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STRATEGIA 

 de propagandă politică a AUR 

aferentă anului 2023 - integritatea morală și loialitatea  

față de electorat 

 

Preambul 

 

Art. 25 alin (3) din Legea nr. 334 din 17 iulie 2006 (**republicată**) 

privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale 

prevede: „Eficiența și oportunitatea acestor cheltuieli se hotărăsc de 

organele de conducere ale partidelor politice, potrivit statutului lor și 

dispozițiilor legale.”  

 

Art. 43 alin. (1) lit. b din Statutul AUR, prevede: „Congresul dezbate şi 

adoptă programul Partidului, strategia şi tactica de viitor ale Partidului, 

precum şi orice alte măsuri privitoare la activitatea Partidului”. 

 

Astfel, în baza Legii privind finanțarea partidelor politice și a Statutului 

AUR, Congresul AUR, în ședința sa din data de 2 decembrie 2022, decide 

asupra oportunității și eficienței cheltuielilor realizate de partid din 

subvenția publică, aprobând în acest sens Strategia de propagandă 

politică a AUR aferentă anului 2023. 

 

 

Capitolul I 

DISPOZIȚII GENERALE 

 

Art. 1 Strategia de propagandă politică a AUR, aferentă anului 2023 (în 

continuare Strategie) constă în realizarea unei Caravane de promovare a 

programului politic, ce se va desfășura pe întreg teritoriul țării; 
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Art. 2 Caravana va trata în mod special programul politic al AUR în 

domeniul sănătății, transmițând în toate județele țării viziunea de 

dezvoltare a domeniului sanitar, oferind în același timp sprijin cetățenilor 

afectați de lipsa accesului la îngrijire medicală; 

 

Art. 3 Pentru atingerea unor rezultate cât mai bune în promovarea și 

implementarea Strategiei, se propune un concept special, ce cuprinde 

crearea unei Caravane formate din autovehicule speciale (vehicule tip 

TIR), amenajate și dotate corespunzător temei principale de propagandă, 

respectiv sistemul sanitar; 

 

Art. 4 AUR consideră că nu este oportun și în interesul partidului să 

stabilească un fir de propagandă clasic, care ar consta în dezinformarea 

românilor prin plata presei din România, ori în ultimii 3 ani, partidele 

puterii au plătit presei milioane de lei, lucru care afectează grav 

democrația din țara noastră și informarea corectă a cetățenilor; 

 

Art. 5 AUR s-a obligat public să nu cheltuie subvenția publică pentru 

nevoile lăuntrice ale partidului, ci pentru necesitățile românilor, or, 

onorarea acestui angajament pre-electoral, este cel mai bun element de 

propagandă; 

 

Art. 6 Achizițiile necesare desfășurării Caravanei nu vizează un scop 

comercial ci urmăresc un obiectiv de promovare a partidului, imaginea 

căruia va fi mult îmbunătățită datorită unor acțiuni concrete, dovedindu-

se că partidul s-a ținut de cuvânt; 
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Art. 7 Pentru desfășurarea unor activități ce ar creste interesul populației 

pentru Caravana de promovare, AUR poate derula proiecte 

complementare Caravanei, în parteneriat cu una sau mai multe organizați 

neguvernamentale non-profit (ONG, fundații, asociații), care urmăresc 

obiective comune cu cele prevăzute în programul politic promovat de 

către AUR.  

 

 

Capitolul II 

FORMA ȘI CONȚINUTUL CARAVANEI 

 

Art. 8 Caravana formată din autospeciale (autoturisme, microbuze și 

tiruri) dotate cu cabinete medicale va străbate în 2023 sute de localități 

(traseul Caravanei vă fi stabilit în luna ianuarie 2023) din toate județele 

României, luându-se contact direct cu cetățenii; 

 

Art. 9 Vor fi identificate cazuri sociale și/sau medicale pentru a se reliefa 

situația complicată în care trăiesc românii, condițiile sanitare dificile din 

localitățile țării; 

 

Art. 10 Vor fi promovate mesajele politice ale partidului, se vor desfășura 

întâlniri cu cetățenii, vor fi distribuite materiale de propagandă, inclusiv 

în presa scrisă și cea electronică; 

 

Art. 11 Organizațiile neguvernamentale partenere pot derula în cadrul 

Caravanei activități voluntare constând în oferirea de servicii medicale 

de prima necesitate (consultații, investigații, activități de educație 

medicală preventivă, etc.), prin intermediul unor persoane autorizate. 
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Capitolul III 

ASIGURAREA FONDURILOR NECESARE 

 

Art. 12 Pentru asigurarea parțială a fondurilor necesare desfășurării 

Caravanei de promovare, AUR va realiza cheltuieli din sumele aferente 

subvenției de la bugetul de stat, cu respectarea legislației în vigoare;  

 

Art. 13 Cheltuielile realizate pentru formarea și desfășurarea Caravanei 

care vor fi efectuate din sumele aferente subvenției de la bugetul de stat, 

se încadrează în destinațiile prevăzute de art. 25 din Legea nr. 334/2006 

și constau în: cheltuieli de propagandă, investiții în bunuri mobile 

necesare activității partidului, cheltuieli privind organizarea de activități 

cu caracter politic, cheltuieli de deplasare în țară, cheltuieli cu 

combustibili și carburanți, cheltuieli de personal, cheltuieli de transport, 

cheltuieli de întreținere și reparații auto, cheltuieli de birotică, cheltuieli 

cu prime de asigurare, cheltuieli cu producția și difuzarea de spoturi 

publicitare; 

 

Art. 14 Pentru asigurarea sumelor necesare cheltuielilor ce nu se 

încadrează în categoriile destinațiilor prevăzute la art. 13 din prezenta 

Strategie, se vor realiza campanii de strângere de fonduri de la membrii 

și simpatizanții AUR;  

 

Art. 15 După caz, organizațiile neguvernamentale partenere ce vor 

desfășura activități complementare activităților de propaganda politică, 

vor aduce un aport propriu, constând în expertiză, resurse umane, resurse 

financiare, etc. Activitățile realizate de aceste organizații vor fi exclusiv 

non-profit;  
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Art. 16 AUR poate pune la dispoziția organizațiilor neguvernamentale 

partenere, în baza unui protocol de colaborare scris și doar pentru 

desfășurarea proiectelor și promovarea obiectivelor comune, spații și 

bunuri deținute în proprietate.  

 

 

Capitolul IV 

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII 

 

Art. 17 Entitatea responsabilă pentru implementarea Strategiei este 

Biroul Național de Conducere al AUR, care în acest sens va forma, până 

la sfârșitul anului 2022, un grup de persoane dedicat implementării 

Strategiei; 

 

Art. 18 Din momentul formării, în timp de 15 zile, grupul responsabil de 

implementarea Strategiei va pregăti și prezenta BNC spre aprobare, 

Planul de Acțiuni al Strategiei; 

 

Art. 19 Grupul responsabil de implementarea Strategiei va raporta lunar 

Biroului Național de Conducere (și bianual Consiliului Național de 

Conducere) privind gradul de realizare a Planului de Acțiuni; 

 

Art. 20 Strategia poate fi modificată și completată, pe parcursul anului 

2023, prin hotărârea Consiliului Național de Conducere sau după caz, 

pentru celeritate, prin decizia Biroului Național de Conducere, cu 

ulterioara confirmare a modificărilor și/sau completărilor de către CNC. 

 

 

 


