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Consolidare - punți spre România.
Inițiere proiect Alegeri Locale.
Diaspora Candidează.
În decembrie 2019 am inițiat , dezvoltat și coordonat Programul Diaspora Candidează (DC)
cu următoarele activități:
- Informarea PLUS Diaspora – membri și simpatizanți
- Recepționarea și trierea a sute de emailuri dinspre membri și simpatizanți
- Construirea unei echipe în țară și a uneia în Diaspora
- Elaborarea Ghidului candidatului din Diaspora
- Construirea unui prim website pentru a colecta informații relevante pentru candidați în
contextul alegerilor locale
- Consilierea administrativă a candidaților
- Susținerea dialogului cu filialele PLUS din țară și facilitarea lui în filiale
- Asigurarea suportului pentru elaborare de programe politice și de prezentări
- Organizarea și selectarea de mentori din rândul membrilor PLUS cu expertiză
profesională pe teme relevante pentru guvernarea locală.

Consolidare Organizațională
- training Teams & Nation Builder pentru
membrii PLUS Diaspora
Imediat după ocuparea funcției de CR, am realizat că în mai multe filiale din Diaspora
există membri ai birourilor care folosesc cu dificultate instrumente informatice precum
Teams și Nation Builder.
În ianuarie 2020, am organizat un training online pentru birourile CJ și CL ale PLUS Diaspora
în vederea facilitării transmiterii de informații privind utilizarea Nation Builder și Teams.
Am invitat doi traineri - Tudor Oprea și Ionuț Aionițoaei. Înregistrarea acestui curs se
găsește pe Teams.
Video trainings Teams & Nation Builder:

