare de performanță! 

Pentru o armată pregătită, ai nevoie de capacități 
de reacție, la standarde moderne. În plus, în jurul 
industriei militare crește economic o regiune, pe 
orizontală. Fabrica de Avioane Craiova a fost o 
mândrie, constructorul principal al avioanelor IAR-93 
și IAR-99, singurul producător român care a realizat 
componente pentru racheta Ariane 5. Dar Avioane 
Craiova a decăzut. A ajuns să producă subansamble, 
cu o forță de muncă depășită de tehnologie. 

A apărut o speranță când Ministerul Apărării i-a 
acordat un contract de 124 milioane de euro. Trebuia 
ales un furnizor pentru echipamentul de avionică 
necesar modernizării avionului școală/suport tactic 
IAR99, pe care ar urma să se antreneze piloții de 
F16. O oportunitate extraordinară: tehnologie înaltă, 
produse cu valoare adăugată, salarii mari. 

But, stop dreaming: PSD a făcut ca și această 
afacere să devină o poveste dubioasă. Nu s-a făcut 
o licitație, ci o procedură de selecție. Și, deși au 
participat nume grele din industria militară, precum 
Lockheed Martin și Elbit Systems, a fost aleasă 
o firmă mai puțin cunoscută, pe baza unei oferte 
transmise pe e-mail directorului, care primise niște 
cursuri de la această companie.

Proiectul modernizării avioanelor IAR 99 la 
standardul „Super Șoim”, un colac de salvare pentru 
Avioane Craiova, se poate transforma, peste noapte, 
într-un cântec de lebădă. 

Nu aruncați Avioane Craiova la fier vechi! Să 
aducem un investitor strategic și să producem 
avioane de luptă, să dezvoltăm centre de cercetare și 
inovare în jurul Avioane Craiova. 

Craiova poate atrage investitori 

Cheia dezvoltării unui oraș stă în capacitatea 
administrației de a crea un climat de business 
predictibil și atractiv pentru investitori. Iar acesta 
este proiectul meu. 

Mediul de afaceri din Craiova beneficiază de 2 
parcuri industriale, cu o suprafață totală de 42 de 
hectare. Ca o comparație, parcul din Cluj-Napoca 
însumează 283 de hectare. Unul dintre obiective 
trebuie să fie extinderea suprafeței parcurilor 
industriale deja existente, Parcul Industrial Craiova 
și High-Tech Industry Park. Celălalt, înființarea de 
parcuri industriale noi: Craiova – Vest, în vecinătatea 
Termocentralei Ișalnita, și Craiova – Sud, în direcția 
Calafat, inclusiv cu spatii destinate depozitării 
fructelor, legumelor și cerealelor. Este prioritară 
extinderea și reorganizarea Incubatorului de Afaceri 
Craiova, cu scopul susținerii start-up-urilor tech. 
În ultimii ani, domeniul producției de software 
din Craiova a cunoscut o dezvoltare importantă și 
constantă. 

Administrația locală trebuie să vină în sprijinul 
companiilor IT ce aleg să investească în Craiova, 
cu facilități fiscale. Aceastea ar putea fi scutirea, 
pentru primii doi de activitate, de la plata impozitelor 
pe terenuri și clădiri, dacă investiția este de minim 
500.000 Euro și creează cel puțin 15 locuri de 
muncă. Scutirea, pentru primii trei ani de activitate, 
de la plata impozitelor pe terenuri și clădiri, a 
companiilor ce investesc minimum 1 milion de euro 
și creează cel puțin 35 de locuri de muncă.

Aceste măsuri fiscale locale sunt complementare 
cu propunerea Uniunii Salvați România privind 
dezvoltarea hub-urilor regionale de inovare digitală 
(DIH) folosind fondurile europene.

Industria IT– următorul proiect de țară

În anul 2019, industria IT este pe buzele economiști-
lor și ale părinților preocupați de viitorul copiilor. Ca 
soluție reală de creștere economică, Craiova poate fi 
atractivă. Poate fi următorul proiect de țară pentru că 
asigură locuri de muncă bine plătite și se duce către 
7% din PIB. Tot în anul 2019, ministrul PSD al Educației, 
Ecaterina Andronescu, vrea să scoată competențele 
digitale din materia de bacalaureat! Da, ați auzit bine! 

Craiova este în top 5 orașe, alături de București, 
Cluj, Iași, Timișoara, dar nu datorită autorităților, care 
nu au mișcat un deget, în 25 de ani. Avantajul a fost 
facultatea de profil, dar nici aici lucrurile nu sunt 
roz. Academicieni „bine intenționați” au transformat 
Facultatea de Matematică-Informatică în Facultatea 
de Științe, cu o secție de Informatică. 

Craiova poate fi atractivă. Dar cum alege o firmă 
IT orașul în care să investească? 
Piața muncii. Caută specialiști în domeniul IT, 
dar aceste cunoștințe nu sunt suficiente. Este 
nevoie de oameni cu noțiuni de aeronautică, auto, 
medicină. Pentru realizarea unei soluții software de 
contabilitate e nevoie de cunoștințe economice 
despre taxare, despre așteptările utilizatorului final. 
Spațiile de birouri. În Craiova nu există birouri de 
clasa A, iar parcul tehnologic nu are conexiune la 
internet! 
Facilități pentru angajați, cum ar fi firme de 
catering, săli de fitness.
Infrastructura. La o cifră de sute de angajați, 
contează timpul petrecut în trafic. Aeroportul este 
cheia, pentru că majoritatea soluțiilor software sunt 
dezvoltate pentru piețe externe. 
Concurența: Un oraș cu concurență pe piața de 
IT atrage. O firmă mare are șansa să își găsească 
specialiștii recrutându-i de la alte firme.

