PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA (USR)
În sfârșit, ai cu cine!

Info generale

Anul înființării: 2016

Denumire anterioară: Slogan politic: În sfârșit, ai cu cine!
Doctrina politică: Poziționare politică: Centru
Principii și valori:
> Reaşezarea ierarhiilor în societatea românească pe criteriile moralităţii si competentei;
> Un sistem electoral democratic, care să nu îngrădească accesul la demnitatea publică;
> O administraţie publică eficientă, care să optimizeze interacţiunea cu persoanele fizice şi
juridice;
> O administraţie publică transparentă, care asigură participarea cetăţeanului la decizii;
> Stoparea risipei banului public;
> O justiţie independentă, eficientă şi predictibilă şi respectarea legii;
> O economie funcţională, în care există o competiţie economică corectă, sistemul legislativ şi
fiscal este predictibil, iar constrângerile birocratice sunt minime;
> Rezolvarea regimului de proprietate funciară;
> Un proiect naţional pentru marea infrastructură;
> Un sistem educaţional de calitate, care formează competenţe în acord cu necesităţile vieţii
sociale şi ale pieţei muncii;

> Un sistem sanitar care să îşi eficientizeze resursele şi care să garanteze un act medical de
calitate;
> O dezvoltare a localităţilor urbane şi rurale care să asigure creşterea calităţii locuirii şi
creşterea competitivităţii localităţilor, şi în special a marilor oraşe, în competiţia globală;
> Un bun echilibru între dezvoltarea economică şi protecţia mediului şi a sănătăţii;
> Un sector cultural dinamic, creşterea gradului de acces la cultură şi protejarea patrimoniului
cultural;
> Orientarea euro-atlantică a politicii externe a României şi consolidarea poziţiei României în
structurile euro-atlantice;
> Respectarea suveranităţii naţionale, a independenţei şi unităţii statului, a integrităţii
teritoriale, a ordinii de drept şi a principiilor democraţiei constituţionale;
> Promovarea valorilor şi intereselor naţionale, a pluralismului politic, stimularea participării
cetăţenilor la scrutinuri.
(sursa: www.usb.ro)

Afiliere internațională: Afiliere europeană: Structură:
Organele de conducere, arbitraj si control ale Partidului Uniunea Salvați România sunt:
> Congresul
> Biroul National
> Presedintele
> Vicepresedintii
> Comisia Nationala de Arbitraj
> Comisia Nationala de Cenzori

Număr membri: Număr filiale: 48
Președinte: Nicușor Dan

Detalii președinte:
Nicușor Dan (n. 20 decembrie 1964, Făgăraș, Judeţul Braşov) este matematician, activist civic
și om politic. În 2006 a înființat Asociația Salvați Bucureștiul, ca o reacție la demolarea caselor
de patrimoniu de către speculatorii imobiliari, construcția de blocuri înalte de locuințe în
cartiere protejate și la scăderea suprafețelor de spații verzi din București. A candidat ca
independent pentru funcția de primar general al Capitalei, la alegerile din iunie 2012 și a
obținut peste 8% din voturi. În iunie 2015 lansează platforma politică Uniunea Salvați
Bucureștiul, în vederea alegerilor locale din 2016. A candidat pentru funcția de primar general
al Capitalei la alegerile din iunie 2016, din partea USB - a obținut locul al doilea, cu un procent
de 30,5% și a fost ales consilier general. Din august 2016 a extins activitatea proiectului USB la
nivel național, sub numele de Uniunea Salvați România.

Președinți anteriori:
Președinte de onoare:
Controverse:
> Dumitru Dobrev, consilier general al USB la Primaria București, a fost surprins în timp ce
vota la două cartele, cea personală și cea a lui Nicușor Dan, când acesta ieșise din sală.
Dobrev și-a cerut scuze in public și și-a dat demisia din funcția de consilier general,
vicepreședinte USB și de președinte al filialei USB Sector 4.
> Bogdan Rădulescu, inițial vicepreședinte al filialei Cluj, s-a retras din partid în urma revenirii
în atenția publică a unei emisiuni din 2014, în care acesta a jignit Biserica Ortodoxă Română.
La momentul respectiv, Rădulescu a fost și amendat de Consiliului Discriminării pentru mesajul

lui împotriva Bisericii.

Website:
Social:
Localizare: Str. Carol Davila Nr. 91, Bucuresti

