Uniunea Salvați România - Filiala Județeană Bihor

Oradea, str. Republicii, nr. 3 - 5, județul Bihor, telefon: 0725 109 720

www.facebook.com/USRBihor, www.bihor.usr.ro, e-mail: bihor@usr.ro

Număr și dată doc.
Document emis de
Model și conținut
Destinatar document
Clasificare document

Decizia BFJ nr. 365 din 19 septembrie 2019
Biroul Filialei Județene USR Bihor
Decizie Biroul Filialei Județene USR Bihor
Membrii USR Bihor și Secretariatul General
Uz intern - extern

Regulament pentru procesul de desemnare al
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al Municipiului Oradea și pentru Consiliul Județean
Bihor (alegeri primare)
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Preambul
De cele mai multe ori, partidele politice își desemnează candidații care le vor reprezenta pe
listele de candidați într-un mod total netransparent, prin negocieri directe făcute în spatele
scenei, în funcție de relații și interese personale. Acest mod de a face politică, care
încurajează promovarea clientelei politice și a unor persoane total incompetente pentru
funcțiile puse în joc, trebuie să fie schimbat cât mai curând.
USR Bihor își asumă, pentru prima dată în politica bihoreană, să demareze un proces de
consultare publică pentru desemnarea candidaților care vor candida pe listele noastre pentru
Consiliul Local Oradea și pentru Consiliul Județean Bihor.
Cunoașterea candidaților și a soluțiilor pentru Oradea si pentru Bihor trebuie făcută din timp,
pentru simplul fapt că așa este normal și firesc. Orădenii trebuie să cunoască persoanele care
vor candida pentru a deveni consilieri locali și județeni deoarece de competența și buna
credință a acestor persoane vor depinde servicii publice care influențează semnificativ viața
noastră și a celor dragi.
Desemnarea prin alegeri primare a candidaților susținuți de USR Bihor si USR Oradea
reprezintă o ruptură față de vechile cutume, față de un sistem care a eșuat.