Partea I
Partea II
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FUZIUNE PROIECTE DIASPORA DE
SUSȚINERE ÎN ALEGERILE LOCALE
Am participat activ începând cu luna mai 2020 la
negocierile cu USR Diaspora privind unirea proiectelor
Diaspora Candidează, coordonat de mine din partea PLUS,
și Lokal Diaspora, proiectul coordonat la acea vreme de
Dan Enache.
- Am coordonat unirea echipelor și a candidaților.
- Am coordonat lansarea platformelor de comunicare
pentru proiect (Facebook, website) prin inițierea unui
dialog cu echipa IT PLUS, Echipa de Comunicare PLUS,
Dragoș Tudorache (BN) și Andrei Constantinescu
Coordonator Campanie Locale USR).
- Am coordonat echipa de mentori pentru candidați
(selectare, definire teme, organizare cursuri) și am ținut
mai multe ore de training pe teme relevante pentru
campanie: cum comunicăm public pe marginea temelor
sensibile (conflict sensitivity), comunicare politică
(prezentare), comunicare vizuală (prezentare foto și
discurs video)
Am făcut coaching pentru redactarea și editarea de
programe politice alături de candidați atât în echipă cât
și prin consultanță individualizată
Timp de 9 luni am coordonat echipa DCL formată
din 16 membri PLUS și o membră USR. Cu toții am susținut
în mod organizat peste 50 de candidați și candidate,
dintre care 28 au rămas în cursa finală.
- Activitatea acestui program este înregistrată pe
canalele Teams aferente și poate fi urmărită din ianuarie
2020 pe Diaspora Candidează (canalul PLUS) și din august
2020 pe Alegeri Locale ->Diaspora Candidează Lokal, în
canalul USR PLUS.
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Echipa de coordonare a proiectului Diaspora Candidează Local a inclus voluntari și
experți în diverse domenii, cum ar fi: digitalizare, comunicare politică, comunicare vizuală,
formare administrativă, infrastructură, gestiunea deșeurilor, juridic sau achiziții publice și
fonduri europene.
Au avut rol de coordonare: Roxana Fediuc (SB), Andreea Mitrofan (AB), Ciprian Melian
(Italia) și Dumitru Chihaia (Belgia)
Și-au asumat responsabilități de comunicare, redactare, editare programe și prezentări
ale candidaților/candidatelor: Florentina Harko (Suedia), Georgian Nedelcu (Elveția),
Diana Manta (SB), Alexandra Ioana Blaga (Austria), Monica Olteanu (Belgia), Lucian
Mataoanu (Elveția).
Mentori pe teme ca: formare administrativă, infrastructura, gestiunea deșeurilor, juridic,
comunicare vizuală, comunicare politică, digitalizare, educație, achiziții publice și fonduri
europene: Cecilia Canahai (Africa de Sud), Florian Ioniță (Otopeni), Măndița Baias (Cluj),
Stelian Pavalache (Elveția), Anca Șuță Aveam (Belgia), Ionuț Aionițoaei (Belgia), Roxana
Fediuc (SB), Andreea Mitrofan (AB).
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Activitate și ințiative în cadrul Consiliului
Național
Am luat parte la ședința de 2 zile a Consiliului Național din ianuarie 2020,
întâlnire desfășurată la Iași. În cadrul plenului CN am prezentat viziunea
pentru proiectul Diaspora Candidează, ce tocmai se contura.
Ședințele Consiliului Național s-au desfășurat numai prin teleconferință
începând cu martie 2020 și am participat la toate, luând cuvântul punctual pe
teme legate de desfășurarea alegerilor locale și parlamentare, precum și pe
teme legate de Diaspora.
Am luat parte la ședinta de 2 zile a Consiliului Național desfășurat la Palatul
Parlamentului în februarie 2020 în București, unde am propus introducerea
opțiunii cotizației mărite.
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Extindere și Consolidare Organizațională Activitate Administrativă
SUPORT ALEGERI CL-URI
Am oferit suport administrativ pentru organizarea alegerilor la nivel de CL în
diverse filiale prin:
Recepționarea cererilor dinspre birouri;
Supunerea acestora discuției în Consiliul Coordonatorilor Regionali și solicitarea
opiniei fiecărui Coordonator/Coordonatoare;
Elaborarea de hotărâri CR pentru a demara alegerile interne;
Asistență punctuală acolo unde a fost nevoie.
ADAPTARE REGULAMENT ALEGERI CL-URI
Editarea și adaptarea Regulamentului privind Alegerile de CL, conform
amendamentelor
adoptate în decembrie 2019. În acest sens, am inițiat un mic grup de lucru și,
alături de Alina Jurcoane (președintă D2) și de Sorin Jianu (președinte D5), am
adaptat regulamentul alegerilor de CL, conform amendamentelor aduse
Statutului în decembrie 2020. Documentul propus birourilor filialelor constituie un
suport pentru organizatorii de alegeri CL, care altfel sunt nevoiți să lucreze și să
compileze din 3 documente distincte (vechiul regulament alegeri CL, regulament
intern și Statut) - vezi Anexa.
CL-URI - SUPORT ALEGERI BIROURI FILIALE
În perioada mai - august 2020 au avut loc alegeri de birouri în 3 filiale PLUS Diaspora D2, D3 și D4. Alături de echipa CR, am oferit suport la organizarea alegerilor BFJ în
diverse filiale prin:
Verificarea calendarului;
Comunicarea cu BN;
Implementarea deciziilor forurilor abilitate;
Organizarea și moderarea dezbaterilor între candidați;
Recepția contestațiilor și direcționarea lor spre forurile abilitate (CNIA);
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Consolidare Organizațională – Mediere,
dialog și stabilizare filiale.
Resurse umane
Am coordonat activitatea de mediere în cadrul Filialei D2 prin:
call pregătitor pentru membrii D2 din Germania și Austria;
documentare și colaborare cu Andrei Lupu (BN) și Lavinia Aioanei (fost
președinte CNIA);
deplasare la Viena pentru a discuta în mod direct cu membrii;
dezbatere internă cu membrii D2 privind direcția și soluțiile pentru filială.
Am participat ca back-up, alături de Dana Hering și Cristina Luca, la o sesiune
de mediere în cadrul Filialei D5.
Am coordonat
activitatea de mediere
pentru Filiala D2

Am inițiat și participat împreună cu Cristina Luca și Dana Hering la o sesiune
de mediere și facilitare a dialogului în cadrul Filialei D1.

