
Dragi colegi,

Coincidență, chiar de zilele Clujului îmi lansez candidatura pentru funcția de președinte al
Filialei Județene USR PLUS Cluj. Am lucrat împreună cu mulți dintre voi, am participat la
evenimente împreună și ne cunoaștem. Nu e suficient să analizăm activitatea unei persoane
dintr-o săptămână sau dintr-o lună, fiind de notorietate că în perioada de campanie
electorală lumea este mult mai activă și vizibilă decât de obicei. Situația reală se vede în
timp. Las ultimii 2 ani de activitate să vorbească pentru mine.

Trebuie să învățăm din trecut, să ne concentrăm asupra prezentului pentru întărirea
organizației și să lucrăm pentru viitor, adică pentru alegerile din 2024, pentru a fi prima
opțiune a clujenilor.

Pentru asta avem nevoie de un USR puternic, un USR care să nu
cedeze presiunilor, un USR cât mai vizibil!
Știm că se poate, dar e nevoie de multă muncă pentru asta și de strategie. Să nu uităm că la
alegerile parlamentare din 2020 am fost la 1000 de voturi diferență față de PNL în ceea ce
privește Cluj-Napoca.

Cunoașteți că am un dialog constant cu cetățenii - în audiențe, la deplasările în teritoriu, în
cadrul evenimentelor door-to-door. Mulți cetățeni, după ce își expun propunerea sau
problema, afirmă că s-au săturat de PNL la nivel local sau de PSD-PNL la nivel național și își
doresc să aibă o alternativă viabilă, pe care să o voteze, dar că - și aici mă refer la nivelul
județului Cluj - noi mai avem de muncit mult până a deveni acea alternativă. Acesta este
motivul pentru care trebuie să ne concentrăm pentru a avea cât mai mulți membri activi și
implicați!



Extrem de important, în tot acest parcurs, să nu renunțăm la coloana
noastră vertebrală.
Ionuț Moșteanu, liderul grupului USR PLUS la Camera Deputaților și comunicatorul partidului
îmi spune de mult timp să candidez. Vlad Voiculescu, vicepreședintele USR PLUS și
președintele Filialei București la fel…și mulți mulți alții dintre voi.

La nivel extern sunt exact imaginea de care USR PLUS Cluj are nevoie, iar la nivel intern pot să
mediez diferitele idei, viziuni, astfel încât să nu ne mai disipăm energia asupra conflictelor
interne, un aspect mult prea des reproșat de electoratul nostru, ci să o canalizăm către
proiecte, rezultate și comunicarea lor.

La nivel intern trebuie să ne reactivăm membri, să ne extindem organizația, să augmentăm
comunicarea, rolurile asumate în diferite structuri să fie însoțite de munca efectivă, iar pe
plan extern vizibilitate! vizibilitate! vizibilitate! Nu multe comunicate de presă, ci extrem de
multe comunicate de presă, prezența aleșilor în emisiuni. Panouri cu echipa aleșilor noștri în
diferite părți ale municipiului Cluj-Napoca și în județ. Acestea sunt doar câteva exemple de
ceea ce avem de făcut în perioada următoare.

NU e nimic nou. E vorba doar de modificarea ritmului! Și nu putem face toate acestea decât
împreună, cu încredere!

07.10.2022 Cu respect,
Oana Murariu


