
În acest caz, cu intenția 
declarată de a demasca ipocri-
zia reprezentanților partide-
lor parlamentare. Și cu sper-
anța că alegătorii vor regăsi 
în oferta Partidului Ecolo-
gist Român adevărata alter-
nativă la o clasă politică de 
mult compromisă. Odată ce 
a preluat conducerea Organi-
zaţiei Judeţene Caraș-Severin 
a PER, Valentin Armașu și-a 
propus ca prim pas crearea 
de filiale în cât mai multe lo-

După Ioan Popa și Romeo Dunca, încă 
un cunoscut om de afaceri, Valentin 
Armașu, a luat decizia de a intra în 
politică. 
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calități din județ. Și nu îi este 
atât de greu precum s-ar cre-
de. „Oamenii au încredere în 
noi. Au înțeles că schimbar-
ea nu poate veni de la PSD 
sau PNL, partide care au 
avut timp să arate ce pot să 
facă. Noi reprezentăm parti-
dul-alternativă pentru români, 
în raport cu aceleaşi vechi 
structuri, PSD, PNL şi USR. 
PER ţine cont de aşteptările 
reale ale românilor săturaţi 
de lipsa de soluţii şi de min-

ciunile grosolane şi zgomo-
toase revărsate asupra lor de 
actualele partide parlamenta-
re“, spune Valentin Armașu. 
Din cauza evoluției tot mai 

îngrijorătoare a pandemiei de 
COVID, ecologiștii cer amânar-
ea alegerilor locale. 
Faptul că au dreptate este 

demonstrat chiar de reprez-
entantul României la Orga-
nizația Mondială a Sănătății, 
dr. Alexandru Rafila, care a 
declarat aseară la Digi 24 

același lucru: dacă evoluția ca-
zurilor de COVID va menține 
același ritm și în perioada ur-
mătoare, 27 septembrie 2020 
nu mai este o dată accept-
abilă pentru alegeri. Valentin 
Armașu argumentează și el: 
„Așa cum Guvernul Orban, în 
primăvară, era dispus să sac-
rifice tot, inclusiv sănătatea 
românilor, pentru a declanșa 
alegeri anticipate, fiind oprit 
doar de pandemia cu COVID, 
și de această dată este nevoie 

ca politicienii să pună românii 
deasupra intereselor mes-
chine de partid. Alegerile din 
toamnă ar trebui amânate, 
însă dacă nu vor fi amânate, 
eu cred că PER va fi o sur-
priză la aceste alegeri“.

Coordonator și al filialelor 
PER din judeţele Mehedinţi şi 
Hunedoara, președintele PER 
Caraș-Severin este optimist. 

Iar optimismul său nu se ba-
zează doar pe speranțele puse 
în dorința românilor de schim-

bare a societății, a actualei 
clase politice, ci și pe lucruri 
ceva mai concrete. „Deja avem 
candidați în multe localități 
din județ, oameni cu expertiză 
profesională, reprezentativi 
pentru comunitățile locale”, 
mărturisește Valentin Armașu, 
un competitor care se anunță 
încă de acum incomod pentru 
cei aflați la conducerea struc-
turilor politico-administrative 
din Caraș-Severin.
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Dragi locuitori ai Caraș-Sev-
erinului,
Am decis să fac pasul spre 

implicarea politică datorită vieții 
extrem de proaste pe care noi 
toți, locuitorii acestui județ, o 
ducem. Tocmai de aceea do-
resc să schimb fața acestui 
județ și nu vreau să vin cu vor-
be goale ci cu un angajament 
pentru ceea ce vom face, un 
contract pentru Caraș-Sev-
erin!
În Consiliul Județean Caraș-Sev-

erin este extrem de necesară de-
politizarea aparatului adminis-
trativ al Consiliului Județean, 
a instituțiilor și serviciilor sub-
ordinate Consiliului Județean. 
Unul din motivele proastei 

funcționari a administrației de 
stat e generat de nepotismul 
și politizarea acesteia, prin 
angajarea pe poziții publice 
a unor persoane nepotrivi-
te sau clientelare. Astfel, ne 
propunem: Organizarea con-
cursurilor profesionale și de 
abilitate managerială pentru 
ocuparea pozițiilor de con-
ducere în instituțiile descen-
tralizate ce țin de Consiliul 
Județean. 
Concursurile trebuie să fie 