De câte ori ați mers la o instituție 
publică și nu ați primit un răspuns 
pe loc? De câte ori ați așteptat  la 
cozi interminabile? De câte ori ați 
auziți „dosarul nu e complet”?  
Noi, USR, prin echipa noastră de 
IT, vă salvăm de aceste experiențe. 

Gabriel 
Păunică 
PLUS

Lucian 
Popa
USR Craiova

Valentin 
Ignat
USR Craiova
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Pentru animale
Ovidiu Ghiță
USR Craiova

Membrii USR Craiova își propun mai multe acțiuni la nivel local, dar 
cu acoperire județeană, în domeniul protecției animalelor. Printre 
pricipalele activități pe care echipa USR Craiova pentru animale le 
va avea, amintim:
• Monitorizarea adăposturilor pentru animale și grădinii zoologice 

prin vizite periodice în vederea identificării problemelor
• Contactarea ONG-urilor și asociațiilor de protecție a animalelor 

din județ pentru stabilirea unor relații de colaborare cu acestea
• Activități de informare a cetățenilor cu privire la importanța ste-

rilizării câinilor și pisicilor, de conștientizare asupra importanței 
adopțiilor animalelor fără stăpân din adăposturi

• Campanie de sterilizare gratuită a câinilor și pisicilor cu stăpân  și 
recensământul acestora.

În urmă cu 2 ani conform unei decizii obținute în instanță, gestiona-
rea câinilor fără stăpân ai adăpostului de la Breasta se derula ilegal 
și cu un consum nejustificat de fonduri publice locale.

Scăpăm de gunoaie și mirosuri
Iulia Dudu
Vicepreședinte USR Craiova

În luna ianuarie 2018, începeam să inundăm birourile autorităților cu petiții primite de la cetățeni 
privind depozitele ilegale de gunoi din oraș. În sesizările depuse, am cerut curățarea de urgență 
a zonelor Parcul Cornițoiu, Parcul Craiovița (în zona Balta Craioviței), strada Drumul Apelor, strada 
Mihail Drumeș (în cartierul Izvorul Rece), zona cimitirului Izvorul Rece, Balta Craioviței, Aleea 3 
Bariera Vâlcii și altele. 

Garda de Mediu ne-a transmis că a făcut controale și a salubrizat aceste zone, dar nu a 
sancționat cu un leu Primăria Craiova care e responsabilă de gestionarea deșeurilor. Ne-a asigurat 
că a fost întocmit un Plan Comun de Acțiune, împreună cu reprezentanți ai Primăriei Craiova și 
ai Ministerului de Interne, pentru prevenirea și combaterea încălcării legislației privind protecția 
mediului. După un an, putem spune că acest Plan Comun de Acțiune nu funcționează.  Multe din 
zonele pentru care am făcut sesizări și au fost curățate sunt din nou acoperite cu gunoaie.  În plus, 
apar noi depozite ilegale. 

Ultima sesizare din aprilie 2019 a fost făcută pentru str. Prelungirea Bechetului, cartier Făcăi. A 
venit Salubritatea și a făcut curat în manieră specifică: superficial și acoperind gunoiul cu pământ

Doljul are un Masterplan pentru Deșeuri în valoare de 53,6 milioane de euro, din care 
40,6 milioane de euro reprezintă fonduri europene. Masterplanul obligă la construirea mai multor 
depozite subterane în Craiova, unde să fie colectate deșeurile. S-au tăiat panglici în stilul PSD, dar 
depozitele nu există. 

Suntem nevoiți să suportăm mirosuri oribile, care ne afectează sănătatea și creează disconfort. Nu le pasă.

Viața craiovenilor e mai sigură 
Iulia Dudu

Dacă vrei să faci ceva pentru orașul tău, faci. Te uiți în jur, vorbești cu oamenii și găsești soluții. 
Totul ține de bunăvoință, determinare și competență. Dacă nu vrei sa faci, te îngropi în realizări 
doar pe hârtie și odată la 4 ani, vii cu aceleași promisiuni.
Dezvoltarea și îmbunatățirea infrastructurii rutiere duce la creșterea calității vieții cetățenilor și este, în 
același timp, un motor al dezvoltării economice. Cu acest gând, în februarie 2018 am propus CJ Dolj 
construirea giratoriului de la intersecția DN 65 și DJ 652A(Cârcea) care trebuie realizat de urgență:  
1. Asigură accesul ușor și în siguranță al persoanelor care merg spre Cârcea
2. Asigură ieșirea ușoară și în siguranță dinspre zona Cârcea spre Craiova. Acolo există peste 20 de 
companii și complexe rezidențiale. Aproximativ 1400 de persoane pleacă zilnic din această zonă spre 
Craiova
3. Fluidizează traficul în zona intersecției DN 65 cu DJ 652A, având în vedere investiția ce se 
realizează în partea de nord a străzii DN 65 – Parcul Industrial 2
4. Asigură acces rapid și în siguranță la Aeroportul Internațional Craiova care se află la aproximativ 
200 m distanță de această intersecție.
Răspunsul Consiliului Județean Dolj a fost „se va face de către Ministerul Transportului”. Proiectul 
exista însă din 2012 pe hârtie, cu termenele depășite. Am încercat să introduc proiectul în bugetul 
de stat pe 2019, printr-un amendament asumat de USR în Parlament și alocarea sumei de 1 milion 
de lei.  Simultan, am transmis proiectul și Ministerului Transporturilor. Răspunsul primit: giratoriul 
se va face, dar intr-un alt proiect prin DRDP Craiova și că ar fi fost inclus în Planul Achizițiilor 
Publice pentru 2019.
Voi continua presiunea pe administrația PSD pentru construirea giratoriului. M-am săturat de 
giratorii invizibile. După 30 de ani, a venit momentul să se facă. 

Străzi ca-n Europa
Iulia Dudu și Cosmin Teodorescu

Ne dorim un oraș modern, european cu drumuri bune. În Craiova însă gropile domnesc. Plătim 
taxe pentru drumuri, dar nu beneficiem de asfalt sau de reparații. Și scoatem bani din buzunar 
pentru reparația mașinilor care se rup prin gropi. 