În cazul demisiilor care au venit direct pe adresa CR sau în cazurile în care colegii
demisionari (în special oameni din birouri) m-au contactat direct, în coordonare cu Ana
Sava, am inițiat demersurile procedurale de retenție prin dialog cu membrii demisionari.
În general, am lucrat foarte bine în acest sens cu președinții, în special cu Cosmin Râță
din D4, cu Ariane Ambrosius și Alina Jurcoane din D2, cu Marius Olaru din D6 și cu Sorin
Jianu din D5.
În cazurile în care membrii demisionari erau în conflict direct cu președintele filialei și/sau
cu secretarul general, într-o strânsă comunicare cu Ana Sava am încercat calmarea
situației îndrumându-i pe membrii demisionari spre dialog cu președintele și cu biroul din
care proveneau.
Din păcate au fost situații în care președintele a refuzat dialogul constructiv cu membrii
demisionari urgentând procesarea demisiilor. Astfel, încercările membrilor demisionari de
a reveni și a-și relua activitatea în birou au eșuat sau chiar au escaladat, inclusiv cu
sesizări la CNIA.
În acest punct procedura demisiilor necesită ajustări urgente care să echilibreze puterea
discreționară a unora dintre președinți asupra membrilor și reducerea abuzurilor de
putere.
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Evenimente
În februarie 2020, m-am deplasat în
Austria pentru un eveniment comun
(dezbatere cu membrii) USR Austria –
PLUS Germania/Austria alături de Nicu
Ștefănuță.
În cadrul evenimentului cu public au
avut intervenții online Dominic Fritz și
Vlad Voiculescu.

Activitate umanitară în contextul crizei
COVID-19
Am participat la crearea Celulei de Criză PLUS Diaspora.
Am fost desemnată pentru a face parte din Celula de Criză executivă a PLUS.

Aceste noi structuri s-au dezvoltat spontan în cadrul Partidului, în condiții
extraordinare. Mesajul uman și îndemnul președintelui PLUS, adaptat celei mai mari
crize pe care o traversăm în timpul vieților noastre, a fost transmis în ședința CN din
martie 2020 și apoi în spațiul public. Astfel, atât președintele, cât și membrii PLUS sau pus la dispoziția autorităților și a societății.[1]

