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1 an de activitate



Săptămâna aceasta se împlinește 1 an 

de când Cristian Ghinea  a fost numit coordonator

de politici publice și a început organizarea 

Departamentului de Politici Publice al USR.

Treptat au fost angajați colegi noi 

și departamentul a ajuns la formula actuală 

cu 9 membri.

Echipa DPP

Cristian Ghinea 
Coordonator Departament Politici Publice

A fost ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene în două 

mandate, cu o experiență de peste 15 ani în domeniul politicilor 

publice și al fondurilor europene, a negociat cu succes unul dintre 

cele mai apreciate Planuri de Redresare și Reziliență din Uniunea 

Europeană, un adevărat program de țară care oferă șansa unei 

dezvoltări accelerate a României odată cu implementarea reformelor 

din domeniile infrastructură, mediu, sănătate, educație, justiție, 

administrație publică, energie. De asemenea a coordonat și procesul 

de negociere și pentru Programele Operaționale (fondurile de 

coeziune) care urmează să fie lansate.

A fost redactor și editorialist la Dilema Veche, a condus Centrul 

Român de Politici Europene înainte de a intra în politică. 



Echipa DPP

Victor Giosan
Coordonator Adjunct 
Departament Politici Publice

experiență profesională: 
Consultant internațional în management 
public, fiscalitate, finanțe publice

Are peste 25 de ani experiență în analiză de politici publice, finanțare 

locală și autonomie teritorială. În prezent este EU High Level Adviser 

în Republica Moldova, consiliind guvernul moldovean în reformarea 

finanțelor publice locale.

Liviu Popescu
Expert politici publice

experiență profesională: 
Director General Radio România

A fost reporter, redactor, producător, prezentator în radio și 

televiziune, director executiv, director relații externe în asociații 

profesionale - telecom mobil, pharma, antreprenori și înainte de a se 

alătura Departamentului de Politici Publice a ocupat funcția de 

Director General interimar la Radio România.



Echipa DPP

Vlad Ilina
Manager proiect MonitorPNRR

experiență profesională: 
redactor-șef adjunct Adevărul

Are peste 20 de ani de experiență în presă și consultanță media.

A intrat în presă la mijlocul anilor ‘90 la secția Externe a cotidianului 

Evenimentul Zilei. A lucrat la lansarea/relansarea mai multor 

publicații iar la Adevărul a fost redactor-șef adjunct.

Este coautor al unei cărți de reportaje despre tragedia provocată în 

2011 de cutremurul și tsunami-ul din Japonia. 

Marius Vasiliu
Expert politici publice

experiență profesională: 
secretar de stat și înalt funcționar public

A fost secretar de stat în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor 

Europene și înalt funcționar public - coordonator al programelor din 

cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; a 

făcut parte din echipa de negociere a PNRR, fiind autorul sistemului 

de management și control. În calitate de secretar de stat a avut în 

coordonare procesul de negociere a Programelor finanțate din 

fonduri europene pentru perioada 2021-2027, dar și monitorizarea 

îndeplinirii țintelor anuale de absorbție pentru toate programele 

curente. 



Echipa DPP

Ioana Lupea
Editor content

experiență profesională: 
redactor-șef Cotidianul

A ocupat diverse funcții de vârf la cele mai importante ziare din 

România: redactor șef la Cotidianul, redactor șef adjunct la 

Evenimentul Zilei, editorialist pentru Adevărul. L-a intervievat pe 

fostul președinte american George W Bush. A moderat talk-show-uri  

la Televiziunea Română și la B1 TV. 

Din 2016 este consilier de comunicare politică pentru USR. În 2020 a 

fost manager de comunicare al campaniei lui Dominic Fritz pentru 

primăria Timișoara.

Denisa Șerban
Manager proiect MonitorPNRR

experiență profesională: 
consilier ministru MIPE

A fost manager de proiecte peste unsprezece ani într-o companie 

românească, apoi a intrat în echipa europarlamentarului Cristian 

Ghinea. Apoi a fost șefă de cabinet la Ministerul Investițiilor și 

Proiectelor Europene, având un rol cheie în finalizarea negocierilor 

PNRR.



Echipa DPP

Corina Atanasiu
Coordonator Program de Asistență 
pentru Dezvoltare Locală al USR

experiență profesională: 
secretar de stat

Are peste 20 de ani de experiență în administrare de scheme de 

finanțare din fonduri europene, consultanță și implementare de 

proiecte de dezvoltare locală și educație, iar în ultimii șapte ani a 

militat în societatea civilă pentru bunăstarea școlilor și creșterea 

calității actului de învățământ. 

