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FILIALA CARAȘ-SEVERIN Ediția III

PAUL VALENTIN ARMAȘU
Candidatul PER la președinția Consili-
ului Județean Caraș-Severin

Colaboratorii mei apropiați în drumul 
spre Consiliul Județean Caraș-Severin 

Componenta Biroului PER
Președinte: ARMAȘU PAUL VALENTIN

Președinte executiv: Florea Dan
Primvicepreședinte: Cristoi Constantin
Vicepreședinte: Artenie Adrian
Vicepreședinte: Chinezu Adrian
Vicepreședinte: Crăguia (Cotan) Sorin
Vicepreședinte: Ganțolea Vasile
Vicepreședinte: Mihan Ilie
Vicepreședinte: Nechita Daniel
Vicepreședinte: Szusz (Mirea) Dan

Secretar general: Popa Dorel

Membru: Rață Daniela
Membru: Adam Cristian
Membru: Krispin Iosif
Membru: Porușniuc Oana

INVITAȚI FĂRĂ DREPT DE VOT
Președinte tineret: Heger Miruna
Președinte organizația de femei: Florea Mihaela

Paul Valentin Armașu, candidatul 
PER la președinția Consiliului Ju-
dețean Caraș-Severin în dialog cu 
jurnalistul Cristian Franț
 Domnule Armașu, cum ați 
decis să faceți pasul în 
politică și când?

În urmă cu nici 6 luni am de-
cis să intru în politică. Am 
plecat de la zero, nu am ales 
un partid consacrat pentru 
că eu am vrut o alternativă 
la actuala clasă politică. În 
câteva săptămâni am reușit 
să cunosc toți acești cole-
gi și am ajuns la un birou 
județean și la foarte mulți 
simpatizanți ai PER și colab-
oratori.
Vă spun că, deși în timp scurt, 
am străbătut județul pe întrea-
ga sa suprafață. Așa am văzut 
care sunt lipsurile și prob-
lemele fiecărei zone dar și 

punctele forte, ceea ce un 
Consiliu Județean trebuie să 
susțină și să ajute.

Dar de ce Partidul Ecologist 
Româna?

M-am convins după ce am 
văzut programul PER, un 
program care se pliază ex-
trem de bine pe profilul 
județului Caraș-Severin, pe 
Banatul Montan cum i se 
mai spune. Avem un județ 
cu atât de multe resurse 
minerale, multe dinte ele 
unice în România! Evident 
și cadrul natural este unul 
deosebit, așa că eu cred că 
ecologia este viitorul aces-
tui frumos județ.
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De ce nu?!
O FEMEIE PENTRU REȘIȚA
Fă echipă cu mine!
Ioana Todor Constantinescu, 
candidatul PER la Primăria 
Reșița.

Nu-mi plac vorbele goale 
și cred că viitorul se face 
nu se promite, tocmai de 
aceea vreau să-ți spun din 
start ce planuri am pent-
ru Primăria Reșița, planuri 
pe care aș dori să le pun 
în aplicare ÎMPREUNĂ cu 
tine!

ÎMI DORESC:
ANIMARE - Deși îl iubesc 

mult nu pot să nu remarc că 
orașul nostru este destul de 
lipsit de viață, că mulți din-
tre noi merg la Timișoara ori 
prin alte părți doar pentru 
a se simții animați. Trebuie 
ca Reșița să fie vie, ani-
mată, trebuie ca proiectele 
bune ale primarului Ioan 
Popa să fie continuate și, 
acolo unde se poate, îm-
bunătățite.
Cred cu tărie în puterea 
cetățeanului, fie că vine din-
tr-un ONG cu multe acți-
uni de voluntariat, dintr-un 
grup informal sau cultural 
ori dintr-o familie care încă 
mai practică și păstrează un 
meșteșug tradițional.
Un oraș viu, însă, trebuie să 
fie musai și verde, așa că 