[1]
Din discursul lui Dacian Cioloș «Trecem printr-o perioadă extrem de grea, fără precedent de la Al Doilea Război Mondial încoace. Trăim vremuri în care avem nevoie în primul rând de
solidaritate umană.” Mă pun pe mine și pe toți colegii mei, cei 20.000 de membri ai PLUS, la dispoziția autorităților române. Sunt oameni cu experiență, unii dintre ei chiar cu experiență
guvernamentală, care o să fie la dispoziția Guvernului să ajute în domeniile importante acum, precum: sănătate, economie, social, agricultură sau acolo unde e nevoie. Și facem lucrul
acesta fără nicio pretenție și fără nicio așteptare în schimb.” Dacian Cioloș cere instituțiilor statului „să nu ezite să folosească toate resursele pe care societatea le poate pune la dispoziție
și anunță armistițiu politic pe perioada crizei COVID-19: Vom fi alături de instituțiile statului român și de eforturile lor - Digi 24 31.03.2020
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Numire în cadrul Celulei de Criză Executivă
(Guvernul din Umbră al PLUS)
În luna martie, în cadrul ședinței Consiliului Național, am fost desemnată în plen ca
membră în cadrul Guvernului din Umbră condus de Dacian Cioloș[1]. Această structură
creată în contextul debutului crizei CoViD-19 a deschis linii de colaborare cu Guvernul
Orban.
În cadrul acestei structuri, am activat în calitate de coordonatoare a inițiativei
transnaționale Rețeaua de Solidaritate, un proiect recunoscut de partid, dar în privința
căruia s-a convenit să nu se desfășoare sub coordonarea PLUS și nici sub siglă politică.
Am participat la toate reuniunile guvernului din umbră, în cadrul Departamentului de
Proiecte de Solidaritate și coordonare a rețelelor de intervenție locală.
În cadrul acestei activități:
am adus în PLUS informații medicale de actualitate, iar, prin intermediul lui Dacian
Cioloș, medicii și specialiștii din Rețeaua de Solidaritate au pus la dispoziția
Guvernului Orban un pachet cu ghiduri și proceduri intraspitalicești și de terapie
intensivă care lipseau în România în acel moment;
am deschis o colaborare cu Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, iar,
prin intermediul Secretarului de Stat, Ana Gutu, am intrat în legătură cu unul dintre
membrii Celulei de Criză CoViD din cadrul Ministerului Sănătății de la Chișinău. Astfel,
pachetul cu ghiduri și proceduri intraspitalicești și de terapie intensivă care lipseau
în Republic Moldova a fost preluat de Ministerul Sănătății din Chișinău.
am deschis linii de dialog și de transfer know-how cu - Societatea Medicală „Isidor
Bodea” a medicilor români din Cernăuți,[2] iar prin chirurgul Aurel Roșca, președintele
acestei Societăți, am facilitat schimbul de idei între medicii români din Ucraina și
medicii români din vestul Europei.
am luat legătura cu Uniunea Etnicilor Români din Bulgaria „AVE”, din Vidin, Bulgaria,
al cărei președinte este medicul român Ivo Gheorghiev. Prin Dr. Gheorghiev, medici și
spitale din Bulgaria au avut acces la informații, la dezbateri interne și externe,
precum și la schimburi de informații cu medicii români din țară și din vestul
Europei.[3]
[1] Newsweek Romania - PLUS a creat „un guvern din umbră”, condus de Dacian Cioloș. Va colabora cu guvernul oficial, 13.04.2020.
https://newsweek.ro/politica/plus-a-creat-un-guvern-din-umbra-condus-de-dacian-ciolos-va-colabora-cu-guvernul-oficial
[2] Romanian Global News press - Societatea Medicală „Isidor Bodea” din Cernăuți aderă la Rețeaua de Solidaritate a medicilor români
de pretutindeni, 14.05.2020 https://rgnpress.ro/2020/05/14/societatea-medicala-isidor-bodea-din-cernauti-adera-la-reteaua-desolidaritate-a-medicilor-romani-de-pretutindeni/
[3] Medicii români din Ucraina și Bulgaria se alătură Rețelei de Solidaritate https://reteauadesolidaritate.com/medicii-romani-dinucraina-si-bulgaria-se-alatura-retelei-de-solidaritate/
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Consolidare Organizațională - Cultura
Internă și Fundraising.
Susțin introducerea Comisiei
pentru Egalitate de Șanse în
Statutul USR PLUS.
Susțin finanțarea PLUS prin
donații personale - am reușit
atragerea a 3 donatori mari din
diaspora.

Susțin
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Consiliul Coordonatorilor Regionali Diaspora
și întâlnirile săptămânale cu președinții de
filiale
Cu colegele din Consiliul Coordonatorilor Regionali din Diaspora comunic zilnic prin
canalele WhatsApp și Teams. Săptămânal (sâmbăta) avem ședințe în care evaluăm
activitatea și trasăm prioritățile în filiale și în regiune.
Tot săptămânal, în continuarea ședințelor CR avem ședințele cu președinții celor 7
filiale care informează despre activitatea birourilor și despre situația din filialele/țările
pentru care sunt reprezentanți/reprezentante PLUS.

