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Fără hoție
ajungem departe.

Alegerile de pe 26 mai sunt primele alegeri de când Dragnea și PSD au preluat puterea în România. După 2 ani de abuzuri și proteste, 
după 2 ani în care România a fost condusă de o gașcă de hoți, acum avem pentru prima dată șansa să acționăm acolo unde contează 
cu adevărat, la vot.

Alegerile de pe 26 mai vor da direcția. Mergem mai departe cu hoție și infractori sau alegem o nouă direcție, una care pune pe primul 
loc bunul simț și competența. Noi suntem convinși că sunt milioane de oameni onești și decenți în România și împreună putem învinge 
PSD. De data aceasta, putem trimite la Bruxelles oameni cinstiți și profesioniști, nu apărători ai hoților, agramați și incompetenți. 

Cei mai buni candidați 
pentru europarlamentare

Alianța 2020 USR PLUS intră în 
cursa pentru europarlamentare 
cu cei mai buni 40 de 
candidați.

Planul USR PLUS 
pentru România în Europa

Vrem ca românii să beneficieze 
pe deplin de siguranța, 
bunăstarea și prosperitatea 
europeană. 

Editorial
Dacian Cioloș, 
președintele PLUS:

Cum îl ajută UE pe omul simplu

Interviu 
Dan Barna, 
președintele USR:

Șansa României este să 
investească în tineri

Cele mai importante 
alegeri europarlamentare
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Ne-am unit și 
mergem la victorie
USR și PLUS au făcut 
o alianță electorală
pentru a oferi 
oamenilor decenți din 
România o alternativă 
care poate să câștige 
alegeri. 
USR şi PLUS au decis, la începutul lunii februarie, să 
formeze Alianța 2020 USR PLUS pentru a candida 
împreună la viitoarele alegeri europarlamentare, 
dar și pentru a deveni principala forță de opoziție 
din România. Am făcut alianța pentru că împreună 
putem să le spunem oamenilor: acum avem o șansă 
reală să schimbăm România, să câștigăm alegerile, 
să preluăm guvernarea și să readucem țara pe 
drumul european. Împreună putem face asta.

Alianța USR-PLUS are cea mai bună echipă de 
candidați, mai bună decât oricare altă variantă pe 
care românii au putut să o voteze de când sunt 
alegeri europene în România. Avem oameni cu 

experiență în administrația publică – un fost premier, 
foști miniștri – oameni care au lucrat ani de zile în 
instituțiile europene, profesioniști din mediul privat 
și activiști din societatea civilă, oameni care s-au 
luptat ani în șir pentru cei care nu au.

Pe 26 mai este prima bătălie, atunci începem. 
Urmează doi ani de alegeri, la finalul cărora vrem 
ca România să scape de penali și de impostori și să 
aleagă în fruntea țării oameni onești și competenți. 
Alianța 2020 USR-PLUS este o alianță electorală 
pentru alegerile de pe 26 mai, dar vrem să mergem 
împreună la toate alegerile care urmează – 
prezidențiale, locale și parlamentare. Obiectivul 
nostru este că câștigăm alegerile parlamentare 
din 2020 și să dăm României un guvern onest și 
competent.

USR și PLUS aduc mulți oameni noi în politică. 
Suntem antreprenori, funcționari, medici, profesori, 
IT-iști sau agricultori. Avem în rândurile noastre 
oameni din toate colțurile țării și de toate felurile. 
Niciunul dintre noi nu visa să devină politician. 
Dar am ajuns aici pentru că niciunul dintre noi nu 
a mai vrut să stea deoparte și să se uite la televizor 
cum viitorul lui și al celor din jur este decis de niște 
politicieni corupți și incompetenți.

În urmă cu 100 de ani, în 
fruntea statului român 

erau Regele Ferdinand, 
Ion Brătianu, Mareșalul 

Averescu, Barbu 
Delavrancea sau Nicolae 

Titulescu. 

