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Meriți o țară în care îți 
place să trăiești
Meriți o țară în care copiii sunt educați într-un sistem sănătos, în care masa caldă 
pentru fiecare elev este o normalitate, transportul la și de la școală este gratuit, iar 
școala după școală aduce un plus la dezvoltarea generației de mâine. 
Meriți o țară în care piața muncii are oportunități variate pentru tineri, pentru a le oferi 
echilibru în viața personală și profesională.   

Meriți și țara în care infrastructura este de calitate, în Brașov și oriunde, utilitățile 
funcționează, apa este potabilă indiferent de cât de mic este satul, încălzirea nu este 
o enigmă, iar autoritățile sunt preocupate în mod autentic de cum să te ajute mai bine.

Din Brașov până în Șoarș, din Făgăraș până în Târlungeni, trecând prin fiecare 
comunitate, Irineu Darău și Andrei Miftode lucrează de doi ani, atât în județ, cât și în 
Parlament, pentru brașoveni, cu ambiția și motivația de a face viața oamenilor mai 
bună – nu doar prin procesul legislativ, ci și prin asistența pe care o oferă școlilor și 
administrațiilor locale care au nevoie de sprijin, alături de presiunea pe care o pun pe 
autoritățile care nu își fac treaba.
 
Cine sunt ei și ce au făcut în primii doi ani de mandat? Citește paginile următoare și 
intră pe www.irineudarau.ro/jumatateamandatului și 
www.andreimiftode.ro/jumatateamandatului. 

Și, cum nu se întâmplă des printre aleșii noștri, sună-i, scrie-le și îți vor răspunde.   
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“M-am întors în țară după mai mulți ani petrecuți în diaspora și m-am implicat în politică având 
încredere că România se poate schimba mult în bine. Însă nu fără efort și nu fără niște transformări 
fundamentale. Pornim dintr-un punct îngrijorător: stat pe alocuri complet disfuncțional, neîncredere 
generalizată în autorități, emigrație masivă, inegalități mari, țesut social destrămat, lipsă de speranță 
pentru un viitor mai bun acasă.

Schimbarea se va produce atunci când vom reuși să acordăm atenție și 
sprijin tuturor copiilor și tinerilor. O prea mare parte a generațiilor viitoare trăiește în 
condiții precare, nu are acces la o educație de calitate și își vede compromise șansele de a se integra 
într-o lume globalizată și concurențială. Niciun copil și niciun tânăr nu trebuie să rămână în urmă, iar 
statul este responsabil de asigurarea drepturilor și libertăților acestora.

În cele două comisii esențiale din care fac parte, sute de proiecte de lege mi-au trecut prin mână. 
Le-am analizat cu atenție și am votat mereu în cunoștință de cauză. De asemenea, am avertizat presa 

și publicul ori de câte ori am observat pericole mari.

Fiind și președintele filialei județene USR Brașov, depun eforturi consistente 
pentru a dezvolta organizația și pentru a menține o cultură organizațională 

axată pe democrație, meritocrație și integritate. Alături de colegi, 
muncesc zi de zi pentru ca USR Brașov să rămână într-o avangardă 
inovatoare și performantă pe scena politică națională și județeană. 
Propunem oameni buni și soluții corecte pentru comunitățile locale 

din Brașov. Județul și regiunea au un potențial uriaș, rămâne doar să îl 

dezvoltăm și să îl exploatăm. Brașovul merită mai mult!”

Senator de Brașov - membru al Comisiei pentru 
Învățământ și al Comisiei pentru Muncă, Familie și 

Protecție Socială

100%  justificare a cheltuielilor din 
suma forfetară

92  de luări de cuvânt în plen (în primii 
15% senatori)

171  de şedinţe de comisie  

135  de apariții TV

103  inițiative legislative co-inițiate 

20  de legi promulgate 

42  de întrebări și interpelări trimise către 
Guvern
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“Am intrat în politică pentru a oferi o alternativă fundamental diferită la actualul mod de a face 
politică în țara noastră. Sunt convins că avem nevoie de o reînnoire, mai ales din punct de vedere 
al integrității și dedicării politicienilor, dar și al depolitizării instituțiilor. Mai mult decât atât, în anii 
de implicare civică, am realizat că mai ales dinspre executiv și legislativ se pot influența mai rapid 
lucrurile de care depindem cu toții.

