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Comisia pentru Strategia de Cercetare 

REGULAMENT 

 

Art.1  

Obiectivul general al “Comisiei pentru Strategia de Cercetare (CSC)” este de a propune 

o strategie de cercetare în folosul partidului și modificări la aceasta, în acord cu 

prevederile statutare, cu evenimentele electorale sau cu cu strategiile politice ale USR. 

Strategia de Cercetare trebuie să vizeze, ca principiu general, un ciclu electoral 

complet, multianual și să aibă caracter național. 

Biroul Național (BN), Comitetul Politic (CP) sau Congresul USR poate solicita CSC 

elaborarea de propuneri de strategii de cercetare pentru orice alte demersuri de 

cercetare, de interes punctual. 

 

Art.2  

CSC va avea statut permanent și va funcționa ca structură tehnică și profesională în 

cadrul Secretariatului General (SG) al USR; 

CSC va fi convocată de către Secretarul General al USR sau de către Coordonatorul 

CSC și va funcționa în toate situațiile cerute de BN, CP sau Congresul USR, conform 

rolului acestor organisme prevăzute în Statutul USR.  

 

Art.3  

CSC va fi alcătuită din 5 membri USR, în urma unei selecții dupa criterii profesionale 

(specialiști și profesioniști în sociologie, cercetare socială, științe politice, cercetări de 

marketing, comunicare, statistică, cercetare în psihologie, studii și cercetări în domeniul 

social, politic, economic, ), aleși de CP, la propunerea BN. 

BN propune o listă de minim 7 și maxim 10 membri ai CSC, din care CP alege prin vot 5 

membri ai comisiei și 2 supleanți, în ordinea numărului de voturi. Înlocuirea membrilor 

comisiei de cître supleanți se face în mod automat în momentul vacantărilor. 
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La lucrările CSC vor participa Secretarul General USR și un angajat al SG cu 

experiență relevantă sau studii de specialitate în domeniu, ambii fără drept de vot, cu 

scop de suport științific, tehnic și logistic. 

 

Art.4  

Mandatul membrilor CSC va fi de maxim 4 ani. Calitatea de membru al CSC poate fi 

deținută de aceeași persoană pe o perioadă de maxim 8 ani; Comisia se desemnează, 

de regulă, la 3 luni după alegerile parlamantare. 

 

Art.5  

Calitatea de membru CSC se pierde prin: 

a) demisie; 

b) revocare motivată, decisă de BN, CP sau Congresul USR, la propunerea oricarui 

membru al organelor de conducere menționate anterior  

c) pierderea calității de membru USR; 

 

Art.6  

Membrii CSC vor desemna, dintre ei, prin vot majoritar simplu, un coordonator al 

comisiei. Acesta va fi desemnat la expirarea mandatului, la solicitarea BN, CP sau 

Congresul USR, a majorității membrilor CSC sau a coordonatorului în funcție. 

 

Art.7 

Deciziile CSC se iau cu majoritate simpla, participarea la sedinte putand fi si prin 

mijloace audio-video la distanta, iar votul putand fi exprimat si prin mijloace electronice. 

In cazul in care unul din membrii CSC nu poate participa la sedinta CSC, poate sa isi 

transmita votul in scris pentru oricare din punctele anuntate pe ordinea de zi. CSC 

poate lua decizii si fara sa fie convocata sau reunita in sedinta de lucru, in scris, doar 

prin unanimitate.  
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Art.8 

Coordonatorul CSC reprezinta CSC in relatia cu toate organismele interne de 

conducere sau profesionale. SG reprezintă CSC în relația cu toate instituțiile externe. 

 

Art.9 

CSC poate colabora cu experți externi USR, în vederea consultarilor de specialitate 

pentru proiectarea sau realizarea cercetărilor complexe, sub condiția asigurării 

confidentialității consultărilor. 

 

Art.10 

Pentru a nu exista suspiciuni de favorizare a anumitor filiale, președinții de filiale locale 

sau județene / de sector / municipiu / diaspora nu pot fi membri ai CSC. 

 

Art.11 

CSC propune strategia de cercetare pentru perioada unui ciclu electoral, cu revizuire 

anuală sau mai des, în funcție de evoluția evenimentelor politice din perioada vizată; 

Cu tiltu de exceptie, pentru primul mandat al Comisiei, aceasta propune strategia de 

cercetare pentru perioada care începe la momentul înființării sale și se finalizează dupa 

primele alegeri parlamentare. 