Astăzi, în fruntea 
României sunt Liviu 

Dragnea, Viorica Dăncilă 
sau Florin Iordache, care 

de doi ani ne fură viitorul. 
Vino la vot pe 26 mai 

să readucem oamenii 
integri și competenți în 

frunte! 
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Manifest  
fără hoție
De ce să 
mergi la vot

Fără hoție construim 
spitale.

În fiecare an, Ministrul Sănătății are la dispoziție 
peste 250 de milioane euro pentru investiții, dar 
PSD nu a construit niciun spital de la zero în toate 
guvernările pe care le-a avut. În 2016, Guvernul 
Cioloș a deblocat proiectele spitalelor regionale din 
bani UE care au fost abandonate de Guvernul PSD 
imediat ce a preluat guvernarea. De ce? Pentru că le 
era greu să-i fure.

De 30 de ani ni se pune 
aceeași placă: Nu sunt bani. 
Nu avem spitale moderne 
pentru că nu sunt bani. Nu 
avem autostrăzi pentru că 
nu sunt bani. Nu avem școli 
noi pentru că nu sunt bani. 
România nu este și nu a fost 
o țară săracă. Este o țară cu
oameni săraci ținuți așa de o
caracatiță de hoție, corupție
și nepotism care a căpușat
instituțiile statului la toate
nivelurile.

Fără hoție terminăm 
autostrăzile.

În ultimii 30 de ani, guvernele României nu au fost 
în stare să construiască o singură autostradă care să 
unească provinciile istorice, deși aveau bani 
europeni disponibili special pentru asta, tot ce 
trebuiau să facă era să îi ceară. Guvernele României 
însă au preferat să nu se folosească de ei pentru că 
în Europa un kilometru are 1000 de metri, nu 800, 
cât are în are în Teleormanul lui Dragnea. 

Fără hoție reparăm 
școlile.

Din cinci în cinci ani, la alegeri, PSD promite că 
investește în școli, dar a furat banii și în continuare 
peste 2000 de unități de învățământ din România au 
toaleta în curte, iar copiii mor în accidente stupide. 
În 2016, Guvernul Cioloș a adus în România fonduri 
europene care au fost investite în programe de 
educație, dar acestea nu au fost continuate de PSD. 
De ce? Pentru că le era greu să fure. 

De doi ani PSD atacă instituțiile care ar putea 
să se lupte cu hoția generalizată din ultimii 
30 ani, schimbă legislația astfel încât hoțiile 
lor să nu mai fie infracțiuni. Acum se luptă 
cu toată energia să oprească numirea Laurei 
Codruța Kovesi în funcția de procuror general 
european pentru că știu că le va fi și mai greu 
să fure. Doar fără penali în funcții publice 
putem opri hoția.
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Editorial 

Dacian 
Cioloș :
Cum îl 
ajută UE 
pe omul 
simplu

Cum îl ajută Uniunea Europeană pe 
omul simplu din România? În două 
cuvinte – fonduri europene. Același 
răspuns se aplică atât românilor care 
trăiesc în mediul urban, cât și în 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. O sursă
importantă, în acest sens, sunt fondurile
europene.

Nu pot să nu reamintesc, 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 

Realizări ale Guvernului Cioloș

Tot auzim: „vrem o țară ca afară”. 
Haideți, fraților, atunci să avem 

„o țară ca afară” și haideți să 
ne implicăm și să facem din 

România o țară din care să nu mai 
vrem să plecăm.

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 
antijustiție și antistat 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 clară și bine conturată și un 

plan de măsuri bine pus la punct, în 
acest sens. 

Avem nevoie de fonduri europene nu 
numai pentru agricultură şi dezvoltare 
rurală, că tot vorbeam de „omul simplu 
de la țară”, ci și pentru investiţii în 
infrastructură, pentru antreprenoriat 
şi afaceri, dar și pentru educaţie şi 
formare profesională. Numai așa vom 
putea să conectăm regiunile între ele și 
să le facem să se dezvolte împreună, nu 
separat, întreținând sărăcia în anumite 
zone, așa cum face PSD.