În acest mandat, mă concentrez în special pe educație, pe protejarea 
drepturilor copiilor, pe șanse egale pentru fiecare dintre ei, prin  demersuri 
menite să susțină împlinirea potențialului lor. 
Copiii sunt speranța vie pentru un viitor normal, astfel că datoria noastră față de ei este să le oferim 
un context de evoluție și dezvoltare cu mult peste ce oferă statul român în prezent.

Cred cu tărie că lumea ar deveni un loc mai bun dacă ne-ar păsa mai mult de ceilalți. Dacă am 
face eforturi susținute pentru a scăpa de sărăcia extremă care blochează multe comunități și de 
suferințele ce pot fi evitate. 

Fiecare dintre noi are datoria și responsabilitatea de a 
contribui la binele comun, de a face din colțul nostru 
de lume unul mai bun decât era până să ajungem 
aici. Ca politician și tată, acesta este primul meu gând. Voi lupta 
în continuare pentru aceste idei și vă mulțumesc pentru susținerea 
voastră în atingerea lor.”

Andrei Miftode
Deputat de Brașov - membru al Comisiei pentru 

învăţământ a Camerei Deputaților

98%  prezență la vot (cea mai mare din 
Camera Deputaților)

100%  justificare a cheltuielilor din 
suma forfetară

143  inițiative legislative co-inițiate

24  de legi promulgate 

25  de sesizări la CCR

21  de întrebări și interpelări trimise 
către Guvern

11  moțiuni

105  cereri de informații la diverse 
instituții
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Irineu Darău - 2 ani în cifre 
A analizat aproximativ 700 de inițiative în comisiile din care face parte, în primii săi doi 
ani de mandat. Mai mult decât atât, în fiecare săptămână, într-un demers de transparență 
completă, a expus public fiecare inițiativă analizată, gândită și evaluată, din Comisia pentru 
Învățământ, Comisia pentru Muncă și Plenul Senatului.

Și-a prezentat public votul, susținerea și motivația pentru fiecare 
inițiativă aprobată și a și explicat clar de ce a respins propunerile 
nefavorabile românilor. În fiecare săptămână, pagina 
irineudarau.ro/noutati a prezentat imaginea clară a activității 
sale din Senat.

Nu a putut să tacă și să rămână indiferent la injustiția din jur. 

A adresat 42 de seturi de întrebări și interpelări 
Guvernului, care trebuie să își facă treaba mai bine.

A avut peste 100 de apariții în presă 
în care a combătut derapajele puterii, a 
militat pentru responsabilitate decizională 
și a protejat interesele elevilor, profesorilor și 
părinților. 

Alături de echipă și colegi, a facilitat 
7 vizite în Parlament, pentru elevi, 
tineri, brașoveni și români din diaspora.

A semnat 103 inițiative legislative menite să schimbe în 

mai bine viața românilor. 
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“Primii doi ani de mandat au fost intenși. Am învățat cum funcționează 
legiferarea și relațiile dintre autorități. Am muncit mult și am fost foarte 
prezent atât în județ, cât și în Parlament. Comisia pentru Învățământ și 
respectiv cea pentru Muncă, Familie și Protecție Socială sunt dintre cele 
mai importante din Senat, atât pentru că aceste domenii sunt esențiale în 
societate, cât și pentru că foarte multe inițiative legislative trec pe la noi.

Am studiat fiecare proiect de lege, am făcut opoziție activă și am alertat 
colegii, presa și publicul legat de inițiative toxice ale PSD, PNL, UDMR sau 
AUR. Rămânem vigilenți și ne asumăm responsabilitatea cu care ne-ați 
trimis în Parlament!”