A fost secretar de stat în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor 

Europene și a făcut parte din echipa de negociere a PNRR, în care a 

coordonat capitolul Educație. Tot în calitate de secretar de stat a 

coordonat POC - Programul Operațional Competitivitate destinat 

finanțării investițiilor vizând creşterea competitivităţii şi dezvoltarea 

economică. 

Laurențiu Theodoru
Secretar administrativ

experiență profesională: 
subprefect județul Sibiu

A lucrat 25 de ani ca antreprenor în domeniul IT&C. În calitate de 

consilier local al Municipiului Sibiu a reușit să inițieze și să valideze 

prin vot patru proiecte de HCL. Ca subprefect, într-un mandat de 

doar șase luni, a militat consecvent pentru digitalizare, eficiență și 

legalitate.



Policy Brief Scurtă analiză asupra perspectivelor 

terminalului de GNL de la Constanța 

Policy Brief Scurtă analiză tehnică a impactului 

reducerii accizei și/sau TVA la combustibili, gaze și 

energie

Policy Brief Politici de integrare pentru refugiații 

ucraineni

Policy Brief Strategie pe bune în domeniul siguranței 

rutiere - Guvernul trebuie să refacă Strategia de 

siguranță rutieră abia adoptată 

Ce am făcut în primul an

• am formulat puncte de vedere pe proiecte de legi și 

inițiative de politici publice către Biroul Național al 

USR

• la cererea BN, am lucrat împreună cu filialele USR la 

dezvoltarea de propuneri locale de politici publice

• am analizat și am transmis la cerere feedback pe 

prioritățile legislative propuse de grupul 

parlamentar, am transmis puncte de vedere în 

ședințele Biroului Național și către inițiatorii unor 

proiecte problematice

• am acordat asistență cu input de policy la 

conferințele de presă ale președintelui Cătălin Drulă 

și ale grupului parlamentar

Documente de politici publice

https://e-usr.ro/documente/download/9065b064-ded8-41b6-9867-0c19329f23bb
https://e-usr.ro/documente/download/ef271786-64b8-41b1-a750-b4efc5059e0f
https://e-usr.ro/documente/download/374f66af-9cfe-4dc9-95e3-4c698a7252eb
https://e-usr.ro/documente/download/fff88206-e0ef-457e-b6be-146d6d0a5133


Document de poziție Propunerile USR pentru control 

civil puternic asupra serviciilor de informații

Policy paper „Reforma” brejnevistă a educației 

Document de Poziție USR Propunerile USR pentru 

noua Strategie Forestieră Națională

Document de poziție USR Opriți taxa pe soare 

Policy paper Guvernul PNL – PSD propune legea de 

salvare a pensiilor speciale. Detalii pentru fiecare 

categorie de pensii

+ alte poziții de informare rapidă pentru Biroul 

Național al USR. 

https://e-usr.ro/documente/download/d0160385-a060-4bc4-8fff-999c3b88a385
https://e-usr.ro/documente/download/62d811c5-3c34-4730-ba54-46de15c01714
https://e-usr.ro/documente/download/52b366f2-0b23-4f2b-9315-34c14619d770
https://e-usr.ro/documente/download/ddf22a26-79de-46cf-8a74-f7353c220a10
https://www.usr.ro/wp-content/uploads/2017/04/Reforma-pensiilor-Speciale.pdf


Monitorizarea Planului de Redresare și Reziliența 

prin instrumentul MonitorPNRR

› am coordonat proiectul MonitorPNRR.ro - site-ul cu 

peste 40 de mii de vizitatori unici în 2022

› am emis poziții USR legate de implementarea PNRR și a 

programelor operaționale finanțate din fonduri europene

› am monitorizat continuu îndeplinirea jaloanelor și 

țintelor asumate în PNRR

› am emis 4 rapoarte trimestriale de monitorizare pe 

fiecare jalon în parte

Ce am făcut în primul an

Buletin de sănătate PNRR nr. 1/2022  “Prima tranșă de jaloane 

PNRR - Ce se schimbă, dincolo de bifat?”

Buletin de sănătate PNRR nr. 2/2022  “Planul de țară se târâie 

înainte”

Buletin de sănătate PNRR nr. 3/2022  “Timpul banilor ușor de 

obținut s-a terminat. Acum e timpul reformelor”

Buletin de sănătate PNRR nr. 4/2022  “Planul de țară nu e 

coordonat de nimeni, deci se împușcă singur în picior”

https://monitorpnrr.eu/
https://e-usr.ro/documente/download/c716b5cf-7af9-48ef-8d4a-68c064b11f68
https://e-usr.ro/documente/download/b7febc26-fea6-4274-b553-9206b818ac04
https://e-usr.ro/documente/download/3c8c92ea-44e8-41ea-a78d-e3913ac59d69
https://e-usr.ro/documente/download/b55bdbc6-7b56-4a92-b9d5-51d95ed39efe