1.Performanțe și realizări în domeniul Sănătate
• 0800.806.806 - linia verde anticorupție pentru sistemul de sănătate
• 15% creștere salarială medie în sănătate
• 50-90% - creștere remunerație gărzi medici de la 1 octombrie 2016
• 20-170% - mărită alocația pentru hrana pacienților pentru prima dată

din 2008.
• construcția de spitale deblocată: 3 spitale regionale + 2 spitale în

parteneriat public-privat;
• alocare de 65.000.000 euro pentru formarea personalului implicat în

programele prioritare de sănătate.
• medicamentelipsa.ro - portal web pentru a semnala lipsa

medicamentelor; monitorizare zilnică a stocurilor.

2.Performanțe și măsuri în domeniul Muncii
• 0% impozit pe venit pentru angajații din cercetare-dezvoltare.
• -37,3% majorare salarială medie prin proiectul noii legi a salarizării

unice.
• -4,7% - cea mai redusă rată a șomajului după criza economică
• -900 de lei- subvenție angajator pentru 12 luni-angajarea

absolvenților încurajată.
• -Măsuri - în vigoare noul pachet de măsuri active pentru ocupare.
• -40.000 de euro pentru antreprenorii ce dezvoltă afaceri în domenii

competitive.
• -16-24 ani - tinerii NEET’s cei mai vulnerabili, atrași spre ocupare.
• -12.500 - primă de instalare pentru angajare la peste 50 km -

mobilitatea lucrătorilor încurajată.

3. Performanțe și măsuri în domeniul Educație 
• peste 125.00 de elevi beneficiari de navetă decontată.
• 10% creștere salarială medie - cca. 280.000 de cadre didactice beneficiare.
• 50.000 de copii beneficiari din eliminarea calculului absențelor

care ducea la suspendarea ajutorului social.
• peste 7000 de candidați înscriși la primul concurs după 2008

pentru directori și directori adjuncți în școli.
• manuale: XI-XIII(seral): manuale școlare asigurate;  achiziția de de manuale pentru clasa

a-IV-a deblocată.
• 15.000.000 de euro  pentru finanțarea de măsuri sistemice integrate care îmbunătățesc

calitatea învățământului terțiar, inclusiv școli doctorale.
• procedura pentru modul în care universitățile neperformante intră în lichidare.

4.Măsuri Anti-Sărăcie 
• 50 de școli au primit pachet alimentar sau masă caldă:

program pilot alimentație sănătoasă.
• 15.000.000 de euro finanțări pentru „Caravane medicale la sate”.
• peste 70.000 de beneficiari de tichete sociale acordate: „Fiecare copil la grădiniță”.
• Niciun copil fără identitate: proceduri simplificate pentru înregistrarea nașterii.
• 30.000 de trusouri pentru mame și nou născuți; modificări în programul cu fonduri UE.
• 15 centre rezidențiale tipice - o parte închise + reintegrarea copiilor în familie/asistență

maternală/căsuțe de tip familial.
• 400.000.000 de euro pentru programe destinate tinerilor NEET’s – cca. 200.000 de

beneficiari.
• peste 340.000 de copii au beneficiat de programul „Fructe în școli” extins și la grădinițe.
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Nu mai putem accepta ca România să 
fie condusă de hoți, riscăm ca tinerii să 
plece din țară, este mesajul categoric 
al lui Dan Barna, co-președintele 
Alianței 2020 USR PLUS.

De ce sunt aceste alegeri din 26 
mai importante pentru români? 
Sunt primele alegeri după decembrie 
2016, când Liviu Dragnea și PSD 
ne-au băgat în doi ani și jumătate de 
criză pentru societate, în care, în loc 
să discutăm de autostrăzi, spitale sau 
școli, am discutat despre cum poate 
scăpa Liviu Dragnea de pușcărie. Sunt 
primele alegeri în care putem vota 
și transmite un mesaj foarte clar că 
românii preferă să rămână în Europa și 

că românii sincer cred că țara ar trebui 
condusă de oameni cinstiți și nu de hoți 
de bani publici care acum fac bugetul 
României. 