Proiectele majore 
din 2021

Proiectele majore 
din 2022

Masă caldă în școli, pentru 
toți elevii

Salarizare mai bună a 
profesorilor

Opoziţie activă la dezastrul 
pe care coaliția îl aduce în 
educație

Reacții la flagrantele scăpări 
din legile educației

Două moţiuni simple la 
adresa Ministrului Educației, 
Sorin Cîmpeanu

Transport cu adevărat 
gratuit al elevilor

Fără impozite pe biletele de 
valoare

Drepturi corecte pentru 
persoanele cu dizabilități

Soluții pentru echitate în 
sistemul de pensii și protecție 
socială 

Inițiativa care facilitează 
amplasarea unui corp 
suplimentar în viitorul 
complex spitalicesc regional 
din Brașov

Descentralizare și numirea 
directorilor interimari de 
școli de către Consiliile de 
Administrație 

Optimizarea programului pilot 
Masa caldă în școli

Școala după școală

Eliminarea posibilității 
plagiatorilor de a renunța 
voluntar la titlul de doctor

Concediu plătit părintelui 
unui copil mai mare de 7 ani 
afectat de o boală contagioasă
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Andrei Miftode - 2 ani în cifre 
Are recordul de prezență la vot - 98%, cea mai mare prezență la vot dintre toți cei 
330 deputați.

24 din cele 143 de inițiative legislative co-inițiate sunt legi în vigoare. 

Pe cale oficială a avut 21 de întrebări și interpelări 
trimise Guvernului.

În plus, ca răspuns la realitatea politică a primilor doi ani de 
mandat, se numără printre semnatarii a 11 moțiuni și 
25 de sesizări la CCR ale unor inițiative legislative 
trecute de majoritatea parlamentară, dar cu grave lacune.

A trimis 105 cereri de informații la diverse instituții. 
A centralizat și analizat răspunsurile, pentru a înțelege mai 
bine realitatea problemelor cu care se confruntă comunitățile 
noastre și pentru a putea propune soluții.

În contextul diplomației parlamentare, a 

avut alocuțiuni în toate reuniunile 
internaționale ale AP OSCE la care a 
participat.

A schimbat modul în care funcționează Camera Deputaților și a 

inițiat formarea unei sub-comisii dedicată drepturilor copiilor (a inițiat 4 proiecte de 
hotărâre).

Ca președinte al grupului de 
prietenie cu Estonia, a avut întrevederi cu 
Prim-ministrul Estoniei, ambasadoarea Estoniei 
în România și reprezentanți ai legislativului 
estonian.

A avut de asemenea întrevederi și cu 
ambasadorii României în Estonia, Armenia și 
Polonia, membrii diasporei românești din Marea 
Britanie și parlamentari din Republica Moldova.



BRAȘOV

andreimiftode.ro/jumatateamandatului

Proiectele majore 
din 2021

Proiectele majore 
din 2022

Accelerarea extinderii 
programului pilot Masa caldă 
în școli pentru toți elevii

Salarizare mai bună a 
profesorilor

Analiza amănunțită a noilor 
legi ale educației și formulare 
amendamente la acestea

Identificarea de 
amendamente ascunse, 
menite să îi scape de 
răspundere pe plagiatori

Două moţiuni simple 
împotriva Ministrului Educației, 
Sorin Cîmpeanu

Transport cu adevărat 
gratuit al elevilor

10 moțiuni depuse împotriva 
politicienilor care nu își 
respectă alegătorii

Opoziţie activă la dezastrul 
pe care coaliția PSD-PNL 
îl produce în educație

Inițiativa care facilitează 
amplasarea unui corp 
suplimentar în viitorul 
complex spitalicesc regional 
din Brașov

Concediu plătit părintelui 
unui copil mai mare de 7 ani 
afectat de o boală contagioasă

Optimizarea programului pilot 
Masa caldă în școli

Numirea directorilor 
interimari de școli de către 
Consiliile de Administrație

Eliminarea posibilității 
plagiatorilor de a renunța 
voluntar la titlul de doctor

Proiect pentru pedepsirea 
solicitării de fonduri sau 
foloase patrimoniale (“fondul 
clasei”) în școli

15 noiembrie, Ziua Revoltei 
Anticomuniste de la Braşov

“Este prioritar pentru noi să găsim soluții de combatare a sărăciei care 
limitează dezvoltarea unor comunități întregi, dar și libertatea economică 
individuală, alături de soluții pentru muncă echitabilă, acces incluziv la 
educație și protecția categoriilor dezavantajate. 