transparente, cu criterii de 
evaluare clare și anunțate 
din timp și care trebuie să 
fie percepute că fiind corecte 
de către participanți dar și 
publice. Fiecare post public 
din aceste instituții trebuie 
să aibă o fișa a postului care 
să reglementeze abilitățile, 
studiile și incompatibilitățile 
specificate pentru ocuparea 
unei astfel de poziții în servi-
ciul public.
Criteriile trebuie să încurajeze 

tinerii, pe cei cu studii consol-
idate la universități de presti-
giu, concetățenii noștri care 
vor să se repatrieze din alte 
țări etc..
Contractul cu Caraș-Severinul 

mai presupune și transparentiza-

Contract cu cărășenii
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rea actului de decizie admin-
istrativă. Publicarea pe site-ul 
Consiliului Județean Caraș-Sev-
erin a tuturor contractelor/fac-
turilor de achiziții publice sau 
cele care angajează lucrări 
publice, indiferent de suma. 
Corupția e fenomenul care 
macină societatea româneas-
că, obiceiul solicitării șpăgii în 
atribuirea unor astfel de con-
tracte fiind cel mai întâlnit și 
grav fenomen. Comunitatea 
trebuie să știe cum se cheltu-
ie banii publici, cine sunt con-
tractanții pentru aceste servicii 
publice și cum se derulează 
aceste relații comerciale.
Informatizarea serviciilor pub-

lice oferite contribuabililor.  
Transmiterea în direct a șed-
ințelor Consiliului Județean, 
comunicarea cu terții, analiză 
și emiterea de documente ofi-
ciale etc. Contribuabilul tre-
buie să beneficieze de servicii 
în timp util și fără condiționări 
și birocrație. 
Alocarea resurselor către co-

mune în vederea susținerii pro-
gramelor de dezvoltare lo-
cală în baza unui concurs de 
proiecte. Deși există criterii 
de alocare, de obicei, banii 
sunt orientați către comune 
în baza unor relații de priete-
nie sau interes politic. Astfel, 
modul de alocare a resurselor 
nu e eficient și nici onest re-
alizat, favorizând primarii din 
partidele de guvernământ. 
Trebuie încurajate acele ad-
ministrații locale care sunt 
capabile să acceseze fonduri 
europene și care pot să pro-
pună proiecte viabile.
După cum știți CJ CS are un 

Serviciu care să se ocupe ex-
clusiv de realizarea de proiecte 
de finanțare europeană, pen-
tru interes propriu. El trebuie 
făcut, însă, în așa fel încât 
să poată deservi și primă-
riile comunelor din județul 
Caraș-Severin. Autoritățile 

locale din județ au la dis-
poziție sume importante care 
pot fi accesate de la Uniunea 
Europeană, dar care, de cele 
mai multe ori, nu sunt chel-
tuite. Lipsa de înțelegere, un-
eori costurile, fac primăriile 
să nu folosească pe deplin 
această resursă foarte im-
portantă. Există nevoia unui 
spațiu fizic și administrativ 
în care autoritățile comu-
nale să poată primi explicații, 
consultanță și sfaturi, dar și 
servicii profesionale pentru 
realizarea proiectelor de ac-
cesare a fondurilor europene, 
un adevărat hub de coesiune 
care să reducă disparităților 
dintre diferite regiuni ale Uni-
unii Europene sau între di-
verse localități ale județului.
Mai cred că se impune și in-

troducerea criteriilor “eco” 
în deciziile de alocare a re-
surselor către comune. Ma-
joritatea administrațiilor co-
munale sau orășenești din 
județ au o mare toleranță față 
de poluarea râurilor/apelor co-
munale dar și în ceea ce privește 
curățenia spațiilor publice. Gro-
pile de gunoi ilegale, arun-
catul gunoiului la marginea 
comunității, tăierea ilegală 
a copacilor de pe marginea 
drumurilor etc. sunt realități 
uzuale în peisajul județului. 
În acest context, propunem 
introducerea unor criterii de 
apreciere a bunelor practici 
ecologice în activitatea au-
torităților locale și sancțion-
area acestora în situația con-
statării unor situații grave.
Deciziile politice și admin-