Rapoartele trimestriale de monitorizare, 
analizele MonitorPNRR și comunicatele de presă 
au generat sute de articole în mass-media

Ce am făcut în primul an



Asistență pentru dezvoltare locală în cadrul USR

› am lansat Programul de Asistență pentru Dezvoltare 

Locală al USR prin care punem la dispoziție 

următoarele activități de suport: materiale de sinteză și 

materiale explicative regulate privind liniile de 

finanțare din PNRR și alte programe de finanțare din 

surse externe precum și asistență și sprijin în accesarea 

fondurilor și ateliere dedicate pe teme de dezvoltare 

de proiecte din fonduri europene

› la începutul anului 2022 am emis primele patru 

materiale de sinteză explicative privind liniile de 

finanțare din PNRR, materiale care au ajuns la toți 

membrii USR

Ce am făcut în primul an

 EFICIENȚA ENERGETICĂ TRANSPUSĂ 

ÎN INVESTIȚII LA NIVEL LOCAL 

 OPORTUNITĂȚI PENTRU AUTORITĂȚILE PUBLICE 

LOCALE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE DEȘEURILE, 

PĂDURILE ȘI BIODIVERSITATEA

 PROIECTE DIGITALE PENTRU ADMINISTRAȚII 

PUBLICE LOCALE

 PROIECTE VERZI PRIN FONDUL UAT 

ȘI SERVICII PENTRU COMUNITATE

https://e-usr.ro/documente/download/fdf8a4eb-9420-4951-b473-8cae48fccdb7
https://e-usr.ro/documente/download/6a8be18f-be73-4555-aa2f-74c2c6c8dc77
https://e-usr.ro/documente/download/81e9718c-c693-491d-a479-28df7dcd1007
https://e-usr.ro/documente/download/8e770a06-f254-4cf2-912b-ba24b3cae1ab


Am organizat ateliere dedicate 
accesării fondurilor europene

Ce am făcut în primul an
• Atelier “Întreprinderi rezistente și inteligente” - iunie 2022

• Atelier "Bani pentru sănătate la sate - ghid final"- iulie 2022

• Atelier "Granturi pentru investiții conform OUG 113/2022 și prelungirea 
4.1.1.-POC Bis" - iulie 2022

• Atelier "Iarăși despre educație: școli pilot în PNRR" - august 2022

• Atelier "IMM la puterea digital" - august 2022

• Atelier "Să fie lumină!"- august 2022

• Atelier "Maraton PNRR"- septembrie 2022

• Atelier “PNRR trece, robinetii rămân”- septembrie 2022

• Atelier “Energie regenerabilă pentru primăria responsabilă”- septembrie 
2022

• Atelier “Granturi de investiții pentru IMM” POC 4.1.1.BIS - septembrie 2022

• Atelier “Coeziunea socială și teritorială - Componența C11. Turism și 
cultură”- octombrie 2022 

• Atelier “IMM la puterea digital - episodul 2”- octombrie 2022

• Atelier “Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți” - octombrie 2022

• Atelier “Centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie”
- noiembrie 2022

• Atelier “Înapoi către științe. Modernizarea laboratoarelor din școlile 
românești” - noiembrie 2022 

• Atelier “Turism pe două roți: 3000 de km de trasee cicloturistice în 
România” - decembrie 2022 -

• Atelier “Cum ne digitalizăm afacerile” - decembrie 2022

• Atelier “Toți copiii merg la școală” - Prezentare PNRAS PNRR - ianuarie 
2022

• Atelier Proiecte PNRR din Fondul Local și Valul Renovării - martie 2022

• Atelier Fonduri nerambursabile prin programul Start-Up Nation 2022 -
aprilie 2022

• Dezbatere Reforma administrativ-teritorială în viziunea USR - mai 
2022 Nota de informare cu privire la Policy Paper-ul referitor la Reforma 
Administrativ-Teritorială

• Atelier - Noi granturi pentru afaceri în agricultură și industrie alimentară -
mai 2022

• Atelier - „Sprijin pentru Start-up”- oportunitate de finanțare din fonduri 
externe nerambursabile prin granturi norvegiene și SEE pentru 
dezvoltarea companiilor recent înființate în domeniile: Inovație verde în 
industrie, TIC și Creștere albastră - mai 2022

• Atelier "Bani pentru sănătate la sate" - PNRR_I1.1_Cabinete MF sau asocieri 
MF - iunie 2022 

• Atelier „Curățăm România - Managementul deșeurilor, investiții PNRR” -
iunie 2022 