Credem că doar în jurul unei echipe de consilieri competenți, în jurul unui program
profesionist se construiesc soluții de succes.
Viitorii reprezentanți ai USR în CL Oradea și CJ Bihor nu mai pot fi necunoscuți. Desemnarea
viitorilor consilieri se va face prin competiție și dezbateri la care vor avea acces toți bihorenii.
Ne dorim să cunoașteți cât mai multe despre candidații USR, programul și soluțiile propuse.
Pentru acest lucru, procesul de alegere a candidaților noștri va fi deschis și transparent
publicului, presei, societății civile. Oricine va putea urmări competiția internă și va putea
participa la toate dezbaterile pentru desemnarea candidaților.
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Procesul de selecție a candidaților
consilieri locali și consilieri județeni
Procesul de selecție va consta în evaluarea și alegerea candidaților potriviți dintr-un număr de
candidați eligibili care au aspirații comune cu ideile, valorile și principiile USR. Toate etapele
acestui proces vor fi transparente și corecte, astfel încât să garanteze respectarea principiilor
fundamentale ale democrației.
Procesul va fi atent monitorizat de Comisia de Supraveghere și Validare (Comisia), care își ia
angajamentul să vegheze la corectitudinea desfășurării întregului proces. Pe durata tuturor
etapelor din cadrul procedurii de selecție, candidații și Comisia vor acționa în limitele statului și
regulamentelor interne ale USR.
În desfășurarea procesului campaniei interne, candidații au obligația să nu prejudicieze, prin
poziții publice, interesele legitime ale USR Bihor și ale membrilor săi. În caz contrar, aceștia pot
fi sancționați chiar prin excluderea din competiție. Astfel de decizii se iau de către Comisie.
Alegerile interne din USR sunt un spectacol al democrației în Bihor, un proces cu care USR se
mândrește. Departamentul de comunicare al filialei USR Bihor va transmite presei comunicate
periodice despre progresul campaniei interne și se va asigura de vizibilitatea acestui proces
unic în județul nostru.
Comisia, în calitatea sa și de Birou Electoral Intern desemnat pentru acest scrutin, va aplica cu
celeritate măsurile necesare pentru asigurarea unui proces electoral corect. Comisia va
propune către Biroul Municipal al Filialei USR Oradea sau cărte Biroul Filialei Județene USR
Bihor sancțiuni care sunt de competența acestuia. Biroul la rândul său va decide asupra
acestor propuneri.
Încălcarea regulilor privind desfășurarea campaniei va putea fi sesizată prin e-mail la adresa
candidat.bh@gmail.com . Comisia va soluționa sesizările primite. Comisia se poate, de
asemenea, autosesiza.
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Candidații
Candidații trebuie să fie de bună credință, cu o prestație și imagine bune în viața
socială/personală și profesională, fără antecedente penale.
Pentru înscrierea în competiție, candidații vor depune online (până cel târziu la data de
25.11.2019 ora 23:59:59), la adresa de e-mail candidat.bh@gmail.com următoarele documente,
care vor fi postate pe pagina web dedicată procesului de selecție a candidatului USR:
1.Curriculum Vitae (formatul este liber, recomandat este cel european - va conține fotografie și
o secțiune privind activitatea politică anterioară USR, în cazul în care aceasta există);
2.Program politic/Scrisoare de intenție (formatul este liber, maxim 3.000 de cuvinte)
3.Declarație de avere (format ANI solicitat la depunerea candidaturii în scrutinul național);
4.Declarație de interese (format ANI solicitat la depunerea candidaturii în scrutinul național);
(Formularele pentru declarațiile de avere și interese în formatul standard pot fi descărcate de
la h
 ttps://www.integr itate.eu/A.N.I.-interactiv/Documente-%C8%99i-formulare.aspx . Toate
datele cu caracter personal colectate pe parcursul procesului de selecție a candidatului vor fi
folosite numai în cadrul și pentru activități aferente acestui proces.)
Candidații vor fi membri USR. Persoanele care nu au calitatea de membru al USR, vor trebui să
obțină această calitate prin înscrierea la adresa: www.usr.ro/inscriere, până la momentul
transmiterii documentelor.
Evaluarea dosarelor depuse online și validarea candidaturilor va fi realizată de Comisie.
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Campania
Până în data de 06.12.2019, data finală a acestei campanii, candidații înscriși și validați vor
parcurge o campanie care va consta în prezentarea fiecărui candidat și a viziunii acestuia
asupra orașului/județului pe pagina web dedicată și pe cea de Facebook a USR Bihor,
dezbateri interne și publice, online și offline.
Calendarul campaniei e următorul:
1.candidații vor trebui să trimită la adresa de e-mail candidat.bh@gmail.com până la
18.09.2019, ora 10:00 o descriere (de maxim 1500 caractere cu tot cu spații). Acestea vor fi
postate pe pagina web dedicată și pe cea de Facebook a USR Bihor.
2.Dezbatere 1 (internă) – prezentarea candidaților + întrebări (26.09.2019)
3. până în data 30.09.2019, ora 10:00 câte un eseu cu temă liberă, prin care să prezinte
componentele principale ale propriului program pentru Oradea sau Bihor. Eseul va avea
maxim 6000 de caractere cu tot cu spații și va fi însoțit de o imagine sugestivă. Acestea vor fi
postate pe pagina web dedicată și pe cea de Facebook a USR Bihor.
4. Dezbatere 2 (internă + transmisă online) – Viziunea ta despre Oradea sau Bihor
(09.10.2019)
5. până în data 20.11.2019, ora 10:00 câte un eseu care să cuprindă propuneri concrete de
proiecte pentru Oradea/Bihor. Eseul va avea maxim 6000 de caractere cu tot cu spații și va fi
însoțit de o imagine sugestivă. Acestea vor fi postate pe pagina web dedicată și pe cea de
Facebook a USR Bihor.
6. Dezbatere 3 (publică) – Propuneri și soluții pentru Oradea sau Bihor (28.11.2019).
În campanie pot apărea diferite provocări pentru concurenți, care vor scoate în evidență
trăsăturile și anumite caracteristici ale candidaților. Menirea acestora este testarea și
evidențierea trăsăturilor de personalitate ale lor, pentru evidențierea celui mai bun candidat.
Orice modificare a calendarului de campanie va fi făcută la propunerea BJ, de către Comisie.
Comisia va putea, de asemenea, să despartă dezbaterile locale Oradea de cele județene
Bihor.
Astfel, candidații vor participa la o succesiune de trei dezbateri care vor avea loc la
26.09.2019, 09.10.2019 și 28.11.2019, precum și la o dezbatere finală, după 06.12.2019,
dezbatere finală (internă) + vot în Adunarea Generală USR Oradea/Conferința Județeană
Bihor. Datele exacte ale ședințelor de alegeri vor fi stabilite de către organele statutare
competente.
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Locul dezbaterilor, moderatorii, regulile care vor conduce dezbaterile se vor anunța ulterior
și vor fi comunicate de Comisie, în urma unei decizii de Birou județean Bihor.
Nerespectarea parametrilor tehnici, a datelor limită pentru trimiterea materialelor, a altor
indicații venite din partea Comisiei sau a prezentului regulament sau a altor regulamente
interne sau a Statutului USR, poate atrage sancțiuni din partea Comisiei. Sancțiunile pot fi de
la avertisment la suspendarea temporară până la excluderea totală din competiție.