istrative trebuie să răspundă 
nevoilor și așteptărilor cetățe-
nilor, ale alegătorilor. De aceea, 
orice decizie, pentru a fi utilă 
și corectă, nu poate fi luată 
fără consultarea prealabilă a 
cetățenilor la care se referă. 
Mandatul la Consiliul Județean 

se va baza pe comunicarea per-

manentă cu alegătorii, pe dez-
bateri și consultări publice 
periodice precum și pe șed-
ințe deschise și participative.
Și, pentru că tot este un con-

tract, am gândit 10 puncte nece-
sare pentru dezvoltarea dura-
bilă a județului nostru:
1. Protecția mediului
Respectul față de natură tre-

buie să fie un leit motiv pentru 
toate inițiativele și proiectele 
Consiliului Județean CS care 
trebuie să investească cât mai 
mult în ecologizarea județului și 
în proiecte prietenoase cu me-
diul și cu natura, care a fost 
atât de generoasă cu acest județ.
Grija pentru mediu și armo-

nia dintre om și natură sunt o 
prioritate pentru noi. Dorim 
și punem accent pe prote-
jarea vieții în ansamblul ei: 
protecția animalelor, conser-
varea biodiversității și a hab-
itatelor, salvarea pădurilor, 
îmbunătățirea calității aeru-
lui și a apei, reciclarea și re-
utilizarea deșeurilor, dezvol-
tarea în echilibru cu mediul, 
precum și accesul la energie 
verde.
Recunoaștem capacitatea ani-

malelor de a simți, de a suferi și 
de a se bucura. Respectul față 
de animale este o datorie morală 
a fiecărei ființe umane. Recu-
noaștem de asemenea valoarea 
distinctă pe care o reprezintă 
întreaga faună și indivizii săi 
pentru omenire.
Pentru că județul are apele 

pline de plastic credem că este 
rolul CJ Caraș-Severin să se 
implice în lupta pentru reci-
clare, pornind de la exemplul 
Primăriei Reșița, care vrea o 
firmă pentru reciclare, CJ CS 
va trebuie să investească ma-
siv în colectarea selectivă, în 
automate care să colecteze 
materiale reciclabile și care 
să fie amplasate pe întreg ju-
dețul iar, ulterior, materialele 
obținute să fie valorificate la 
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acea societate a Primăriei Reșița, 
pentru a susține cât mai mult 
economia locală.
2. Centre zonale de depozi-

tare a legumelor și fructelor
Centrele regionale de depozi-

tare a fructelor și legumelor 
reprezintă veriga lipsa, în cir-
cuitul produselor agricole din 
România. Chiar dacă sunt mici, 
producătorii noștri tradițion-
ali au nevoie de aceste facili-
tați pentru a putea câștiga din 
munca lor și pentru a se evita, 
astfel, risipa alimentară.
3. Simplificare
Termenul de simplificare este 

un concept nou pentru ad-
ministrația românească dar atât 
de întâlnit în statele europene 
civilizate. El presupune nu doar 
digitalizarea administrației și 
reducerea birocrației dar și 
reducerea procedurilor și elim-
inarea acelor proceduri sau 
documente care nu sunt abso-
lut necesare. Cetățeanul trebuie 
să ajungă facil și fără piedici la 
Consiliul Județean iar funcțion-
arii acestuia trebuie să nu ceară 
contribuabililor documente sau 
proceduri la care pot ajunge sin-
guri.
4. Turism și promovare tur-

istică
Județul Caraș-Severin este un 

„răsfățat” al Naturii atunci când 
vine vorba de cadru natural, 
cu peisaje și locuri renumite, 
cu câmpie, deal, munte, fluvii 
și delte, lacuri și ape termale, 
cascade mirifice și mori de apă, dar 
și cu clădiri de patrimoniu. 
Puțini știu că 25% din Patrimo-

niul Industrial al României se 
află pe raza județului Caraș-Sev-
erin și asta datorită unei slabe 
promovări și a dezinteresului în 
ceea ce privește reabilitarea lor și 
introducerea acestora în circuit-
ul turistic. Consiliul Județean 
trebuie să devină principalul pro-

motor și restaurator al acestui 
patrimoniu cultural uriaș pe care 
județul îl are.
5. Acces la civilizație
Extrem de extins și cu o den-