În 2018, din datele oficiale, Craiova era pe locul 2 (după Iași) între orașele din România care 
necesitau lucrări urgente pentru întreținerea drumurilor. Tot în 2018, Craiova avea o suprafață cu 
gropi în asfalt de 51.450 de  mp! Unde sunt banii craiovenilor din taxele pentru drumuri?

Au existat bani europeni, accesibili gratuit, pentru modernizarea drumurilor pe care Primăria 
Craiova nu a fost în stare sau n-a vrut să-i ia. Controalele pentru cheltuirea banilor europeni sunt 
serioase și orice euro dat clientelei duce direct la DNA. 

Unul dintre proiectele USR Craiova, care a implicat membri și simpatizanți, este Craiova Fără 
Gropi. A fost lansat în primăvara anului 2018 de către noi, Cosmin Teodorescu și Iulia Dudu. 
Obiectivul campaniei este acela de a îmbunătăți infrastructura rutieră cu ajutorul craiovenilor. Am 
primit sesizări, le-am transmis primăriei și unele gropi au fost reparate în câteva zile. Am discutat 
cu craiovenii din cartierele Făcăi, Bariera Vâlcii, și Bordei și am centralizat problemele cu care se 
confruntă din cauza lipsei asfaltului, a canalizării sau a gazelor. După fiecare ploaie, străzile sunt 
pline de noroi, iar curțile sunt inundate. Când vremea este frumoasă, în urma fiecărei mașini care 
trece, se ridică praful care se depune apoi pe mobilă și pe lucruri. USR Craiova strânge semnături 
de susținere pentru aplicarea unui minim standard de civilizație în aceste cartiere. 

Craiovenii decid cum 
se cheltuie banii lor
Cosmin Teodorescu 
Președinte USR Craiova

USR Craiova a trimis primăriei Craiova pentru al doilea an 
consecutiv proiectul de Buget Participativ în Municipiul Craiova.

Cosmin Teodorescu, președinte USR Craiova, a analizat 
funcționarea acestui instrument în alte orașe din România și din 
restul Europei, inclusiv modelele implementate la Cluj. Ca urmare, 
a conceput un regulament privind adoptarea Bugetului Participativ 
și în Craiova, regulament adaptat la specificul local și pe care USR 
Craiova îl oferă municipalității.

Anul trecut, când a fost propus Primăriei Municipiului Craiova 
acest proiect, edilii s-au arătat interesați, declarând ca va fi inclus în 
planul de buget pe 2018. Primarul nu s-a ținut de promisiune pentru 
că pe parcursul anului, proiectul a fost abandonat.

Noi nu renunțăm la acest proiect! USR Craiova a retrimis 
proiectul către primărie. Vom continua să punem presiune pe 
autorități până ce acest proiect va fi implementat și în Craiova, așa 
cum se întâmplă în celelalte mari orașe din Europa.

Bugetul Participativ permite participarea reală a cetățenilor la 
guvernarea orașului, iar aceștia pot decide în mod direct cum se 
va cheltui un procent stabilit în acest sens din bugetul de investiții. 
Cetățenii pot trimite propuneri de proiecte și pot decide prin vot 
proiectele care vor fi incluse în bugetul orașului de anul viitor, 
stabilind astfel prioritățile de investiții pe cartiere. Cu alte cuvinte, 
mai mult decât consultare cetățenească, Bugetul Participativ 
presupune și transferul responsabilității decizionale către cetățeni, 
cu privire la un procent de 5% alocat din bugetul de investiții al 
orașului.

Cosmin 
Teodorescu 
Președinte USR Craiova

Iulia 
Dudu
Vicepreședinte USR Craiova
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ATENȚIE! Cade tencuiala!

Primul lucru pe care îl observi când ajungi în Craiova 
este mulțimea de afișe „Atenție! Cade tencuiala!” 
pe fațada clădirilor cu o puternică semnificație 
istorică și culturală pentru acest oraș boieresc, cu 
clădiri proiectate de arhitecți francezi și cu opere ale 
vestiților meșteri italieni.

Cu aproape 700 de monumente istorice înscrise 
pe lista Ministerului Culturii, la Dolj, chiar și imobilele 
care au fost în administrația statului până la 
retrocedare, precum casa Puiu Pleșa, Gogol, Dianu, 
Chintescu sau Dinopol, zac în ruină.

Dacă palatul Jean Mihail sau casa Dianu au fost 
sau sunt în curs de restaurare pe bani europeni, 
casa Ionel Pleșia - sediul Bibliotecii Franceze 
Omnia și de mai bine de 20 de ani sediul PSD - 
aflată în proprietatea Ministerului Culturii este grav 
degradată. Ministerul a obținut fonduri de restaurare 
pentru 20 de monumente din toată țara, dar casa 
Pleșia nu e printre ele. Colegiul Național Carol I, care 
adăpostește și Teatrul Liric, este un pericol pentru 
trecători,  la fel si Hanul Puțureanu sau Hotelul 
Minerva, cu a sa sală Maură.

Pe lângă autoritățile care nu doresc sau nu sunt 
capabile să atragă de 12 ani fonduri europene pentru 
restaurare, asistăm și la maniera în care privatul 
schilodește, prin renovări mutilante, sau elimină 
complet frumosul.

În timp ce Europa se definește prin grija pentru 
trecut, patrimoniu și creșterea calității vieții în urban, 
la Craiova se ignoră potențialul existent.

