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                                                                                                       Nr.înreg.235/24.09.2020 

                                                         Comunicat   

Dialogul dintre reprezentanții mediului de afaceri și candidații la funcția de        
președinte Consiliu Județean/primar Municipiu “capitală de județ” 

Rezultat final la nivel național 

 

 Uniunea Națională a Patronatului Român, împreună cu partenerii săi semnatari ai 
“Acordului de Parteneriat” din 22 de județe ale țării, a organizat începând cu data de 
16.09.2020:” Dialogul dintre reprezentanții mediului de afaceri și candidații la funcția de 
președinte Consiliu Județean/primar Municipiu “capitală de județ”. 

            Continuând tradiția acestor întâlniri începute în 2012, cu cei care aspiră la fotoliul de 
președinte al Consiliului Județean sau primar al Municipiului capitală de județ, organizatorii 
au dorit și de această dată să poarte un dialog constructiv cu aceștia. 

           Ținând cont de situația actuală generată de noul coronavirus, organizatorii au propus 
3 variante de organizare: 

a. Varianta “față în față” 

b. Varianta “on-line” 

c. Prin corespondență 

În 21 de județe s-a ales varianta “ prin corespondență“, iar în Bihor varianta “față în 
față”. 

Mod de lucru: 

      Au fost trimise pe adresele de mail al partidelor politice, informări cu privire la 
organizarea:” Dialogul dintre reprezentanții mediului de afaceri și candidații la funcțiade 
președinte Consiliu Județean/primar Municipiu “capitală de județ”, perioada de desfășurare, 
etapizată pe județe, regulamentul de desfășurare și cele 3 întrebări adresate candidaților. 

1. Cum considerați că s-a desfășurat până la această dată, relația dintre 
primarul/președintele Consiliului Local/Județean și reprezentanții mediului de 
afaceri și al corpurilor profesionale din județ/ municipiu? 

2. Cum veți aborda în calitate de primar/președinte al Consiliului Local/Județean, 
relația cu reprezentanții mediului de afaceri și cel al corpurilor profesionale? 

Câteva măsuri concrete pe care le veți lua în această direcție. 
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3. Sunteți de acord cu înființarea „Comisiei Economice Consultative” de pe lângă 
Consiliul Local/Județean, formată din reprezentanții mediului de afaceri, al 
corpurilor profesionale și reprezentanții Consiliului Local/Județean? 

Această comisie va avea un rol consultativ și va analiza inițiativele ce vor fi 
dezbătute în cadrul Consiliului Județean/Local, cu caracter economic, ce privesc 
evoluția-dezvoltarea municipiului/județului. 

Comisia se va înființa printr-o hotărâre a Consiliului Local/Județean. 

 

S-au solicitat Birourilor Electorale Județene, numele tuturor candidaților înscriși în cursa 
electorală pentru cele două funcții. 

       Au fost contactați președinții partidelor politice, secretarii generali și șefii de campanie 
la nivel național, pentru a putea avea datele de contact (adrese mail ale candidaților sau ale 
filialelor  județene, unde să fie trimise informațiile legate de „Dialog” și întrebările adresate 
candidaților. 

        S-a apelat la presa județeană pentru a fi publicată o scrisoare deschisă, prin care 
informăm candidații ale căror date de contact nu le aveam, despre organizarea acestui 
Dialog, de asemenea a fost transmisă către toți candidații adresa de e-mail UNPR unde să fie 
transmise răspunsurile ( alegeri2020.unpr@gmail.com). 

         În urma organizării :” Dialogul dintre reprezentanții mediului de afaceri și candidații la 
funcția de  președinte Consiliu Județean/primar Municipiu “capitală de județ”, în 22 de 
județeale țării vă informăm că: 

1. Au participat la Dialog, candidații din 18 județe: BH, CJ,SJ, MM, TM, DJ, CT, 
BC,,GL,BV, HD, AG, SB, CL, SV,IS, MS,HR. 

2. Numărul candidaților la funcția de primar al Municipiului Capitală de Județ din cele 
18 județe, care au răspuns întrebărilor este de 26. 

3. Numărul candidaților la funcția de președinte al Consiliului Județean, care au răspuns 
întrebărilor este de 32. 

4. Cota de participare ținând cont de  apartenența politică a aprticipanților la :” Dialogul 
dintre reprezentanții mediului de afaceri și candidații la funcția de  președinte Consiliu 
Județean/primar Municipiu “capitală de județ”, se prezintă astfel: 

1. Pro Romania 43%             

2. USRL 36%                        



 

 

Uniunea Națională a Patronatului Român 
Str. Șoseaua Alexandriei, nr.197, clădirea C2, sector 5,  

București, România,  
Tel:  0359 410 243 

Email:unpr@unpr.ro   

 

3 

 

3. PNL 18%                           

4. UDMR 2%                        

5. Independenți   1%                           

6. PSD    0% 

7. ALDE    0% 

8. PMP       0% 

5. Răspunsurile la întrebarea nr 3, cea mai importantă pentru organizator și anume: 
Sunteți de acord cu înființarea „Comisiei Economice Consultative” de pe lângă 
Consiliul Județean/Consiliul local, formată din reprezentanții mediului de afaceri, al 
corpurilor profesionale și reprezentanții Consiliului Județean/Local?, au fost în 
proporție de 100%- Da. 

        Da, Comisiilor Economice Consultative, reprezintă pentru mediul de afaceri, o 
realizare deosebit de importantă ce statutează un parteneriat real și eficient și un 
dialog permanent între cele două părți. 

 

Comunicat Uniunea Națională A Patronatului Român       București 

                                                                                24.09.2020 

 

 

 