Votul final
Votul final va avea loc în data/după data de 06.12.2019, moment în care se va închide
campania de alegere a candidaților USR pentru Consiliul Local Oradea și Consiliul Județean
Bihor. Ordinea în care se vor înscrie candidații pe lista USR Oradea/Bihor pentru CL Oradea și
CJ Bihor va fi stabilită prin vot în cadrul Adunării Generale a USR Oradea respectiv în cadrul
Conferinței județene a USR Bihor, conform regulamentelor și normelor interne. Votul popular
are doar caracter consultativ.

Votul popular
Votul popular se va desfășura online până la încheierea campaniei, in data de 05.12.2019,
ora 23:59:59.
Cine poate vota: oricine este conectat sau vizitează platforma online. După votarea
candidatului preferat, se va afișa rezultatul la momentul respectiv.
Votul popular va fi doar a imagine a preferinței vizitatorilor din mediul online, neafectând
printr-o pondere sau altă formă de calcul votul final al membrilor din organele statutare. De
asemenea, votul popular reprezintă un barometru al interesului stârnit de această campanie,
care se desfășoară în premieră în comunitatea noastră. Votul popular va avea un caracter
consultativ.
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Calendar
26 septembrie 2019 - Dezbatere interna, cu membrii USR Bihor
- Prezentare candidati (CV, activitate precedenta, actuala) + intrebari de la membrii USR
Bihor
- În perioada 18 septembrie - 26 septembrie, pe pagina Facebook USR Bihor vor fi
postate, zilnic, două profile ale candidatilor la CL și CJ însoțite de pozele acestora și
link către profilul de pe site.
- Pentru aceasta, candidații vor trimite, până la data de 18 sept 2019, ora 10.00 a.m. pe
adresa candidat.bh@gmail.com o fotografie în format electronic la calitate potrivită
pentru a fi folosită in mediul online și o descriere (maxim 1500 caractere cu spații cu
tot) de tipul “cine sunt, cu ce mă ocup, de ce vreau sa candidez).
9 octombrie 2019 - Dezbatere internă, cu membrii USR Bihor transmisă public
- Prezentare eseu “Cum văd eu Oradea/Bihorul în cei patru ani cât voi fi consilier
local/județean?
- În perioada 30 septembrie - 8 octombrie, pe pagina facebook USR Bihor vor fi postate,
zilnic, două dintre eseurile transmise de candidații CL și CJ însoțite de pozele acestora
și link către profilul de pe site. Pentru aceasta, candidații vor trimite, până la data de
30 septembrie 2019, ora 10.00 a.m, pe adresa candidat.bh@gmail.com un eseu cu
tema impusă, de maxim 6000 de caractere cu spații cu tot.
25 noiembrie 2019, ora 23:59:59, termen final de depunere candidaturi pentru Consiliul
Local si Judetean.
- Indiferent de data depunerii candidaturilor, de la acest moment până la termenul
menționat, candidații vor prezenta o fotografie în format electronic la calitate potrivită
pentru a fi folosită în mediul online, CV, declarație de avere, declarație de interese,
descriere, eseu, materialele fiind necesare pentru a le realiza profilul pe site-ul
www.usrbihor.ro, la fel ca la ceilalți candidați
- candidaturile pentru Consiliul Local Oradea sau Consiliul Județean Bihor se pot trimite
pe adresa candidat.bh@gmail.com, până la data de 25 noiembrie 2019, ora 23:59:59.
În urma validării candidaturi de către Comisia de Supraveghere și Monitorizare,
candidaturile vor fi încărcate pe site-ul bihor.usr.ro.
10 octombrie - 27 noiembrie - Caravana Candidatilor USR în cadrul campaniei pentru
prezidențiale
CL: 5 saptamani, 5 cartiere din Oradea
CJ: 5 saptamani, 5 orase din judet (Alesd, Beius, Salonta, Marghita, etc)
28 noiembrie 2019 - Dezbatere publica, cu membrii USR Bihor si public, transmisa public
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-