• Atelier "Decență pentru persoanele cu dizabilități - investiții PNRR"- iunie 
2022

https://e-usr.ro/documente/download/334dfa37-bcb4-4d50-a763-a378937e7de8
https://e-usr.ro/documente/download/3c5a3847-3124-4d7b-9790-efa4489b9081
https://e-usr.ro/documente/download/89a9491e-3d99-4998-905b-acc00333d9fc
https://e-usr.ro/documente/download/f336dc18-eabc-4812-ad5a-338ce3677fdb
https://e-usr.ro/documente/download/92ac805b-20e3-4f7a-9f48-ff4d80927ec2
https://e-usr.ro/documente/download/0d62878f-fe3d-4f31-bc44-c0869a770b2a
https://e-usr.ro/documente/download/029b2d85-ef1e-4a3d-a114-fff921bd2efa
https://e-usr.ro/documente/download/f288d321-df1d-4585-b3d6-ef8724da91c9
https://e-usr.ro/documente/download/83adbb08-bbfe-479a-b313-fd2f25cc7586
https://e-usr.ro/documente/download/cba1c212-1d58-4190-a119-8a6149ea609a
https://e-usr.ro/documente/download/3b1cccd4-c278-4259-a4d8-25f12a3815a4
https://e-usr.ro/documente/download/6a2b3483-3310-419b-bec0-bdd7207a391e
https://e-usr.ro/documente/download/dce8f778-435c-44d9-acda-c3c50f2af537
https://e-usr.ro/documente/download/a639edc8-9b96-472e-9f40-8693ac766674
https://e-usr.ro/documente/download/8f2b9429-1ceb-426c-9097-34b57be813a4
https://e-usr.ro/#/video/ca7732b7-71c9-4dc3-af20-409425bc274a
https://e-usr.ro/documente/download/b2235da7-0d1a-4520-b220-fdfd1219327a
https://e-usr.ro/documente/download/a13127b4-cc25-4f79-891f-cbb01929a7c6
https://e-usr.ro/documente/download/24653d5d-dea1-4090-9a38-6f14bd154cad
https://e-usr.ro/documente/download/373885ae-08f7-403d-b0a2-9c2182d3665e
https://e-usr.ro/documente/download/5df3e783-7f3c-427d-a21f-4272cdff5b92
https://e-usr.ro/documente/download/5df3e783-7f3c-427d-a21f-4272cdff5b92
https://e-usr.ro/documente/download/0541d01a-e9d2-48ae-8522-21d890eac8c1
https://e-usr.ro/documente/download/1c7a6ad8-8e98-44ff-ae6f-90ac59943eef
https://e-usr.ro/documente/download/a8a8ae91-605e-4108-9ac6-6b545a99d57e
https://e-usr.ro/documente/download/20ad97f8-97d3-44ca-8adc-b4beb0e96e61
https://e-usr.ro/documente/download/969534fe-718f-4ac3-b4a9-18edf45c27da


Ce am mai făcut?

› am organizat evenimentul "Apărăm democrația și buna guvernare: consultarea structurată între mediul politic și societatea civilă” 

unde au participat peste 30 de ONG-uri, ocazie cu care a fost întocmit și lansat în partid Registrul de Consultare a Societății Civile, 

registru care a fost transmis către Biroul Național, conducerile filialelor și către parlamentari

› am realizat un chestionar de feed-back la guvernare pentru ex-demnitarii USR în urma căruia am revenit cu un raport detaliat către 

Biroul Național. Pregătim un proiect de training pentru viitorii demnitari USR: “Cum să-l bați pe NU SE POATE”

› am elaborat chestionarul pentru campania Door to Door

› am lansat proiectul “Stop pensii speciale”- https://stoppensiispeciale.ro/ 

› pregătim proiectul “Oprim Risipa”, proiect care va fi lansat în 2023

› am mers pe urma plagiatorilor precum ministrul Bode și al numirilor politizate dar și ilegale, precum concursul trucat al lui Stănescu 

la șefia Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia

› am sesizat Parchetul European și alte instituții europene și naționale în cazul achiziției trucate a lui Bode pentru cele 600 de BMW-uri 

de la prietenul președintelui Iohannis

› am demonstrat că pachetul de legi ale securității naționale sunt profund nedemocratice și periculoase pentru România

› am oprit Taxa pe Soare

https://stoppensiispeciale.ro/


Am conceput și întocmit 
“Cartea Neagră a Guvernării”

https://www.usr.ro/wp-content/uploads/2022/11/USR_CARTEA-NEAGRA-A-GUVERNARII_Online.pdf


Documente interne
e-usr.ro

Documente publice
usr.ro/dpp

Contact
politicipublice@usr.ro
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