Salvăm valorile Olteniei prin măsuri precum:
• Cursuri de cultură, civilizație și arhitectură 

românească, cu accent pe valorile locale ale 
fiecărei regiuni și/sau aflate printre cursurile 
opționale la licență

• Clasarea clădirilor istorice ale Craiovei și Doljului 
ca monumente și restaurarea celor deja clasate

• Facilități acordate proprietarilor de clădiri istorice: 
împrumuturi la dobânzi preferențiale, scutiri de 
taxe cu dovada efectuării de lucrări de întreținere, 
în cuantumul aceleiași sume

• Ghid de bune practici pentru mediul de afaceri 
privind exemple de succes pentru încorporarea 
clădirilor de patrimoniu în proiecte moderne, 
idei de business desfășurate în astfel de locații, 
valorificare socială a imobilului de patrimoniu, 
precum și asistență de specialitate pentru 
restaurare sau construcție în zone protejate
 Deocamdată, craiovenii se bucură de zboruri ieftine 

către destinații unde aleg să călătorească chiar pentru 
ceea ce acasă se distruge sistematic: istorie și cultură!

Brâncuși este la Craiova

Cabinetul Brâncuși de la Muzeul de Artă din Craiova 
ar putea fi o marcă culturală a Craiovei, dacă 
autoritățile ar face ceva pentru promovarea sa. 

 În țările europene, muzeele de artă își fac reclamă 
în aeroporturi, gări sau prin publicitate stradală. Și 
este firesc: pentru că în muzee se află operele de 
artă care vorbesc mai elocvent decât orice altceva 
despre spiritul poporului în care ele s-au născut. 

De aceea, în anul 2018, USR Dolj și USR Craiova 
au lansat campania „Brâncuși este la Craiova”. Am 
propus  Ministerului Culturii și Identității Naționale 
și Consiliului Județean Dolj  să cumpere panouri 
publicitare care să promoveze colecția Brâncuși 
de la Muzeul de Artă din Craiova. Aceste panouri 
ar urma să fie amplasate la punctele de frontieră 
terestre și aeriene de pe axa sud-vest, la ieșirea din 
București pe autostrada București-Pitești precum și 
la intrările în orașul Craiova. 

Prin această campanie ne dorim poziționarea 
Craiovei ca un oraș cu artă contemporană valoroasă 
și ca o destinație culturală serioasă, cu o istorie 
solidă. Astfel, Craiova poate intra pe harta turismului 
cultural internațional.

USR Craiova luptă pentru 
protejarea patrimoniului.

În timp ce pesediștii țipă că sunt “Patrioți în Europa”, pe 
Sfinții Apostoli 37, nepăsarea autorităților PSD șterge is-
toria Craiovei. Ce fel de patriotism e acela care distruge 
patrimoniul în favoarea rechinilor imobiliari? 

Una dintre cele mai frumoase case din Craiova, 
construită în 1912 în stil eclectic cu influențe Art 
Nouveau italian a fost demolată peste noapte, fără 
niciun fel de autorizație, în ciuda acțiunilor demarate 
de societatea civilă, de Monumentalist și de Asociația 
Pro.Do.Mo, precum și de membrii USR Craiova. 

Clădirea a fost lăsată de proprietari să se degradeze 
și se anunța repetarea scenariului nefast care a con-
dus, în ultimii ani, la ștergerea de pe fața pământului a 
multor clădiri istorice cu valoare culturală și de patri-
moniu. Tot acest dezastru este posibil pentru că prima-
rii Craiovei nu au vrut să elaboreze un Plan Urbanistic 
General care să extindă și să delimiteze zonele proteja-
te, ca să țină aproape băieții deștepți din construcții. 

Am trimis cerere de clasare în regim de urgență că-
tre Direcția Județeană de Cultură Dolj și mai multe se-
sizări către Inspectoratul Județean în Construcții Dolj 
și Poliția Locală Craiova. În urma acțiunilor noastre, 
care au ajuns până la Ministrul Culturii, proprietarul s-a 
ales cu un dosar penal. Dar casa de pe Sfinții Apostoli 
37 nu mai există. În locul ei se vor construi blocuri. 

Paul 
Andrei
USR Craiova

Luminița 
Corneanu
USR Craiova

Școala să pregătească 
pentru viață
De la grădiniță până la doctorat, școala românească are nevoie de reformă. 

Copiii și tinerii României au nevoie de o școală în care 
să se simtă bine, care să îi pregătească pentru viață, 
care să se ocupe de mintea, de sufletul și de sănătatea 
lor. 
Vrem suplimentarea bugetului european și a bugetelor 
naționale destinate educației și crearea la nivelul 
Uniunii Europene un fond special „Nimeni nu rămâne 
în urmă” pentru regiunile cu educație deficitară.
Vom da școlilor, părinților și copiilor puterea de a 
decide o mare parte din ce se învață la școală. Vom 
avea proiecte de educație personalizate, în funcție de 
nevoile și de specificul local: 
• dobândirea de cunoștințe solide despre tehnologie 

și folosirea ei;
• educația pentru agricultură încă de la vârste mici în 

zonele unde activitatea de bază este agricultura; 
• creșterea calității învățământului vocațional, 

tehnic și agricol prin alocarea de fonduri europene 
suplimentare pentru programe de dezvoltare de 
cabinete, ateliere, laboratoare, sere.

• educația financiară despre administrarea banilor 
personali;

• educație care să-i învețe pe copii cum să înceapă și 
să-și dezvolte o afacere; 

• educația pentru familie;
• posibilitatea ca liceenii să studieze în alte 

țări europene prin Erasmus+, program care e 
insuficient cunoscut, mai ales în rural; 

• crearea la nivelul centrelor universitare a unor 
programe pentru vârstnici, aceasta fiind o 
modalitate de a păstra contactul cu lumea 
în continuă schimbare, chiar și după vârsta 
pensionării;

• alocarea de fonduri europene astfel încât copiii 
din familii nevoiașe să se înscrie și să rămână în 
școală: decontarea transportului, construirea sau 
reabilitarea căminelor din școlile tehnice și de 
meserii pentru elevii care locuiesc la distanță.