sitate redusă a populației, ju-
dețul Caraș-Severin are foar-
te multe zone izolate, zone cu 
populații ce nu au acces la 
educație, servicii medicale, 
infrastructură ba chiar, un-
ele, nici măcar la curent sau 
apă. Pentru CJ Caraș-Sev-
erin integrarea acestor zone 
în economia și comunitatea 
județului trebuie să fie prior-
itară, să le ofere toată consul-
tanța necesară pentru a putea 
evolua, pentru a putea scrie 
și depune proiecte și pentru 
a avea acces la civilizație.
6. Dunărea
Faptul că fluviul Dunărea tra-

versează județul nostru, ba chiar 
suntem primul județ al țării la 
Dunăre, este un avantaj ex-
trem de important dar și ex-
trem de slab folosit de către 
Caraș-Severin. Este necesară 
o infrastructură de depozitare 
profesionistă la Portul Mol-
dova Veche, pentru a facilita 
comerțul dar și exploatarea la 
maxim a potențialului naviga-
bil al Dunării. Fără să mai vorbim 
și de uriașul potențial turistic 
al fluviului, care trebuie să devină 
un centru de atracție pentru 
turiști, așa cum se întâmplă 
deja la vecinii noștri din Ser-
bia sau din județul Mehedinți.
7. Minorități
Caraș-Severinul este un veritabil 

mozaic cultural și etnic, peste 
10 comunități etnice locuind și 
conviețuind în înțelegere și 
armonie la noi în județ. Tre-
buie să păstrăm legătura cu 
autoritățile statelor ale căror 
minorități se regăsesc în ju-
deț, să încurajăm proiecte de 
dezvoltare comune și cât mai 

multe proiecte culturale care 
să promoveze cultura și civili-
zația județului Caraș-Severin.
8. Înnoirea clasei politice
PER crede într-o înnoire și prime-

nire a clasei politice, fapt pentru 
care se impune creșterea rolu-
lui alegătorului în deciziile pub-
lice și în alegerea investițiilor 
Consiliului Județean, este nev-
oie de o consultare partici-
pativă a cetățeanului, de un 
buget participativ, după mod-
elul Reșiței, în care cărășenii 
dar și ONG să aibă propriul 
cuvânt cu privire la o par-
te a bugetului județului. De 
asemenea, pentru a întări 
puterea și cuvântul cetățean-
ului, PER crede că se impune 
creșterea finanțării și supor-
tului pentru ONG-urile civice, 
cele care, practic, nu prea se 
regăsesc în arealul județului 
și încurajarea unor asemenea 
activități, de la cele privind 
drepturile civice la cele priv-
ind promovarea județului.
9. Cetățeni sănătoși și activi
Cu alte cuvinte susținerea tu-

turor spitalelor și instituțiilor 
sanitare din județ, atragerea 
medicilor prin acordarea de 
facilități (teren pentru case, 
locuințe unde se poate, prime 
pentru diverse servicii medicale 
inedite, consultanță și susți-
nere pentru proiecte cu finanțare 
europeană și nu numai) dar și 
a activităților sportive, cu pre-
cădere a sportului de masă 
dar și a activităților sportive 
la sate. Un alt aspect legat de 
acest punct este realizarea de 
tabere pentru elevii din mediul 
rural, fie cu finanțare proprie, 
națională sau europeană sau 
prin schimburi și parteneriate 
cu autoritățile locale.
10. Comunicarea cu cetățenii
Toți oficialii Consiliului Județean 

trebuie să comunice cu cei care 

i-au ales și mandatat, să-i in-
formeze cât mai des și mai detali-
at asupra acțiunilor făcute dar 
și a intențiilor viitoare. Tre-
buie reținut faptul că Legea 
544/2001 impune conferințe 
de presă lunare pentru insti-
tuțiile publice, ceea ce va fi 
o obligație fără excepție atât 
pentru Consiliul Județean și 
demnitarii săi cât și pent-
ru unitățile și societățile din 
subordine, căci comunicarea 
cu cetățeanul trebuie să fie 
prioritatea 0 pentru orice dem-
nitar sau funcționar public.
În baza acestui Contract 

semnat cu dumneavoastră, 
mă angajez să încep, cu pri-
oritate, în primele 6 luni de 
mandat, următoarele acțiuni:
- Audit extern extins asupra ac-

tivităților financiare și juridice 
din ultimele două mandate 
ale executivului județean. Do-
sarele suspecte vor fi trimise 
la DNA.
- Analiză organigramei direcțiilor 