De asemenea, ne concentrăm pe rezolvarea problemelor din sistemul de 
învățământ, în folosul elevilor, cu concursul și susținerea tuturor părților 
implicate.”
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#PeTeren #Comunitate  #Implicare

Activitatea de senator înseamnă mai mult decât activitatea din Palatul 
Parlamentului, iar Irineu Darău a bătut mii de kilometri pentru a fi cu 
adevărat aproape de nevoile reale din județ și din țară.

Întrevederi cu peste 30 de directori de școli și licee

Întâlniri cu sute de oameni: lideri sindicali din învățământ, activiști din 
ONG-uri, părinți, persoane cu dizabilități, membri ai asociațiilor de elevi

Vizite în 54 de școli și licee

Vizite în 9 primării

Investigații, prin 46 de cereri de informații la diverse instituții, despre 
problemele din diverse localități din județ și din alte zone din țară

Organizarea și participarea la dezbateri pe tema noilor legi ale 
educației

Cum arată bornele primilor doi ani?

Și, esențial pentru a ne auzi cu adevărat bine unii cu alții, am deschis cabinete parlamentare în 11 
localități din Brașov.



BRAȘOV

andreimiftode.ro/jumatateamandatului

Întrevederi cu peste 30 de directori de școli și licee

Întâlniri cu sute de oameni: lideri sindicali din învățământ, activiști din 
ONG-uri, părinți, persoane cu dizabilități, membri ai asociațiilor de elevi

Vizite în 29 de școli și licee

Vizite în 4 primării

Investigații, prin 105 cereri de informații la diverse instituții, despre 
problemele din diverse localități din județ și din alte zone din țară

Organizarea și participarea la dezbateri pe tema noilor legi ale 
educației

Primii doi ani în #Circumscripție

Ca deputat, Andrei Miftode știe că poți avea un impact real în viața 
județului, doar cunoscând nevoile comunităților, evaluând corect 
situațiile și acționând informat.

Ce a documentat și analizat Andrei Miftode în primii 2 ani de mandat?

• Situația infrastructurii școlare din întregul județ - starea clădirilor, necesarul de renovare, 
dotările existente, nivelul de digitalizare prin table interactive, videoproiectoare și sisteme de sunet, 
disponibilitatea bugetului pentru asigurarea de căldură  

• Situația școlarizării copiilor din întregul județ - categoriile de vârstă, abandonul școlar, bugetul 
local alocat educației, investițiile derulate anterior

• Starea actuală a transportului elevilor din întregul județ - numărul de elevi transportați de către 
fiecare școală, dotările existente, situația juridică, fondurile necesare

• Amendamentele la bugetul de stat pentru alocarea de fonduri din bugetul național al României, 
pentru construcția unui nou corp școlar pentru copiii din cartierul Gârcini, Săcele

• Implementarea proiectului guvernamental Catalogul Digital, în școala gimnazială Hălchiu, parte 
din programul național pilot

• Implementarea programului guvernamental ”Sprijin pentru România” în județul Brașov

• Situația contractelor part-time din județ, în contextul creșterii taxelor pe muncă pentru această 
categorie de angajați

• Stadiul proiectului de refacere a podului peste Olt din satul Podu-Olt, Hărman

• Nivelul de asigurare a cotei de lemne pentru locuitorii din județ, de către Ocoalele Silvice

• Stadiul proiectului de conectare la rețeaua de gaz a locuitorilor comunei Voila

... și multe altele
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Parlamentarii de Brașov 
s-au luptat pentru finanțarea 
proiectelor importante din județ
Am solicitat, prin amendamente la bugetul de stat pentru 2023, bani pentru 
mai multe obiective educaționale, medicale și de infrastructură rutieră, 
esențiale pentru județ:

Reabilitarea corpurilor 
Școlii Generale din 
Victoria

Construirea unei creșe 
și a unei grădinițe în 
cartierul Primăverii, 
Râșnov

Reabilitarea, 
modernizarea și 
dotarea dispensarului 
medical din Hărman

Construcția unui corp 
nou de clădire al Școlii 
Gimnaziale nr. 5, Săcele

Restaurarea, 
consolidarea și 
extinderea Casei de 
Cultură Râșnov

Construcția ocolitorii 
pentru acces la Baza 
Militară NATO din Cincu

Reabilitarea Castelului 
Brukenthal din 
Sâmbăta de Jos, Voila

Reabilitarea 
Cinematografului 
Transilvania, Făgăraș

Construcția Arterei 
pentru ocolirea Mun. 
Codlea
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USR pentru Educație

Am reunit încă din 2021 mai mulți parlamentari USR într-o platformă 
online dedicată reformei educației din România. 

USR  pentru Educație comunică inițiativele legislative, proiectele, acțiunile 
și punctele de vedere importante ale parlamentarilor ce contribuie la acest 
proiect unic în țara noastră, membri ai Comisiilor pentru învățământ din Senat 
și Camera Deputaților. 

Fii și tu parte din schimbarea în educație, urmărind pagina USR pentru 
Educație: facebook.com/usreducatie.

facebook.com/usreducatie

Ștefan Pălărie

Andrei Miftode

Silvia Dinică

Brian Cristian

Irineu Darău

Filip Havărneanu

Senator, București

Deputat, Brașov

Senator, București

Deputat, Maramureș

Senator, Brașov

Deputat, Iași



irineudarau.ro/jumatateamandatului

BRAȘOV

Transparență 100% 
Cheltuieli din suma forfetară

#Transparență #Integritate
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Banii cheltuiți transparent merg către oamenii care fac cabinetele 
parlamentare să funcționeze eficient și să dea rezultate în folosul 
cetățenilor.

Irineu Darău și Andrei Miftode investesc peste 85% din veniturile din sumele forfetare în oamenii 
din echipa cabinetelor.

Sinteză cheltuieli cabinet Irineu Darău

Sinteză cheltuieli cabinet Andrei Miftode

26.1%

26.1%

61.3%

60.7%

12.6%

13.2%

Salarii

Salarii

Consultanți

Consultanți

Cabinete Parlamentare

Cabinete Parlamentare

Chirii Cabinete 
Parlamentare

Chirii Cabinete 
Parlamentare

25.423 RON

25.423 RON

1.229 RON

1.575 RON

1.746 RON

14.098 RON

1.746 RON

818 RON

206.704 RON

87.819 RON

204.612 RON

87.819 RON

Utilități

Utilități

Curățenie

Curățenie

Echipamente

Echipamente

Protocol

Salarii

Consultanți

Salarii

Consultanți

0RON

0RON

50.000RON

50.000RON

100.000RON

100.000RON

150.000RON

150.000RON 200.000RON

200.000RON

14.965 RON
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Echipa reunită 
a cabinetelor 
parlamentare

#Echipă #Împreună
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Iată #echipa care a muncit alături 
de noi în primii doi ani de mandat
Vrem o țară și un județ cu educație de calitate pentru toți copiii, masă caldă în școli, transport gratuit 
pentru elevi, infrastructură sigură și, mai presus de orice, vrem ca oamenii să fie liniștiți, fără grija 
zilnică a îndeplinirii nevoilor primare.

De aceea, am reunit în jurul nostru o echipă de profesioniști motivați de dorința de a produce 
schimbare în bine atât în județul Brașov, cât și la nivel național.
 