Ruxandra Diaconu, Cristina Boșoteanu, Luciana 
Marinescu, Lucian Sârbu
USR Craiova

Alina 
Toarnă 
PLUS
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Oameni care  
mi-au marcat existența

„Sunt puține locuri unde mă  simt atât de acasă ca în 
Craiova. Mă simt acasă, nu doar pentru că aici sunt 
câteva clădiri care arată ca la Viena, ci datorită unor 
oameni. Sunt câțiva oameni foarte importanți pentru 
mine, care locuiesc în Craiova, și oameni care mi-au 
marcat existența și care au plecat din Craiova. 

Primul om care m-a făcut să pornesc pe calea asta, 
a ajutorării altor oameni-și a fost și momentul în care 
am știut că voi face asta mulți ani de acum încolo- a 
fost Claudia Chelan.  Claudia a fost studentă la 
Medicină aici, în Craiova, șefă de promoție, iar în anul 
2 de facultate a fost diagnosticată cu limfom Hodgkin. 

Claudia a fost tratată pentru început în Craiova, 
iar medicul care o trata și care era chiar profesorul ei 
s-a supărat când a aflat că va merge la București, să 
ceară o altă opinie pentru că tratamentul nu mergea 
bine. S-a supărat și mai tare atunci când a aflat că 
Claudia a decis să meargă la Viena, să ia altă opinie, 
pentru că la București i se spusese că e un caz foarte 
interesant. Doctorul de la București mai tratase doar 
un singur astfel de caz, dar a încurajat-o să rămână, 
că tratamentul ar putea să meargă. Din fericire nu a 
ascultat și a plecat la Viena unde a primit tratamentul 
de care avea nevoie. S-a chinuit vreun an si jumătate, 
dar Claudia este astăzi bine și este medic.” 

Din discursul lui Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății 

și membru PLUS, de la Craiova

Pacientul, în centrul 
sistemului de sănătate
Alianța 2020 USR PLUS va lupta după 26 mai în Parlamentul European 
pentru dreptul pacienților români de a se trata în străinătate, dacă în 
România nu există acele servicii de care au nevoie. 

Ajungem departe 
cu infrastructură și transport moderne

Laurențiu Dincă / USR Dolj 

Energia și  poluarea
Mihai Oprea / PLUS

Energia pe bază de cărbune este un factor de polu-
are, iar efectele asupra sănătății sunt ignorate. Este 
afectat sistemul respirator, probleme ce, netratate, 
pot evolua în boli cardiace cronice, locul 1 în topul 
cauzelor de deces. Din măsurătorile din zona termo-
centralelor, poluarea este cu peste 170% mai mare 
decât în rest. Speranța de viață în Dolj este de 74 de 
ani, sub media națională, 75, și europeană, 80 de ani. 
Locuitorii zonelor adiacente văd poluarea pe casele 
unde se depune cenușa, în pământul contaminat de 
ploile acide, pe care nu mai crește nimic. Banii alocați 
sunt folosiți pentru reparații, nu pentru investiții. În 
iarnă, Craiova a rămas fără căldură din cauza unor 
defecțiuni la CET II.
Uniunea Europeană a dezvoltat o platformă pentru 
tranziția zonelor carbonifere menită să ofere soluții, 
urmare a mutațiilor apărute prin trecerea la o energie 
curată. Deviza platformei - „nimeni nu este abando-
nat”-  ia în calcul alocarea de fonduri pentru retehno-
logizare și păstrarea locurilor de muncă. În Dolj, fondu-
rile atrase au fost marginale și nu s-au orientat spre o 
schimbare radicală a tehnologiilor sau decontamina-
re. Trecerea la tehnologii mai puțin poluante, ca CSC 
-captarea și stocarea carbonului, SNG -gazul sintetic  
natural, poate fi o soluție. Atragerea de fonduri, prin 
această platformă, poate duce la scăderea poluării 
chiar cu peste 70 % și păstrarea locurilor de muncă.

Este criminal ca oamenii cu cancer sau boli rare să 
nu găsească medicamente esențiale care le pot 
ușura sau prelungi viața. Vlad Voiculescu a creat un 
portal online medicamentelipsă.ro, unde oamenii 
pot semnala, în timp real, absența medicamentelor 
și care face posibilă monitorizarea stocurilor, 
instrument ignorat de miniștrii PSD. 

La finalul guvernării Cioloș, condițiile tehnice 
pentru spitalul regional din Craiova erau aproape 
realizate. Doar incompetența PSD a făcut ca proiectul 
să nu fie transmis pentru finanțare europeană. 

Construirea celor 3 spitale regionale, 
complementar cu susținerea cabinetelor medicilor 
de familie, care trebuie să aibă dreptul și banii pentru 
a se dota cu echipamente perfomante, va reduce 
presiunea pe spitale, va permite eficientizarea lor și 
o creștere a calității serviciilor, pentru care vrem să 
punem în practică standarde europene. Avem însă 
nevoie de bani europeni pentru construirea de noi 

spitale și pentru modernizarea rețelei deja existente. 
Deciziile privind investițiile trebuie luate în 

funcție de datele privind nevoile de sănătate ale 
populației, pe regiuni, județe, grupe de vârstă, rural/
urban, boli. Astfel, dezvoltăm servicii de sănătate 
personalizate pe nevoi, inclusiv în Dolj. Împiedicăm 
și cumpărături de aparatură de sute de mii de euro 
care zace prin susbsoluri insalubre sau “spoiala” sub 
pretextul reconsolidării. 

Rezultatul a 29 de ani de  „investiții” de miliarde 
de euro este că 30% din suprafața spitalelor se află 
sub risc seismic 1 sau 2 -așa cum este și situația 
Spitalului Județean Dolj- sunt pline de bacterii, fără 
dotări și medici. Și asta pentru că banii au fost risipiți 
sau pur și simplu furați. 

Fiecare român, indiferent unde se află și de 
ce anume suferă, trebuie să primească serviciile 
medicale de care are nevoie la standarde de calitate 
europene. 