Cum puteți să îi asigurați pe români 
că veți rămâne un partid care își 
ține promisiunile? 
Dacă ne uităm la lista de 
europarlamentare, lista pe care o 
propune Alianța USR-PLUS este de 
departe cea mai competentă listă de 
candidați pe care a avut-o România 
vreodată. Candidații noștri și membrii 
noștri sunt oameni cu diplome reale, 
nu cu diplome plătite și cu doctorate 
plagiate. Sunt oameni cu cariere reale și 
performanță profesională reală. Acestea 

sunt de fapt elementele fundamentale 
– competența și cinstea, cu acestea
poți să construiești guvernarea unei
țări. România a ajuns aici nu din cauza
lipsei de resurse, nu din cauza lipsei
de bani. România a ajuns aici fiindcă
oameni incompetenți, cu probleme
penale și fără niciun fel de viziune sau
dorință de a servi comunitatea au fost
puși în funcții de conducere. Instituțiile
au fost golite de rolurile lor. Soluția sunt
oamenii. Noi avem oameni cinstiți, care
își vor ține promisiunile.

Cum îi convingeți pe tineri să 
rămână în țară?
Tinerii pleacă din țară pentru că nu mai 
au încredere în România. Nu mai au 

încredere că se pot dezvolta într-o țară 
condusă de incompetenți și condamnați 
penali. Dacă se pierde încrederea, nu 
e nici o surpriză că oamenii pleacă. Noi 
vrem să le redăm încrederea în România 
și să investim în educație. PSD a blocat 
dezvoltarea educației nu întâmplător. 
Educația a fost subfinanțată ani de zile 
nu dintr-o greșeală, ci printr-o politică 
intenționată, pentru că oameni mai puțin 
educați sunt mai vulnerabili electoral 
sau mai dependenți de ajutor social, de 
stimulente care le pot determina votul. 
România nu are altă șansă decât să 
investim în tineri. 

Interviu

Dan Barna:
Șansa 
României 
este să 
investească 
în tineri

USR luptă în Parlament 
pentru inițiativa Fără 
Penali în funcții publice

USR a 
depus în 
Parlament 
legea 
pentru 
eliminarea 
pensiilor 
speciale
Parlamentarii USR au depus un proiect 
pentru eliminarea pensiilor speciale și 
limitarea pensiilor de serviciu în cazul 
magistraților și al personalului militar. 

Anul trecut, pensia medie a fost 1.069 
de lei, în timp ce pensia specială 
medie a fost de trei ori mai mare. 
USR consideră că în fața legii și a 
statului, toți românii trebuie să fie egali 

USR este singurul partid parlamentar 
care a susținut de la început inițiativa 
cetățenească Fără Penali în funcții 
publice, semnată de peste un milion de 
români. Membrii USR au stat șase luni 
în stradă pentru a strânge semnături, 
iar în prezent USR se luptă în Parlament 
pentru ca inițiativa să ajungă la 
referendum. 
Curtea Constituțională a României 
a validat deja constituționalitatea 
inițiativei Fără Penali și USR a cerut ca 
aceasta să fie dezbătută cu celeritate 
în Parlament, urmând ca apoi să se 
organizeze un referendum decizional 

care trebuie să aibă cvorum și vot 
majoritar.
După ce inițiativa Fără Penali va 
ajunge în Constituție, Liviu Dragnea 
și alți condamnați penali care ocupă 
funcții publice vor fi obligați să lase 
locul liber pentru oameni cinstiți. La 
următoarele alegeri, în Parlament 
trebuie să ajungă doar oameni integri, 
care să nu aibă probleme penale și să 
se ocupe de guvernare și legiferare în 
interesul României și să nu poarte grija 
problemelor penale ale șefilor de partid, 
așa cum se întâmplă acum.

și să primească pensie în funcție de cât 
au contribuit. 

Dacă mâine Liviu Dragnea iese la 
pensie, 12 români plătiți cu salariul 
mediu trebuie să muncească ca să îi 
plătească, din contribuția lunară, pensia 
specială. Încă 12 pentru Florin Iordache, 
Șerban Nicolae, Eugen Nicolicea, etc. 
Pensia specială a unui parlamentar 
poate să ajungă până la 13,544 lei pe 
lună, ceea este inadmisibil. 