Tema dezbaterii va fi “Ce propun eu la CL/CJ?” și prezentare eseu.
În perioada 20 noiembrie - 27 noiembrie, pe pagina facebook USR Bihor vor fi postate,
zilnic, două dintre eseurile transmise de candidații CL și CJ însoțite de pozele acestora
și link către profilul de pe site. Pentru aceasta, candidații vor trimite, până la data de
20 noiembrie 2019, ora 10.00 a.m, pe adresa candidat.bh@gmail.com un eseu cu tema
impusă, de maxim 6000 de caractere cu spații cu tot.

După 6 decembrie 2019 - Dezbatere interna finala, cu membrii USR Bihor.
Adunarea Generala USR Oradea și Conferinta Judeteana USR Bihor vor da votul final pentru
stabilirea candidatilor la CL și CJ în 2020 și ordinea pe listele USR.
Condițiile anuntate precum si prezenta la dezbatere sunt obligatorii pentru toți candidații la CL
și CJ. Calendarul poate suferi modificări și/sau precizări ce vor fi comunicate în timp util
candidatilor. Ordinea de promovare a candidaților pe pagina de Facebook și prezentarea lor
pe site va fi stabilita prin random.org, candidații care se vor înscrie ulterior fiind pozitionati în
ordinea înscrierii.

-

Nr

Data

Ora

Explicații

2

26.09.2019

*

Dezbatere internă, cu membrii USR Bihor

3

09.10.2019

*

Dezbatere internă, cu membrii USR Bihor transmisă
public

4

25.11.2019

24:00

Termen final de depunere candidaturi pentru Consiliul
Local Oradea și Consiliul Județean

5

10.09 27.11.2019

*

Caravana Candidaților USR Bihor
CL: 5 săptămâni, 5 cartiere
CL: 5 săptămâni, 5 orașe din județ (Aleșd, Beiuș,
Salonta, Marghita, etc)

6

28.11.2019

*

Dezbatere internă, cu membrii USR Bihor și public,
transmisă public
Tema dezbaterii - Ce propun eu la CL/CJ

7

06.12.2019

*

Dezbaterea internă finală, cu membrii USR Bihor

8

06.12.2019

*

Vot final în cadrul Adunării Generale USR Oradea și în
cadrul Conferinței Județene USR Bihor

*

*ora și locul se vor stabili și comunica ulterior
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