Gabriela.mirescu@ro.plus

Politicienii se gândesc la următoarele alegeri,
oamenii de stat la următoarele generații
James Freeman Clark

http://www.gabrielamirescu.com/

Gabriela
Mirescu

Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate
- regulament de organizare a alegerilor în cadrul comunităților locale
1. O comunitate locală devine activă dacă are minim 5 membri. După activarea comunității prin
hotărâre a Biroului Județean sau, în cazul inexistenței acestuia, prin hotărâre a Biroului
Național, trebuie să fie organizate alegeri pentru funcțiile de conducere din cadrul acesteia în
maxim 60 de zile [cf. art. 28 alin. (6) din Statut], cu recomandarea din partea SG și IT ca BFJ să
verifice anterior convocării existența candidaturilor minime necesare - 1 coordonator și între 2
și 4 membri) [cf. art. 29 alin. (1) din Statut].
2. Funcțiile de conducere în cadrul unei comunități sunt:
coordonatorul comunității;
biroul comunității (între 2 și 4 membri + coordonatorul comunității) - art. 29 alin. (1) din
Statut.
3. Au dreptul de a candida persoanele care sunt membri PLUS la data de referință (data la
care a fost stabilită organizarea alegerilor) care au achitat cotizația inclusiv pentru luna
anterioară adunării generale extraordinare. Cf. art. 10 alin. (4) din Regulamentul intern, plata
cotizațiilor se realizează cel târziu până la data de 15 a lunii ulterioare lunii pentru care este
plătită cotizația.
4. Candidaturile vor cuprinde:
programul de coordonare a comunității (pentru candidații la funcția de coordonator),
CV (pentru candidații la funcțiile de coordonator și de membru în biroul comunității).
5. Candidaturile vor putea fi depuse până la data stabilită prin Hotărârea biroului Filialei
Județene privind organizarea alegerilor. Formularul pentru organizarea votului trimis
departamentului IT trebuie completat cu 48 de ore inainte de startul votului.
6. Adunarea generală extraordinară de alegeri va fi convocată în scris cu minim 10 zile
înainte de data organizării ei. Termenul de 10 zile se împlinește în a zecea zi după ziua
convocării, fără a lua în calcul ziua convocării. Exemplu: Pentru o convocare realizată pe 11
iunie, adunarea generală va putea avea loc pe 21 iunie.
7. Cvorumul necesar pentru desfășurarea statutară a adunării generale extraordinare de
alegeri este de 50%+1 dintre membrii cu drept de vot ai comunității locale. În cazul în care
cvorumul nu este întrunit, o nouă ședință a adunării generale extraordinare va fi convocată în
termen de 15 zile.
8.
În cazul în care aceasta are loc anterior desemnării biroului filialei județene, ședința
adunării generale extraordinare se va desfășura sub conducerea unuia dintre coordonatorii
regionali din regiune sau a unei persoane delegate de către acesta. Ulterior desemnării biroului
filialei județene, ședința adunării generale extraordinare se va desfășura sub coordonarea
unuia dintre membrii biroului filialei județene. Conducătorul ședinței nu poate face parte din
respectiva comunitate și nu poate candida la nicio funcție în cadrul comunității.