În județul Dolj, în ultimii 30 de ani, au fost modernizate 
doar 17% din drumurile județene și niciun metru în 
ultimii 4 ani. Doar 9 km de drumuri comunale au fost 
modernizate, iar satele nu au canalizare, apă curentă, 
gaz, iluminat public. Și nici orașele nu stau mai bine: 
dăbuleștenii se întreabă de ce plătesc impozite de 
oraș dacă ei au drumuri de pământ, iar calafetenii își 
cară apă cu găleata, la bloc.  

PSD conduce județul de 30 de ani. Credeți că e 
doar o întâmplare că trăim încă în noroaie? 

Un fluviu degeaba. Județul Dolj este legat de țară și 
de lume doar prin aeroport. Deși suntem la Dunăre nu 
avem porturi care să aducă turiști să viziteze conacele, 
casele boierești și colecția Brâncuși din Craiova sau să 
ne ducă mărfurile spre Europa. 
Calea ferată spre Bulgaria, neelectrificată. Calea 
ferată Craiova-Calafat, care ar urma să ne lege de 
Bulgaria și Grecia, a rămas neelectrificată încă de 
la punerea în funcțiune, în 1890. Vecinii bulgari 
folosesc trenuri electrice pentru a ajunge la granița 
cu România. Tronsonul se află la al treilea studiu de 
fezabilitate, pentru 3.9 milioane de lei. 
Autostrăzi invizibile: Dacă pe drumul expres Craiova-
Pitești putem spera să circulăm în 10 ani, legătura 
Doljului cu vestul țării este doar pe hârtie. Autostrada 
Lugoj - Calafat, cu o lungime de 240 km, a fost 
propusă prima oară în 2004 de PSD și din nou în 2012 
și 2013. Ar costa mai puțin decât plătim pentru pensiile 
speciale. Stadiul? Nici un km în execuție astăzi
Pe lemne ca acum două secole: În 2014, șeful 
PSD Dolj anunța că Transgaz va începe construcția 
primului tronson al magistralei de gaze Craiova-Calafat 
-investiție de 8 milioane de euro, cât șpaga luată de ex-

primarul PSD Radu Mazăre- care se va finaliza într-un 
an. În 2019 același șef PSD anunța că  „Transgaz” va 
începe lucrările la primul tronson etc. Ce credeți că va 
spune peste alți cinci ani? 

Craiova, jumătate sat, jumătate oraș. Craiova mai 
are, chiar în centrul orașului, străzi fără asfalt și fără 
canalizare. Locuitorii din zona bulevardului 1 Mai nu 
au canalizare, adică un standard de civilizație de oraș. 
Cartiere întregi suferă din cauza lipsei de utilități și de 
drumuri asfaltate: Brestei, Făcăi, Popoveni, Romanești, 
Veteranilor, Mofleni, Catargiu, Fața Luncii, Nisipuri-
Dorobănția, Cernele, Craiovița Veche, Troaca.

Transportul public craiovean a fost lăsat să se prăbu-
șească de rudele incompetente ale politicienilor PSD 
înscăunați șefi la RAT. La același număr de locuitori, 
Clujul are o flotă de 243 de autobuze, 98 de troleibuze, 
29 de tramvaie, 10 de microbuze. Craiova are 186 de 
autobuze și 29 de tramvaie, din care doar jumătate 
sunt și în circulație. Achiziționarea de autobuze supli-
mentare, modernizarea flotei  și concesionarea trasee-
lor către operatori privați sunt urgențe, o prioritate fiind 
și extinderea traseelor transportului public. 

Banii europeni: Doar trei primării din Dolj au 
departamente specializate pentru fonduri europene, 
Afumați, Calafat și Craiova, și nicio primărie de oraș 
nu a folosit serviciul de consultanță creat de Uniunea 
Europeană pentru dezvoltarea orașelor. 
România pierde anual 38 de miliarde de euro din 
cauza hoției. Dacă punem capăt hoției și atragem 
fonduri europene,  toate cele de mai sus pot fi făcute în 
maxim 10 ani cu cinste și competență.  
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Agricultura și satul 

Aplicarea Reformei Cioloș care deschide calea 
pentru crearea clasei de mijloc la sate, ridicarea 
ruralului și prin economie non-agrară, dezvoltarea 
fermelor de familie, încurajarea lanțului scurt dintre 
producător și consumator
• Simplificarea procedurilor de accesare a banilor 

europeni pentru agricultură
• Plafonarea subvențiilor pentru fermele mari și 

mărirea subvențiilor pentru fermele mici și medii
• Cadastrarea de urgență a terenurilor, în 

condițiile în care subvenția automată ar putea fi 
condiționată de  cadastru

• Acordarea la nivel european a compensațiilor 
pentru riscurile cauzate de condițiile climatice și 
de fluctuația prețurilor pe piață

• Bani europeni alocați special pentru zone cu 
probleme sociale, economice și de mediu, 
precum Doljul 

Caravana Schimbării 
a pornit prin Dolj 

Alianța USR PLUS a plecat prin 
județul Dolj să ducă mesajul 
schimbării. Dacă vedeți Caravana 
Schimbării, veniți să vorbim 
despre problemele voastre și 
despre soluțiile noastre!
Este timpul să avem condiții și un stil de viață ca 
în Europa, acasă, noi cei rămași aici. Este timpul să 
producem bunuri de înaltă valoare pentru locuri de 
muncă bine plătite. Este timpul ca satele românești să 
iasă din noroaie și să fie egale cu orașele. 
Pentru ca schimbarea să fie posibilă, trebuie mai 
întâi să scăpăm de hoția care a secat resursele 
României și a făcut ca oameni cinstiți, deștepți și 
muncitori să plece. 
PSD a guvernat România 20 de ani din 29! PSD a 
guvernat Doljul 30 de ani! Nu este o întâmplare că 
avem salarii mici care ne obligă la sacrificii, spitale 
pline de șoareci, în care murim cu zile, noroaie și copii 
morți în fosele septice ale școlilor. Ne-am săturat!
Pe 26 mai nu alegem între un partid sau altul, ci un 
drum. Alegem între hoție și criminali lăsați liberi pe 
străzi de Dragnea și Tăriceanu și o țară în care să ne 
bucurăm de viață fără sacrificii personale, în care legea 
e egală pentru toți, iar munca și cinstea sunt prețuite. 