proiectul Reșița verde este 
unul excelent pentru oraș. 
Trebuie ca mijloacele de 
transport să polueze cât 
mai puțin, trebuie încura-
jați cei care folosesc mași-
ni electrice și trebuie să 
avem drumuri bune. Un 
autoturism care merge pe 
un drum cu gropi (cum 
încă avem, din păcate, în 
Doman, Moniom, Țerova 
sau alte zone mărginașe) 
merge foarte încet, con-
sumă mai mult carburant, 
turează motorul și nive-
lul noxelor eliminate de 
către autoturism este foar-
te mare. Dacă ar folosi un 
drum asfaltat și fără gropi 
noxele nu ar dispărea, însă 
nivelul lor ar fi mult redus.
Se vede clar că reșițenii iu-
besc bicicletele de aceea 
trebuie ajutați să le poată 
folosi, așa că trebuie cres-
cut numărul bicicletelor 
dar și accesibilitatea lor. 
Nu trebuie să confiscăm 
orașul celor din zonele mar-
ginale, Reșița nu înseamnă 
numai Centrul orașului 
și Govândari. Trebuie să 
avem biciclete și piste de 
biciclete și în Doman, Mo-
ciur sau Calea Caranse-
beșului, trebuie încurajați 
elevii să vină cu biciclete 

Continuare la pag. 8

Ț Ă R A N I I   D E   L A   O R A Ș !!!
Garantat, mulți sunt reșițenii 

care nu știu că dincolo de 
bordura sofisticată și costis-
itoare a bulevardelor reșițene, 
mergând spre toate cele 
patru puncte cardinale, cu 
siguranță  venind din alte 
vremuri(!!) și tradiții,oricum 
veritabile,neîmprumutate 
prin colonizări repetate, 
trăiesc câteva comunități de 
oameni,unii mai bine,alții 

mai rău,departe însă, multă 
vreme, de privirile și bunele 
intenții ale Autorităților din-
totdeauna. 

Vremurile de tristă amin-
tire ale Comunismului au 
lăsat în urmă niște cătune 
de ev mediu. Fără apă-ca-
nalizare, gaz metan, telefo-
nie, dispensar ș.a. iar despre 
străzi asfaltate, trotuare și 
canalizare pluvială nici nu 

poate fi vorba. 
Din păcate după 30 de ani 

de vremuri noi și democrație 
în aceste localități-cartiere 
ale Reșiței nu s-a întâmplat 
nimic deosebit. Doar că 
tot mai puțini locuitori fac 
naveta la ,,oraș”, pierzân-
du-și locurile de muncă 
din marile uzine reșițene, 
au rămas cantonați pe deal-
urile lor împădurite de pe 

care privesc cu jind spre 
,,promenadele” construite la 
,,oras” și cu banii din taxele 
și impozitele plătite de ei.

Țerova, Câlnic,Moniom, 
Secu, Cuptoare, Doman 
la care obligatoriu trebuie 
adăugate Driglovăț, Poi-
ana Golului,Dealul Crucii și 
Dealul Triajului au fost și 
sunt zone uitate și încă de-
parte de civilizația urbană. 

Continuare la pag. 3
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În niciunul din aceste cart-
iere nu poți răzbate tot anul  
fără cizme de cauciuc. Toate 
drumurile sunt ,,asfaltate” 
cu zgură de furnal și de pe 
care apele ploilor duc tot-
ul la vale, nu există canal-
izare iar altele nu au încă 
apă curentă. Apa Reșiței, 
de ex, vine din locul unde 
nu există apă, Secu-Cup-
toare ! La Doman încă nu-i 
funcțională canalizarea iar 
la Țerova sistemul de ca-
nalizare, neterminat, este 
colmatat și blocat. Iar cele-
lalte cartiere sunt în situații 
identice.