Dan Colceag

Daniela Dumulescu

Silviu Nicolescu

Elena Constantin

Cristina PaicuFerenc Istvan Kabai

Cristina Dogaru Delia Nan

Ovidiu Paraschivescu

Andra Cărăușu Mihai Vacariu

Cristina Casian
Consilier parlamentar 

Strategie, cercetare și fundamentare 
politici educaționale

Coordonator comunicare

Consilier principal - Senat

Administrarea birourilor din 
circumscripție

Administrarea birourilor din 
circumscripție

Colaborator comunicare Colaborator comunicare

Coordonarea cabinetelor și activității 
în circumscripție

Social Media Consultant strategie

Consilier juridic
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Ai încredere în oamenii care 
deschid Parlamentul pentru 
cetățeni
Doar în 2022 am organizat 7 vizite în Parlament, prin care am deschis accesul în cabinete, 
în Senat, Camera Deputaților dar și în plen, oamenilor care au răspuns apelului de a fi alături de noi.

Am vrut să arătăm cum funcționează Parlamentul și am avut discuții constructive, directe și 
impresionante cu tineri brașoveni, oameni interesați din județ, elevi din țară și străinătate, dar și cu 
persoane cu dizabilități.
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#Împreună

Echipa de parlamentari 
pentru Brașov
Împreună cu Victor Ilie, colegul nostru deputat de Brașov, am muncit pentru Legea 217/2021 care a 
deblocat utilizarea unei suprafețe suplimentare de teren pentru extinderea complexului spitalicesc 
regional din Brașov și a infrastructurii adiacente.

Victor este profesionist în drept și un apărător al valorilor care ne-au adus împreună în această 
misiune comună: integritate, onestitate, transparență, lupta împotriva corupției.

Victor Ilie
Deputat USR de Brașov

Am intrat în politică fiind convins că e nevoie de profesioniști onești. Am trecut fugitiv prin 
postura de parlamentar al coaliției de guvernare și apoi prin cea de membru al opoziției. Îmi 
doresc ca cetățenii să fie mai aproape de luarea deciziilor din parlament, pentru că, din păcate, 
doar așa se pot face reformele profunde necesare României. 

În perioada următoare mă voi concentra pe 3 proiecte majore: 

• confiscarea extinsă a averilor dobândite de infractori pe numele rudelor

• răspunderea inspectorilor fiscali care fac abuzuri 

• crearea unui set de obligații pentru dezvoltatorii imobiliari. 

În paralel vom urmări proiectele nocive ale coaliției de guvernare și le vom aduce în atenția 
publicului, cu speranța că presiunea voastră, a cetățenilor, le va opri.
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Testimoniale
Irineu și Andrei oferă permanent susținere în circumscripție, lucrând îndeaproape cu cei trei primari 
USR din județ, cu un număr mare de consilieri județeni și locali, știind că granițele unui proiect cu 
impact pozitiv se întind dincolo de o comună, un oraș sau un municipiu.

#PrimariiUSR

Camelia Bertea 
Victoria

Irineu și Andrei ne-au ajutat foarte mult 
în demersurile noastre - de la ridicarea 
Spitalului Municipal, până la sprijin în 
relația cu Ministerul Transporturilor și 
ajutor în aria accesării fondurilor europene. 

Ambii au fost în permanență alături de noi, 
îi simțim implicați și ne dorim să îi avem și 
de acum înainte alături.

Allen Coliban
Brașov

Interesul manifestat și perseverența parlamentarilor USR Brașov au cântărit decisiv în adoptarea 
unor legi cu impact pozitiv la nivel local. Mă refer aici, spre exemplu, la “Masă caldă în școli” sau 
la deschiderea curților școlilor în afara orelor de curs. 

Cred că este esențială coordonarea între noi, autoritatea locală și parlamentarii USR, inclusiv 
în cazul grăbirii procesului de intrare a cetățuii de pe dealul Straja în posesia Primăriei Brașov. 
Parlamentarii noștri au trimis deja interpelări autorităților centrale și sper ca eforturile noastre 
comune să dea roade în cel mai scurt timp.



irineudarau.ro/jumatateamandatului

BRAȘOV

#ConsilieriiUSR

Alexandru Săbădașu 
Codlea

Am primit sprijin din partea cabinetelor parlamentare ale lui Irineu și Andrei, atât intern, cât și 
extern, pentru proiectele asumate și propuse de USR Codlea. 