Dacă ați ales schimbarea, 
votați Alianța USR PLUS  
pe 26 mai!

Dacian Cioloș: Cum îl ajută UE pe omul simplu 
În două cuvinte: fonduri europene.

Același răspuns se aplică atât românilor care trăiesc 
în mediul urban, cât și celor din mediul rural. Este 
ceea ce își propune și Alianța 2020 USR PLUS să 
facă, începând cu alegerile pentru Parlamentul 
European- să reducă această diferență, care a 
fost întreținută de politicienii care s-au perindat la 
conducerea statului în ultimii 30 de ani, între mediul 
urban, aflat în plină expansiune, și mediul rural, iar o 
sursă importantă, în acest sens, este reprezentată de 
fondurile europene.
Nu pot să nu menționez aici de una dintre măsurile 
pe care le-am adoptat, în calitate de comisar 
european pe agricultură, și anume creșterea 
subvențiilor pentru agricultorii români. Ceea ce 
primesc acum agricultorii români sunt subvențiile 
care au fost decise atunci când eram eu comisar 
și lucram pentru România. Deci avem un prim 
exemplu privind impactul pe care politicile decise 
la nivel european îl au asupra vieții românilor. De 
aceea trebuie să trimitem în Parlamentul European 
oameni competenți, profesioniști, care să știe să 
reprezinte interesele românilor și să lupte pentru 

ele, nu bătându-se cu pumnii în piept la televizor, ci 
cu argumente în cadrul dezbaterilor pe care trebuie 
să le poarte cu omologii lor europeni. Adică exact 
ceea ce lipsește actualului Guvern. Ce a obținut 
până acum Cabinetul Dăncilă, pentru România, în 
acest exercițiu al Președinției Consiliului Uniunii 
Europene, în afară de critici și avertismente cu privire 
la măsurile anti-justiție și anti-stat de drept, pe care le 
practică de mai bine de doi ani? Nimic.
Dezvoltarea României, fie că vorbim de mediul rural, 
fie de cel urban, se poate face numai dacă există 
o viziune economică bine conturată și clară și un 
plan de măsuri bine pus la punct în acest sens. 
Avem nevoie de fonduri europene nu numai pentru 
agricultură și dezvoltare rurală, că tot vorbeam de 
„omul simplu de la țară”, ci și pentru investiții în 
infrastructură, pentru antreprenoriat și afaceri, dar și 
pentru educație și formare profesională. 
Numai așa vom putea să interconectăm regiunile 
și să le facem să se dezvolte împreună, nu separat, 
întreținând sărăcia în anumite zone, așa cum face 
PSD.

Cea mai bună
echipă 
Alianța USR PLUS vine în fața voastră cu o echipă 
profesionistă, oameni cu studii la universități 
prestigioase, cariere profesionale și experiență în 
Parlament, instituții europene și de guvernare. Este 
timpul ca România să fie reprezentată cum trebuie, 
nu de dăncili și de hoți! 
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Ești diplomat european, ce ți-a venit să candidezi pentru a fi europarla-
mentar al României, când tu deja reprezinți Uniunea Europeană pe lângă 
Congresul american?

Țin foarte mult la identitatea mea europeană și la calitatea de diplomat european, 
pentru care am muncit foarte mult. Dar oricât de mult ai umbla, în cele din urmă, 
ai o singură patrie. Eu am plecat de acasă imediat ce am terminat facultatea, la 
un masterat în diplomație la Viena, continuat cu un altul. Am lucrat mai puțin 
de un an în țară, ca diplomat în ministerul de externe român, apoi am plecat la 
Bruxelles, unde am rămas 12 ani, ca expert al Parlamentului European. 
Inima mi-a rămas însă tot timpul acasă. Oriunde aș fi în lume, sunt câteva lucruri 
care mă leagă mereu de România, în afară de legătura cu familia, care se află la 
Sibiu: muzica românească, în special cea populară, pe care o ascult cu plăcere, și 
mai ales dansurile populare. Chiar la Washington, unde sunt detașat din toamna 
trecută cu lucrul, am un grup de dansuri ardelenești unde merg săptămânal. Știți 
că oameni de diverse naționalități sunt pasionați de dansurile românești, vin 
acolo americani, cehi, japonezi și pentru câteva ore se detașează de lumea din 
jur pe ritmurile jienei și ale învârtitei.

„Cred că cea mai mare onoare pentru 
un om este să-și reprezinte țara.”

Cum este trecerea de la viața de diplomat și expert european la cea de 
politician?
Destul de dură. Te mai naști o dată. Cel mai mult mă doare lipsa de speranță și 
neîncrederea. E dificil să convingi necunoscuți în câteva minute că tu nu ești „la 
fel ca toți ceilalți”. Oamenii sunt dezamăgiți, după 30 de ani de promisiuni, și e de 
înțeles că nu își mai pun ușor încrederea în cineva. Dar eu le zic atât: uitați-vă la 
noi, uitați-vă la ce am învățat noi și la ce am muncit noi până acum. 
Toți cei de pe lista USR PLUS sunt oameni care știu cum merg lucrurile la 
Bruxelles, am lucrat acolo, știm cum poate România să se dezvolte cu sprijin 
european. Pentru că nu e cum spun Dragnea și Dăncilă. 
România nu duce lipsă de respect în Uniunea Europeană, suntem respectați. 
Românii trebuie să aibă parte de mai mult respect acasă de la politicienii pe 
care îi aleg, pentru că într-adevăr ei merită mai mult decât să fie reprezentați de 
analfabeți și de penali. 