Cu aproape doi ani în urmă 
s-a încercat unirea eforturilor 

și bunelor intenții din toate 
aceste cartiere și crearea 
unei organizații neguver-
namentale care să se bată 
pentru emanciparea și 
,,scoaterea din noroaie” (că 
tot e la modă) a sătenilor 
cu buletin de Reșița. Nu 
s-a reușit. Doar la Câlnic 
oamenii au înțeles despre 
ce-i vorba.
Niciodată primarii Reșiței 
nu au construit un Buget 
de Investiții (indiferent de 
posibilitățile de finanțare) 
în care să cuprindă și aces-
te ,,cenușărese urbane”. Nici 
înainte și nici după 1990. 
Întotdeauna au existat alte 
priorități cu  plecare din 

Punctul Zero, adică Cen-
trul Civic (care iată se re-
face de două ori în doar 10 
ani), spre exterior și nicio-
dată invers. Sigur că oalele 
se sparg mereu în capul 
primarului, a celui care-i în 
funcție. Care promite, ba 
chiar are și un proiect pen-
tru unele dintre aceste ma-
halale.  Dar fără...finanțare.

Se apropie alegerile locale. 
Caut printre programele 
partidelor și ceva privitor la 
noi, ăștia, țăranii de la oraș, 
ceva concret. Din păcate 
încă nu am dat de ce ne 
trebuie, nimeni nu s-a ses-
izat că FURNIZORII DE OXI-
GEN  pentru Reșița, ȚĂRANII 

DE LA ORAȘ, au dreptul și 
merită să trăiască în 2020 
și nu în 1920, cu 100 de ani 
în urmă. 

Aștept ca un partid să-și în-
sușească problemele aces-
tor 8-10.000 de reșițeni și 
să ne includă în Programul 
lor de Guvernare a Reșiței ! 
Partidele care au avut până 
acum acces în Consiliul Local, 
care au avut inclusiv ma-
jorități,nu mai am decât 
infime așteptări.

Am însă așteptări de la 
cei care nu au avut încă 
posibilitatea să ne promită 
ceva, să ne mintă frumos !! 
Să vedem ! Zise orbul.

Candidații noștri din județ
Sebastian Sprânceană – Țerova
Candidează pentru Consiliul 
Local Reșița

Problemele pe care, în cal-
itate de consilier local, mă 
voi implica în rezolvarea lor:
1. Rezolvarea odata petru 
totdeauna a problemelor 
la rețeaua de distributie a 
apei potabile;
2. Finalizarea retelei de ca-
nalizare inceputa acum mai 
bine de 6 ani;
3. Realizarea unei canalzari 
eficente a apei pluviale;
4. Asfaltarea a aproxima-
tiv 4 km de străzi. În acest 
proiect trebuie cuprins și 
realizarea de acces auto pe 
strazile pe care in acest 
moment nu exista decat 
acces pietonal si implicit 
realizarea de trotuare pen-
tru pietoni;
5. Renovarea scolii gimna-
ziale si a caminului cultural;

6. Constructia unei capele 
mortuare si terminarea dru-
mului de acces spre cimitir;
7. Regularizare albiei râu-
lui  Predova pana la iesirea 
din localitate (in acest mo-
ment este regularizat doar 
pana in centrul localiatatii) 
si implicit ecologizarea aces-
tuia;
8. Desfundrea drumurilor 
agricole (foarte multe nu 
mai sunt accesibile din cau-
za impaduririi) si pietruirea 
acestora;
9. Construirea unui loc de 
joaca modern pentru ca, 
copii terovenilor sa nu mai 
fie nevoiti sa mearga 4 km 
pana la cel mai apropiat 
loc de joaca. Un loc de jo-
aca concepuat atat pentru 
copii cat si pentru adoles-
centi (aici trebuie avut in 
vedere si un miniteren sin-
tetic de fotbal)
10. Infiintarea unui dispen-
sar in care sa isi desfasoare 
activitatea saptamanal un 
medic de familie pentru 
ca batranii sa nu mai fie 
nevoiti sa mearga „la oras” 
pentru o simpla consultaie 
sau pentru eliberarea unei 
retete.