Unul dintre proiectele importante ale USR Codlea este ocolitoarea mare, pentru care Cabinetele 
parlamentare au formulat și susținut în Plenul parlamentului un amendament la bugetul 
național. 

Un alt domeniu în care noi ne-am implicat și avem proiecte este învățământul codlean, pe care 
cei doi parlamentari l-au susținut prin întâlniri cu directorii, consilierea școlilor pentru atragerea 
de fonduri externe și monitorizarea finalizării corpului școlar de pe strada Horia nr.5, dat în 
folosință elevilor din acest an școlar.
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Magda Agache
Râșnov

Pe Irineu l-am admirat pentru calmul și capacitatea lui de 
organizare, încă dinaintea alegerilor. Andrei este o persoana 
foarte caldă, care te motivează. De fiecare dată când am sunat 
să le cer un sfat au răspuns și au oferit ajutor atât filialei, cât 
și pe plan local. Mereu au fost deschiși la idei și mi-au oferit 
sprijin moral. Mai mult, mi-au pus la dispoziție biroul lor și 
sprijin juridic, esențial pentru activitatea mea de consilier 
local. 

Când am avut evenimente locale, au fost alături de noi fizic, 
ceea ce ne-a oferit o bună vizibilitate. Acum, când știu că am 
un sprijin real în spatele meu, mă pot implica și în probleme 
mult mai dificile. În plus, e urgent să dărâmăm clica PNL care 
s-a cuibărit în toate domeniile importante.

Sunt sigură că în următorii ani de mandat vom avea o 
colaborare la fel de bună ca în prezent, vom rezolva tot mai 
multe probleme și sper ca la alegerile viitoare să câștigăm  
majoritatea în Râșnov și primăria.

Cristina Paicu 
Făgăraș

Irineu și Andrei sunt oamenii pe care te 
poți baza mereu. Irineu a fost unul dintre 
membrii fondatori ai filialei locale USR 
Făgăraș, iar Andrei ne-a fost alături din 
postura de membru al Biroului Județean 
Brașov. Amândoi s-au implicat activ în 
extinderea filialei, în diferite campanii 
locale și naționale, evenimente cu 
membrii și amenajarea sediului filialei. Ca 
parlamentari, au participat la ședințele 
consiliului local, au vizitat mai multe 
instituții de învățământ din Făgăraș, ne-
au oferit sprijin juridic și ne-au încurajat 
și susținut permanent. De aceea, suntem 
încrezători că va fi la fel și în următorii 2 ani.
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Suntem mereu deschiși pentru a dialoga cu presa și cu toți cei ce ne urmăresc pe rețelele sociale 
sau vor să intre în legătură cu noi. Discutăm constant cu experți în domenii esențiale, pentru ca 
inițiativele noastre să fie cât mai aplicate la nevoile cetățenilor și cât mai vizibile.

mediafax.ro

edupedu.ro educatieprivata.ro

mediafax.ro

#Dialog #Colaborare #Opoziție
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“Chiar dacă am intrat în Uniunea Europeană și am recuperat o parte dintre decalaje, suntem 
la coada clasamentelor europene, emigrația este masivă, iar statul este încă disfuncțional. 
Pentru viitorul României, este esențial cum ne tratăm copiii și tinerii. De aici trebuie să începem 
reconstrucția. Generațiilor viitoare trebuie să le fie garantate șanse echivalente, dezvoltarea 
potențialului și pregătirea pentru lumea de mâine. Pentru aceasta, avem nevoie de învățământ 
performant și incluziv, protecție socială adecvată, atenuarea diferențelor materiale între familii, 
protejarea în fața abuzurilor.”

 Irineu Darău

Anii 2023 și 2024 vor sta sub semnul schimbărilor impuse de noile legi ale educaţiei. Misiunea 
noastră devine astfel cu atât mai importantă în primul rând prin amendarea acestor legi, dar și 
pentru a supraveghea legislaţia subsecventă la momentul emiterii hotărârilor de guvern, ordinelor 
de ministru şi normelor metodologice, alături de modul de aplicare în teritoriu. Fiind vorba de 
reglementarea unui domeniu atât de vast, legile noi ale educaţiei vor suferi cu siguranță numeroase 
rectificări şi adăugiri, astfel că activitatea noastră în Comisiile pentru învăţământ se va concentra pe 
depunerea de propuneri de îmbunătăţire și pe analiza modificărilor iniţiate de alte partide.