Care sunt cele mai vii amintiri din campanie de până acum? 
Vizitele în târgurile de țară sunt cele care lasă amintirile cele mai diverse și mai 
colorate. Amestecul acela de mărfuri de tot felul, de la porumb la șaibe și piulițe, 
pantofi noi sau second hand, haine, jucării, și, desigur, fumul de mici deasupra 
tuturor. 
Dar cea mai vie amintire e chiar vie, cățelul meu Mishi, pe care l-am găsit în Piața 
Nouă din Tulcea, hămesit. I-am luat ceva de mâncare, a mâncat pe loc crenvurștii 
din trei hot-dogi. Disperat după mângâieri, s-a lipit de mine. Acum e tovarășul 
meu neprețuit. 

Ce aștepți de la alegerile din 26 mai? 
O Românie europeană, sigură pe drumul ei. 

Nicu 
Ștefănuță
Românii trebuie să aibă parte de 
respect de la politicienii pe care îi aleg

Sunt mamă de fete și antreprenor social, iar în Guvernul Tehnocrat am fost Secretar 
de Stat în Ministerul Muncii și Justiției Sociale, unde am coordonat politici publice 
pentru copiii și familie, intervenții de urgență pentru românii din Diaspora și 
reforme de debirocratizare a sprijnului oferit de stat.

Vreau ca fetele și organizația mea să crească în România; deși am fost invitată și 
am făcut parte din proiecte de consultanță și training în SUA, Elveția, Belgia, Brazilia, 
China, Austria, Ungaria, Republica Moldova, tot aici cred că pot să fac cel mai mult 
pentru că e nevoie de multe soluții. Am reprezentat România cu mândrie la Davos, 
organizat de World Economic Forum, și la Harvard în discuții despre viitorul Europei.

Ca să îmi pot crește famila și organizația aici însă e nevoie de o societate și un stat 
care să nu le tragă înapoi, și de conexiuni puternice și respect în UE pentru români 
și initiațivele pornite aici. Am ales să mă implic de la început în construcția RO100 și 
apoi în Consilul Național al PLUS, să coordonez devoltarea partidului în București și 
Ilfov alături de Vlad Voiculescu și am descoperit mulți colegi din țară alături de care 
știu că se poate să reformăm statul și să îl aducem din nou în slujba cetățenilor.

Cred în antreprenoriat și în implicarea civică și coordonez proiecte care pregătesc 
anual 2000 de tineri români pentru joburi și inițiative de viitor. Sper să construiesc 
cu ei țara în care vor să rămână, dar avem acum deja 4 milioane de români în UE, 
iar pentru noi și pentru ei trebuie să ne asigurăm că Pilonul European al Drepturilor 
Sociale ne garantează siguranța socială acasă și în țările de destinație. Pentru asta 
candidez la alegerile europene din 26 mai, alături de o echipă de profesioniști.

Oana 
Țoiu
Cred în antreprenoriat  
și în implicarea civică



11

Fără hoție ajungem departe Alianța 2020 USR PLUS  |  usrplus.ro

Ne vor 
reprezenta 
cu cinste 
în Europa
România poate contribui la o Uniune Europeană mai puternică, folosind 
experiența și competența candidaților noștri, precum și credibilitatea pe 
care aceștia o au în relația cu partenerii europeni.

Avem pe lista noastră oameni care știu foarte bine cum funcționează 
instituțiile europene pentru că au lucrat la Bruxelles, oameni cu experiență 
în guvernare - un fost premier și trei foști miniștri -, antreprenori și manageri 
de succes care au lucrat cu fondurile europene, precum și oameni inimoși 
din societatea civilă care au dezvoltat proiecte pentru societate.

Vrem să trimitem în Parlamentul European oameni capabili să ne reprezinte, 
nu analfabeți funcțional. Vrem să fim mândri de parlamentarii noștri și 
asta credem că își dorește orice român. Pentru noi patriotismul înseamnă 
competență și cinste, înainte de slogane.

A reformat inspecția 
socială pentru 
combaterea 
abuzurilor din 
sistemul de asistență 
socială, ca ministru al 
muncii în 2016.

Dragos Pîslaru

Are peste 20 de ani de experiență 
în management pentru proiecte 
industriale și de infrastructură la 
nivel european.

Clotilde Armand

Expert în bună guvernare, 
cu experiență în cadrul 
ONU și în Ministerul 
Mediului.

Naomi Reniuț

Premierul celui mai 
cinstit și competent 
guvern din ultimii 30 
de ani.

Dacian Cioloș
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Ca ministru al 
fondurilor europene 
în 2016, a adus 
7 miliarde de euro 
în țară și a lansat 
programul 
„Școală pentru toți”. 

Cristian Ghinea

Diplomat european, 
asigură legătura dintre 
Parlamentul European și 
Congresul american.

Nicu Ștefănuță

Este de peste 
10 ani manager 
în domeniul 
automobilelor, 
foarte important în 
cadrul economiei 
europene.

Vlad Botoș

A gestionat în Parlamentul European 
dosare complexe privind combaterea 
corupției, controlul bugetar eficient sau 
siguranța frontierelor UE.

Ramona Strugariu

Din 2016 apără legea 
și combate penalii 
în comisia juridică 
și comisia specială 
pentru legile justiției 
din Parlament.

Vlad Gheorghe

Are peste 10 ani de 
experiență în trei 
instituții europene 
și a fost director 
de cabinet al 
premierului Cioloș.

Alin Mituța

Ca secretar de stat 
în Ministerul Muncii 
în 2016 a susținut 
politici publice pentru 
familie și accesul la 
oportunități.

Oana Țoiu

A organizat cele mai 
transparente alegeri ca 
ministru de interne in 2016.

Dragoș Tudorache