și serviciilor Consiliului Ju-
dețean și a fișelor posturilor. 
Acolo unde apar incompat-
ibilități, angajări nepotrivite 
cu fișa postului sau de natură 
politică, se vor organiza con-
cursuri pentru ocuparea re-
spectivelor poziții publice, în 
baza criteriilor transparente 
și a responsabilităților stabi-
lite conform legii.
- Comunicarea publică a situ-

ației existente, a proiectelor 
și planurilor ce urmează să 
fie realizate. Toate acestea, 
în baza consultării și acordu-
lui dumneavoastră precum și 
în baza  necesității dezvoltării 
durabile a județului.
Dacă nu voi îndeplini aceste 

promisiuni, în primele 6 luni, 
îmi asum responsabilitatea de 
a-mi da demisia.
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PER Caraș-Severin promovează Clisura Dunării ca locație turistică
PER Caraș-Severin a organizat 

la finele săptămânii trecute o 
întâlnire de lucru cu membrii 
activi din partid dar și cu orga-
nizația de tineret, pe care a 
dorit să le prezinte și să le re-
comande locurile importante 
din Clisura Dunării și activi-
tățile recreative ce pot fi des-
fășurate în această locație.
Din păcate, deși cu un po-

tențial turistic serios, Clisura 
Dunării are și foarte multe prob-
leme, cu care membrii PER au 
luat contact. Spre exemplu, lo-
cuitorii din Sichevița se plâng 
de furnizorul de electricitate 
care a supraîncărcat rețeaua 
electrică, fapt pentru care în-
treruperile de energie elec-
trică în zonă sunt la ordinea 
zilei.
O altă problemă semnalată 

membrilor PER este starea ex-
trem de proastă a infrastruc-
turii rutiere, ambele probleme 
influențând negativ dezvoltar-
ea turistică a zonei, căci turiștii 
nu vin nici ca să stea la beznă 
și nici să-și rupă mașinile pe 
drumurile pline de gropi.
Nu au lipsit discuțiile orga-

nizate cu membrii filialelor 
din zonă, aceștia arătându-se 
nemulțumiți de ritmicitatea cu 
care se ridică gunoiul mena-

jer și raportul cu prețul ex-
trem de ridicat care este plă-
tit pentru acest serviciu.
De față a fost și Cristian Adam, 

președintele PER Grădinari și 
candidatul PER pentru Primăria 
Grădinari care a explicat că, 
la Grădinari, 10% din bugetul 
local merge în activitatea de 
colectare a deșeurilor mena-
jere. „Sunt proiecte europene 
care trebuie accesate pentru 
ca această colectare să aibă 
un grad sporit de reciclare, 
pentru ca să scadă simțitor 
cantitatea de gunoi menajer, 
scădere care se face cu o 
colectare selectivă și cu re-
cuperarea unor costuri prin 
valorificarea materialelor reci-
clabile. De asemenea, la așa 
costuri mari, administrațiile 
locale trebuie să preseze ca 
frecvența colectării să creas-
că și ca orice euro din fonduri 
europene ce poate fi accesat să 
se contracteze, prin proiecte” 
spune Cristian Adam, liderul 
PER Grădinari.
„Noi, ecologiștii de la PER 

Caraș-Severin, susținem in-
frastructura turistică a județu-
lui și promovăm locurile cu 
peisaje de vis, cum sunt și 
cele din Clisura Dunării. Ne-
am plimbat cu barca, am fă-

cut drumeții, am redescoperit 
vechiul traseu al mocăniței din 
Berzeasca – un uriaș potențial 
turistic care așteaptă și azi să 
fie exploatat – am ajuns chiar 
și în sânul comunității cehe 
din Bigăr, care ne-au prez-
entat problemele și dorințele 
lor, au fost într-adevăr câte-
va zile de poveste. O expe-

riență din care am venit mai 
bogați cultural dar și motivați 
să schimbăm actuala conduc-
ere administrativă a județu-
lui și a zonei, pentru ca po-
tențialul Caraș-Severinului să 
fie cu adevărat pus în valoare” 
a declarat Valentin Armașu, 
președintele PER Caraș-Sev-
erin.

PER Reșița propune cel mai 
tânăr consilier local pentru mu-
nicipiul Reșița: Raul Purcăriță.