Un sistem de pensii echitabil trebuie 
să fie bazat pe contributivitate și 
solidaritate, nu pe privilegii. Banii care 
sunt cheltuiți pentru pensiile speciale, 
peste 8 miliarde de lei anual, ar putea 
să fi folosiți pentru a crea servicii 
sociale reale pentru persoanele cele 
mai vulnerabile din societate: copiii și 
vârstnicii. 

Mai grav este că noua lege a pensiilor 
trebuia să rezolve inechitățile din sistem, 
dar PSD-ALDE au refuzat eliminarea 
pensiilor speciale. Românii vor continua 
să plătească taxe pentru pensiile de 
peste 10.000 lei ale parlamentarilor, în 
timp ce milioane de români vor avea 
pensii sub 1000 de lei.
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Cea mai 
bună 
listă de 
candidați
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
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Noi credem că Uniunea Europeană 
este șansa istorică a României la 
prosperitate, normalitate și stabilitate. 

România e puternică atunci când 
Europa e puternică, România e 
prosperă atunci când Europa e 
prosperă. 

Vrem să aducem Europa în România. 
Vrem conectarea ireversibilă a 
României la valorile europene ale 
democrației și statului de drept.

Obiectivele Alianței 2020 USR PLUS

1. Legislație europeană anti-corupție, cu standarde 
comune de integritate și monitorizare a statului de 
drept pentru toate țările membre.

2. Fonduri pentru construirea sau modernizarea 
spitalelor și introducerea de reguli europene pentru 
calitatea serviciilor medicale.

3. Protejarea drepturilor românilor care trăiesc sau 
muncesc în Europa.

4. Programe pe bani europeni prin care românii din 
diaspora să deschidă mici afaceri în România.

5. Sprijin tehnic european pentru construcția de 
autostrăzi și de mari proiecte de infrastructură.

Vrem ca românii să beneficieze pe 
deplin de siguranța, bunăstarea și 
prosperitatea europeană. De aceea, 
ne asumăm un angajament pentru 
o Românie democratică, prosperă și 
puternică în Uniunea Europeană, cu 
trei obiective principale:

1. Recâștigarea încrederii în viitorul 
României, ca parte a Uniunii Europene, 
printr-o activitate credibilă, respectată 
de reprezentare a României în 
Parlamentul European.

2. Asigurarea dezvoltării economice, 
prin atragerea de investiții și absorbția 
de fonduri europene, dezvoltarea 
agriculturii și satului românesc, a 
infrastructurii și a antreprenoriatului și 
crearea de locuri de muncă bine plătite.

3. Bunăstare și creșterea calității 
vieții, prin asigurarea unor servicii 
de sănătate, de educație și sociale la 
standarde europene.

În același timp, vom lupta pentru 
ca Uniunea Europeană să devină 
mai puternică și să reziste asaltului 
populiștilor și naționaliștilor, care 
profită de slăbiciunile ei pentru a o 
discredita și a o distruge din interior. 

Pentru a rezista acestor atacuri, forțele 
pro-europene trebuie să fie unite, iar 
Uniunea trebuie să funcționeze mai 
bine, să fie mai puțin birocratică și mai 
bine conectată la problemele reale ale 
cetățenilor.

6.  Extinderea programului de mobilitate “Erasmus 
pentru liceeni”.

7. Sprijinirea fermelor mici și mijlocii prin fonduri 
europene pentru a consolida un trai decent în mediul 
rural și pentru a susține economia locală.

8. Recunoașterea europeană a terenurilor agricole 
ca parte a patrimoniului social și natural local și 
introducerea dreptului de reglementare națională a 
tranzacțiilor cu terenuri agricole.

9. Aderarea României la spațiul Schengen și 
protejarea frontierelor externe.

10. Sprijinirea aderării Republicii Moldova la Uniunea 
Europeană.

Avem cel mai bun plan pentru România în Europa. 
Intră pe usrplus.ro pentru a afla toate obiectivele pentru care vom lupta în Parlamentul European.

Fotografiile din acest ziar au fost realizate de Steluța Popescu și Alex Negulescu. 