9.
Conducătorul ședinței va verifica îndeplinirea de către candidați a condițiilor de
ligibilitate, respectiv calitatea de membru și plata la zi a cotizației. În cazul adunării
generale extraordinare desfășurate online, toate aceste condiții vor fi îndeplinite cu
minimum 48 de ore înainte de începerea votului, cf art. 5 din prezentul regulament.
10.
În cadrul adunării generale extraordinare, fiecare candidat pentru funcția de
coordonator își va prezenta programul. La solicitarea acestora, se va acorda cuvântul și
candidaților la funcția de membru al biroului comunității.
11.
Au dreptul să voteze doar membrii care au plătit cotizația inclusiv pentru luna
anterioară adunării generale extraordinare. Cf. art. 10 alin. (4) din Regulamentul Intern,
plata cotizațiilor se realizează cel târziu până la data de 15 a lunii ulterioare lunii pentru
care este plătită cotizația.
12.
Votul este secret și se exprima prin buletine de vot tipărite. Cu titlu excepțional, în
comunitățile locale din Diaspora, votul va putea fi organizat online, printr-un sistem care
va asigura caracterul secret al acestuia.
13.
Desemnarea coordonatorului comunității se realizează cu votul majorității membrilor
cu drept de vot ai comunității locale prezenți în adunarea generală, cu condiția îndeplinirii
unui cvorum de 50%+1 dintre membrii comunității [cf art. 29 alin. (2) din Statut]. Exemplu:
Într-o comunitate cu 20 de membri cu drept de vot, va fi nevoie de participarea a minim 11
membri pentru ca adunarea generală să se desfășoare statutar. De asemenea, va fi nevoie
de votul a minim 7 membri cu drept de vot pentru desemnarea coordonatorului și a fiecăruia
dintre membrii biroului (11/2+1=5.5+1=6.5, rotunjit în sus la 7).
14.
Fiecare membru al comunității locale are dreptul de a exprima un singur vot cu
privire la candidații pentru funcția de coordonator și tot atâtea voturi câte posturi vacante
există pentru funcția de membru al CL.
15.
În cazul în care niciunul dintre candidații la funcția de coordonator al comunității nu
a obținut un număr de voturi egal cu 50%+1 din numărul de membri cu drept de vot prezenți
sau
primii doi candidați sunt la egalitate de voturi, se va organiza un al doilea tur de scrutin, la
care vor participa doar primii doi clasați candidați pentru funcția de coordonator al
comunității.
16.
În cazul în care în al doilea tur de scrutin niciunul dintre candidați nu obține un
număr de voturi egal cu 50%+1 din numărul de membri prezenți în adunarea generală,
membrii cu drept de vot prezenți pot hotărî cu majoritatea absolută și cu acordul
conducătorului ședinței organizarea unui nou tur de scrutin sau organizarea unei noi ședințe
a adunării generale extraordinare în termen de 15 zile. În cadrul noii ședințe, sunt aplicabile
toate normele menționate anterior. La a doua convocare, adunarea generală este statutară
în condițiile prezenței a cel puțin 33%+1 din membrii cu drept de vot [cf art. 23 alin. (6) din
Regulamentul Intern]. Organizarea unei noi ședințe de alegeri pentru funcția de coordonator
al comunității nu afectează pozițiile de membru al biroului comunității alese statutar în
cadrul primei ședințe.

17.
În cadrul adunării generale extraordinare, vor fi considerați aleși candidații pentru
funcția de membru al biroului comunității care au obținut un număr de voturi care ating
minimum 50%+1 din numărul de membri prezenți ai comunității, în ordinea numărului de voturi
obținute.
18.
În cazul în care mai puțin de 4 candidați au obținut un număr de voturi mai mare de
50%+1 din numărul de membri cu drept de vot în adunarea comunității pentru pozițiile de
membru al biroului comunității rămase neocupate, se vor organiza tururi de scrutin succesive
la care vor participa doar candidații care nu au fost aleși membri ai biroului comunității la
tururile anterioare, până la ocuparea tuturor funcțiilor de membru al biroului comunității.
19.
Dacă există mai mulți candidați care au obținut un număr de voturi mai mare de
50%+1 din numărul de membri prezenți la adunarea generală a comunității decât pozițiile
disponibile, primii doi clasați dintre aceștia vor fi desemnați drept membri supleanți ai biroului
comunității.
20.
La sfârșitul fiecărei ședințe a adunării generale de alegeri, conducătorul ședinței
va întocmi, în două exemplare, un proces-verbal conform modelului pus la dispoziție de Biroul
Național.
21.
Un exemplar al procesului-verbal se transmite Biroului Național, iar al doilea
exemplar se transmite coordonatorilor regionali pentru respectiva regiune. În cazul în care
adunarea generală extraordinară are loc după desemnarea conducerii județene a PLUS, cel
de-al doilea proces-verbal se transmite biroului filialei județene.
22.
Toți membrii comunității vor fi informați cu privire la deciziile luate în cadrul adunării
generale extraordinare.