PER Reșița propune cel mai tânăr candidat la CL Reșița

Raul va împlini chiar pe 26 
septembrie vârsta de 23 de 
ani, vârsta minimă pentru a 

putea candida la un post de 
consilier local.
„Mă simt onorat să fiu cel 

mai tânăr candidat la Consili-
ul Local Reșița. Pot spune că 
până la această vârstă m-am re-
marcat prin implicarea, devota-
mentul, deschiderea și dorința 
de a schimba lucrurile în bine.
Am decis să fac parte din 

Partidul Ecologist Român da-
torită orientării ideologice, 
viziunii politice, dar mai ales 
datorită membrilor din par-
tid care îmi susțin inițiativele 
și mă încurajează în tot ceea 
ce doresc să realizez pentru 

Reșița.
Consider că schimbarea la 

care ne așteptăm cu toții tre-
buie vină din partea tinerilor, 
iar eu personal îmi doresc să 
fiu vocea demnă a tinerilor 
din Reșița, să contribui la pro-
movarea spiritului civic în rân-
dul acestora și să vin cu iniți-
ative cât mai bune!” spune 
Raul Purcăriță.
PER Reșița spune că va avea 

propriul candidat la Primăria 
Reșița dar și listă completă 
pentru Consiliul Local.

FILIALA CARAȘ-SEVERIN
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Încă un om de afaceri face pasul spre politică: Ilie Mihan candidează la 
Băile Herculane

Mediul de afaceri continuă să 
fie resursă pentru PER Caraș-Sev-
erin, care se ține de cuvânt și 
aduce în politică oameni noi, 
nu „mincinoșii” vechi, pe care 
„toți îi cunosc și s-au săturat”. 
După ce omul de afaceri Valen-
tin Armașu a decis să aban-
doneze mediul de business 
și să facă pasul spre politică, 

devenind chiar președintele PER 
Caraș-Severin, tot din mediul 
de bussines vine și candidat-
ul PER de la Băile Herculane: 
Ilie Mihan. Acesta a avut o 
lungă activitate în domeniul 
bancar din stațiune și a de-
cis că 2020 de este momen-
tul în care să facă pasul spre 
politică. Acesta s-a înscris în 

PER Caraș-Severin și a pre-
luat conducerea filialei din 
Băile Herculane. Iar filiala din 
stațiune l-a desemnat drept 
candidatul său la apropiatele 
alegeri locale chiar pentru 
funcția de primar al orașu-
lui. „Așteptăm cât mai mulți 
oameni, cărășeni simpli, să 
ni se alăture. La fel și la Her-

culane, îi așteptăm alături de 
domnul Mihan pe toți cei ce 
s-au săturat de promisiuni și 
vorbe goale și vor să se im-
plice pentru ca stațiunea să 
se schimbe la față”, spune 
Valentin Armașu, liderul PER 
Caraș-Severin.

Daniel Nechita a discutat cu Valentin 
Armașu despre situația neplăcută de 
la Lacul Medreș

O teribilă veste a venit zilele 
trecute după ce un bocșean 
a fost găsit înnecat în Lacul 
Medreș din Bocșa. Un bărbat 
de 44 de ani, căzut în digul lac-
ului care a fost găsit de către 
pompieri înnecat.
„Partidul Ecologist Român 

acuză autoritățile din Bocșa 
că nu au amenajat corespun-
zător zona de agrement de la 
acest lac unde vin atât turiști, 
cât si locuitorii orașului.
PER cere cu insistență a fi lu-

ate măsuri pentru siguranța 
turiștilor și a tuturor celor care 
își petrec timpul liber la lacul 
Medreș, pentru evitarea altor 
evenimente tragice” transmite 
Daniel Nechita.

Acesta a avut o întâlnire cu Val-
entin Armașu, președintele PER 
Caraș-Severin și au decis că la 
PER sunt importante faptele, 
nu vorbele, așa că Nechita 
are susținerea și implicarea 
PER pentru rezolvarea fizică 
a problemei, prin punerea 
în siguranță a lacului și mai 
ales a malului, aspect asupra 
căruia vom reveni în zilele ur-
mătoare.
PER Caraș-Severin condamnă 

indolența autorităților locale 
care, pe lângă protecția me-
diului, ar trebui să fie preocu-
pați și de siguranța cetățenilor, 
una ne excluzându-se pe cealaltă. 
Zeci de cetățeni din orașul 
Bocșa ne-au sesizat că au 