 

Art.12  

Strategia de cercetare elaborată de CSC va include: 

a) obiectivele de cercetare ale perioadei vizate și ale fiecărui demers de cercetare 

propus, derivate din obiectivele politice; 

b) calendarul proiectelor de cercetare pentru un ciclu electoral complet; 

c) recomandarea de metode și instrumente de cercetare cu ajutorul cărora se va 

implementa strategia; 
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d) o propunere a bugetului multianual estimat pentru implementarea strategiei de 

cercetare propuse, defalcat pe proiecte, tip de alegeri, metode, tip de cercetare, 

activități de cercetare sau alte criterii; 

e) propuneri de furnizori de servicii de cercetare, cu notificarea din partea oricarui 

membru CSC al oricarui potențial conflict de interese, caz țn care respectivul membru 

trebuie sa se abtina de la vot. 

 

Art.13 

Membrii CSC trebuie să se abțină de la a milita, dezbate, vota, recomanda realizarea 

de cercet[ri cu firme la care desf[șoară sau au desfășurat activități în trecut ei sau 

rudele lor pana la gradul III. Orice incercare de a influența decizia Comisiei pentru 

Strategia de Cercetare sau a altor organe statutare în acest sens va duce la încetarea 

automata a calitatii de membru al CSC si constituie abatere disciplinară sancționabilă 

de către organele statutare ale USR. 

 

Art.14 

Pentru elaborarea propunerii de strategie de cercetare CSC va fi sprijinită de SG al 

USR cu logistica, materiale și informații necesare bunei desfășurari a activității; 

Comunicarea CSC cu structurile USR se va face prin intermediul SG. Comunicarea prin 

e-mail se va face printr-o adresa unica de e-mail, la care au acces toți membrii CSC. 

 

Art.15  

CSC colaborează, în limita competentelor sale si in scopul elaborarii propunerii 

strategiei de cercetare, cu organele de conducere nationale, județene și locale, dupa 

caz, conform competentelor statutare ale fiecaruia dintre ele; 

 

Art.16  

Propunerea Strategiei de cercetare elaborata de CSC va fi transmisă SG care o va 

pune la dispoziția BN, CP sau Congresul USR.  
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Art.17  

CSC oferă SG suport profesional și științific pentru:   

1) elaborarea caietelor de sarcini (cererilor de ofertă) pentru realizarea proiectelor de 

cercetare și  

2) analiza ofertelor tehnice și financiare ale institutelor furnizoare de servicii de 

cercetare social-politica; 

 

Art.18  

CSC colaborează îndeaproape cu SG, urmarind implementarea strategiei de cercetare 

și realizarea proiectelor de cercetare; 

În limitele unei activități normale și fără afectarea programului de lucru și activității celor 

implicați, orice membru al CSC poate participa direct la verificarea derulării activităților 

de cercetare care fac parte din Strategia de Cercetare si poate solicita în orice moment 

informații rezonabile din partea SG cu privire la stadiul de desfăsurare a cercetărilor. 

 

Art.19  

Proprietarul datelor obtinuțe în urma tuturor cercetărilor derulate de USR este USR, 

care le va disemina prin SG doar în mod agregat.  

Datele livrate de furnizorii de servicii către USR prin SG, care le exploatează / 

prelucrează / interpretează / agrega prin intermediul personalului specializat și le pune 

la dispoziția BN într-un format care poate fi ulterior diseminat organelor de conducere 

sau structurilor organizationale interesate. 

CSC propune, iar BN decide asupra destinatarilor, momentului, frecventei, tipului si 

volumului datelor distribuire, asigurand o distribuire unitara, uniforma, echitabila si 

oportuna a acestora. Datele provenite din orice tip de cercetare sunt distribuite 

destinatarilor exclusiv prin Secretariatul General. 

SG propune, iar BN aprobă condițiile în care datele diseminate în baza paragrafului 

anterior pot fi folosite de destinatarii lor. 

Dacă există cereri pentru alt tip de livrări de date sau informații despre o anumită 

cercetare finalizată sau în curs de derulare, BN poate aproba dacă se vor utiliza și alte 

mijloace de raportare, punctual, la propunerea CSC. 
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Art. 20 

SG, BN, sau CP pot propune amendamente la prezentul Regulament. Propunerile de 

amendamente se vor trimite CP pentru discutare și aprobare.  