Urmărim ținte clare, pentru o Școală “ca afară” pe care legile noi ale 
educației trebuie să o susțină: 

• Buget decent alocat educației

• Acces pentru toți copiii în creșe și grădinițe - extinderea numărului acestora, facilitarea evoluției 
psiho-cognitive pentru a nu exista decalaje majore între copii la începutul clasei 0

• Accesul echitabil la educație pentru copiii dezavantajați sau pentru copiii din zonele rurale care 
merg la școală în altă localitate - burse și tichete valorice (rechizite, haine, încălțăminte, produse de 
igienă)

• Extinderea programului pilot “Masă caldă” în toate școlile din România

• Extinderea programului “Școala după școală”

• Adoptarea unui sistem eficient pentru transportul gratuit al elevilor 

• Număr redus de elevi în clasele primare și maxim 2 schimburi în școli 

• Mărirea salariilor profesorilor conform pregătirii profesionale reale (sub formă de primă de 
excelență) și un salariu de intrare în sistem care să  motiveze tinerii să facă masterul pedagogic și să 
intre în sistemul de învățământ

• Consiliere și îndrumare reală în școli

#Educație

Viziunea noastră pentru 2024
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Vom fi în continuare la fel de conectați la realitatea din circumscripție, pentru a ne asigura că sunt  
duse până la capăt proiecte esențiale pentru un județ și o țară civilizate. Ne continuăm angajamentul 
de a oferi sprijin comunităților din județul Brașov prin legile echitabile la care lucrăm și prin prezența 
constantă printre oameni, căutând să rezolvăm problemele presante și relevante pentru aceștia.

Suntem în opoziție și ne luptăm zilnic pentru normalitate și integritate 
cu coaliția toxică PSD-PNL, ce frânează constant dezvoltarea României. 
Merităm cu toții să trăim într-o țară în care politica se face pentru binele 
oamenilor și nu pentru interesele meschine ale unei clase politice 
corupte.

Este prioritar pentru noi să găsim soluții de combatare a sărăciei care limitează dezvoltarea unor 
comunități întregi, dar și soluții pentru muncă echitabilă, acces incluziv la educație și protecția 
categoriilor dezavantajate. Ne dorim ca niciun copil să nu mai fie lăsat în urmă și nicio familie să nu 
mai fie în situația dureroasă de a alege între hrană, rechizite sau îmbrăcăminte. 

De aceea, ne concentrăm pe: 

• Eliminarea taxării excesive a muncii pentru angajații cu salarii mici ce plătesc taxe prea mari 
raportat la veniturile lor

• Supravegherea implementării jaloanelor PNRR, reforme ce pot face o diferență reală în diverse 
niveluri sociale 

• Soluții de sprijin pentru categoriile dezavantajate, corelate cu măsurile pentru acces echitabil 
și nediscriminatoriu la educație

• Adoptarea legii privind pensiile speciale și cea referitoare la sistemul de pensii publice

• Adoptarea noii legi a salarizării unice în sectorul bugetar, în special în educație, cu corelarea 
performanțelor cu salariul plătit

• Îmbunătățirea securității și sănătății lucrătorilor, prin promovarea unor soluții de reglementare 
a burn-out-ului în România

• Combaterea violenței în familie, atât împotriva copiilor, cât și a femeilor sau bărbaților

#Circumscripție

#OpozițieReală

Muncă și protecție socială, familie și drepturile copiilor
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Suntem aici, aproape de tine. Ne 
poți contacta oricând pe e-mail, 
la telefon sau prin mesaj privat pe 
paginile de Facebook.

+40 790 101 317 +40 749 177 508

irineu.darau@senat.ro

www.irineudarau.ro

andrei.miftode@cdep.ro

www.andreimiftode.ro
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Vino și tu alături de noi!

usr.ro/inscriere