transmis Primăriei Bocșa di-
verse petiții cu privire la ne-
siguranța și pericolul care 
îl reprezintă starea de de-
gradare a malurilor și infra-
structurii lacului Medreș, cu 
solicitarea de a lua măsuri.
Dar, spune PER, ceea ce Primăria 

n-a reușit să facă în urma 
zecilor de sesizări, s-a angajat 
Daniel Nechita să facă, pent-
ru că siguranța cetățeanului 
este mai presus de orice iar la 
PER deviza clară este fapte, 
nu vorbe!
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Partidul Ecologist Român fil-
iala Caraș-Severin a reușit să 
realizeze un adevărat trans-
fer după ce mai mulți memb-
rii ai ALDE Reșița s-au înscris 
la ecologiști. Este vorba de-
spre Ioana Todor Constanti-
nescu, Alexandru Pascu, Ga-
briela Smarandache, Mioara 
Zuza și Alexandru Gherman, 
toți foști membrii ALDE care 
au spus că nu pot continua 

PER se întărește cu oameni tineri de la ALDE

cu acest partid și cu o alianță 
toxică, coordonată, de fapt, 
de Ion Mocioalcă și au făcut 
pasul spre Partidul Ecologist 
Român filiala Caraș-Sever-
in, un partid care are criterii 
sănătoase de conducere ce 
exclude poziția ghiocelului.
„Am promis că aducem alături 

de noi oameni tineri, oameni 
care fac o altfel de politică, 
oameni aplecați către mediu, 

către turism și către cetățean. 
Am găsit în acești noi membrii 
un real interes spre transpar-
ență și dialogul cu cetățeanul, 
ceea ce mă face să le acord 
susținere în ceea ce vor să 
facă” a spus Valentin Armașu, 
liderul filialei Caraș-Severin a 
Partidul Ecologist Român.
„Am descoperit la PER un par-

tid unde nu se stă drepți când 
vine șefu, nu se caută ținute 

scrobite și costume, vorbăria 
goală, fără fapte, ci sunt pro-
movați oameni tineri și seri-
oși, aplecați spre cetățean și 
spre problemele acestora” 
ne-au spus noii ecologiști din 
Reșița. Potrivit ecologiștilor, 
lista filialelor este aproape de-
finitivată și PER va avea liste 
complete în toate localitățile 
din județ.
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Organizaţia de tineret a Partidului Ecologist 
Român a organizat o dezbatere în aer liber
Noua organizaţie de tineret 
a PER Caras-Severin, struc-
tură coordonata de Miruna 
Heger, a organizat un work-
shop în cadrul căruia au fost 
încurajate discuţiile libere – 
evident, pe teme de mediu. 
Aceasta primă întâlnire, des-
făşurată în aer liber, a adus 
in discuţie orientarea ideo-
logică şi viziunea politica a 
PER, valorile promovate, pre-
cum şi implicarea tineretului 
ecologist la nivel european, 
naţional şi local. La final, a 
fost elaborat şi un mesaj adre-
sat tuturor celor care cred că 
prezervarea mediului încon-
jurător este vitală pentru viitor-

ul nostru, al tuturor. “Partidul 
Egologist Român este lângă 
tine! Mulți cetățeni români sunt 
nemulțumiți de modul în care 
este tratată problema ecolo-
giei la nivel global dar și  național, 
sunt luați prin surprindere  de 
hotărârile luate de oamenii 
politici, hotărâri care în pro-
porție de 90% aduc efecte 
dezastruoase. În acelaşi timp, 
sunt revoltați atunci când ob-
servă  nepăsarea față de în-
străinarea patrimoniului  natu-
ral și cultural  național, dar cu 
toate acestea, oamenii  sunt 
împiedicați de anumite obst-
acole pentru a-și putea expri-
ma punctul de vedere liber. 

Partidul Egologist Român vrea 
să ajute! Principiile pe care le 
urmează sunt unele simple, 
dar benefice pentru funcțion-
area mai bună a statului” se 
arată în mesajul PER. Filiala 
cărăşeană a Partidului Egolo-

gist Român anunţă că  astfel  
de întruniri vor mai avea loc, iar 
fiecare cetățean care își dorește 
să ia parte la acest proiect, 
la această schimbare, este 
așteptat cu brațele deschise.
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