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În 13 mai 2017 au fost aleși noii membri ai Biroului
Național USR, la 8 luni de de la înființarea partidului și la 5
luni de la intrarea acestuia în Parlament.
Este un proces rar, când un partid complet nou intră pe
scena mare a politicii. După o primă perioadă de
așezare și cu unele conflicte interne, USR și-a ales o
structură de conducere mai amplă, cu lideri noi.
În contextul discuției despre reforma partidelor, ne-am
întrebat, din nou: Cine sunt acești lideri?

251 delegați*
au exprimat voturi valabile în cadrul Congresului desfășurat la Cluj-Napoca

*date din surse publice

21

de persoane în Biroul Național USR: 1 președinte, 7 vicepreședinți, 13 membri

41

Este vârsta medie a membrilor aleși

30-39 ani

Cei mai tineri
Florin Silviu Chereji, Cluj: 31
Claudiu Năsui, București: 32
Cornel Zainea, Ilfov: 32
George Țăranu, București: 34
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40-49 ani

9

50-59 ani
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13

4

Persoane reconfirmate în
conducere

6

Persoane cu funcții în
guvernarea Cioloș

8

Persoane cu studii
universitare în străinătate

9

Cei mai în vârstă
Ion Voinea, București: 54
Vlad Alexandrescu, București: 51
Radu Mihail, diaspora: 51

Parlamentari
9

Deputați

4

Senatori

2

Consilieri locali

6

Mediul privat

Geografic, județele cu marile municipii domină
București (și Ilfov)
Cluj
Sibiu
Timiș
Constanța
Iași
Maramureș
Argeș
Diaspora (Franța)

Persoane provenite recent
din managementul privat
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2
2
1
1
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Cele mai întâlnite profesii de bază
7

Ingineri (inc. IT)

5

Juriști, avocați

3

Profesori

2

Științe politice

1

Economist

Câteva scurte concluzii:

Câteva concluzii scurte:

- Leadershipul ales al USR urmează geografic bazinul de vot al partidului: marile orașe. Se
obervă o importanță încă majoră a Bucureștiului în structura de putere, locul de pornire al
mișcării politice devenite ulterior naționale – simultan cu încă (probabil) o subdezvoltare a
partidului în alte zone.
- Noua conducere executivă se bazează, ca și la partidele mai vechi, într-o proporție
mare pe parlamentari și pe alte persoane alese în funcții publice.
- Ca structură de profesii de bază nu există aproape deloc ceva ieșit din comun, atât că
studiile fiind mai recente și parțial în universități din străinătate, ele par mai adaptate la
economia actuală.
- Fiind un partid nou, majoritatea membrilor conducerii USR nu au avut o perioadă
“tampon” între carierele din mediul privat și cele publice. Nu există decât rar contacte cu
administrația publică în perioada precedentă.
- Excepția o fac cele 6 persoane care au făcut parte din guvernarea Cioloș.
- Vârsta medie a membrilor, 41 de ani, nu este foarte joasă, existând destul de multe
persoane cu “vechime” profesională.
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Sfârşit.
Vă mulţumim.

Pentru alte întrebări și comentarii:
rp@ratingpolitic.ro