Ioan Păun, actualul vicep-
rimar, este candidatul PER 
pentru Primăria comunei 
Forotic
Pentru următorul mandat 
îmi propun ca și comuna 
Forotic să beneficieze de:
* Alimentare cu apă și ca-
nalizare
* Încheierea Legii Fondu-
lui Funciar și intabularea 
terenurilor din extra și intra 
vilan
* DJ 572 să fie modernizat

Ilie Mihan - Băile Herculane
Ilie Mihan, născut la 09.02.1959 
in com. Mehadia, de pro-
fesie economist, după o 
activitate de 14 ani des-
fășurată în turism, la IBTH  
1978 -1992 și 27 de ani în 
sistem bancar (BCR și BRD 
1992 -2019), in prezent pen-
sionar, căsătorit, are doi copii 
și patru nepoți.
”Am hotărât să intru în politică, 
fiind convins că pot și vreau 
să contribui la dezvoltarea 
frumoasei localități în care 
trăim și muncim, stațiunea  
Băile Herculane, fiind președ-
intele organizației orășenești 
a Partidului Ecologist Român.
Alături de mine, in această 
luptă electorală, am un 

grup de 16 candidați la funcția 
de consilier local, astfel:
1. Petrișor Grozăvescu - econ-
omist, proprietarul pensiunii 
Noblesse.
2. Băleanu Cristian Marian 
- inginer constructor.
3. Plesoeanu Dan - sef uni-

tate restaurant Roman.
4. Călinescu Andrei - kine-
toterapeut complex Minerva.
5. Bujanca Călina - econ-
omist, șef tură Penny Me-
hadia.
6. Mihan Marius -Iosif - man-
ager Banca Românească 
Timișoara.
7. Drăghicescu Ionela - 
Manager Credite și Oper-
ațiuni BRD Băile Hercu-
lane.
8. Cheata Ianoș - lucrător 
comercial - bucatar la tera-
sa Baitz Herculane.
Programul PER pentru Her-
culane, trebuie sa cuprindă:

Continuare la pag. 4
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1. Ecologizarea orașului și 
a râului Cerna, prin acțiuni 
de igienizare, curățenie, de-
frișare vegetație din albia 
râului.
2.Punerea in valoare a Cen-
trului Istoric, prin reabilitar-
ea monumentelor istorice, 
stabilind măsurile legale ce se 
impun și obligarea propri-
etarilor să pună în valoare 
și în circuitul turistic aceste 
obiective.
3. Întocmirea de proiecte 
pentru atragerea de fon-
duri europene în vederea 
modernizării infrastructurii 
orașului...
4. Reparația și moderniza-
rea podurilor din oraș, în-
cepând cu podul de acces 
în statiune, podul de piatră 
din centrul vechi, podul 
de la Băile Neptun, Podul 
Roșu, podul neterminat, etc.
5. Valorificarea resurselor 
naturale geotermale in favoar-
ea locuitorilor stațiunii,prin 
crearea de puncte termice 
cu transfer de căldură din 
izvoarele termale, pentru 
apă caldă și căldură.
6. Analizarea costurilor reale 
ale apei potabile și a gunoi-
ului menajer și reașezarea 
acestora la un nivel corect,-
realist,in funcție de cheltu-
ielile efective.
7. Atragerea de investiții 
românești și străine, în ve-
derea creării de noi locuri 
de muncă și rămânerea tin-
erilor în Herculane, în vederea 
stopării depopulării orașu-

lui.

Schimbarea începe cu 
fiecare din noi, iar lucru-
rile chiar se pot schimba 
după data de 27 septem-
brie!
Mă numesc Octavian Ur-
sulescu și candidez pentru 
primăria comunei Ramna 
din partea Partidului Ecol-
ogist Român.
Poate unele  persoane se 
întreabă de ce să-mi ofere 
mie încrederea lor și de ce 
nu altora? In primul rând, 
sunt un om de echipă, 
o persoană cu viziune și 
multă dorință de a munci.
Printre principalele obiec-
tive pe care mi le-am pro-
pus să le duc la bun sfârșit 
în mandatul meu de pri-
mar sunt:
- Reabilitarea și moderniza-
rea drumului județean 585 
Ramna - Valeapai, drum ce 
în momentul de față este 
infernal pentru șoferi. De 
asemenea, îmi propun să 
reabilitez și toate drumuri-
le și străzile din comună.
- Atragerea fondurilor eu-
ropene pentru finanțarea 
mai multor proiecte cum 
ar fi înființarea unui dis-
pensar, astfel ca locuitorii 
și mai ales persoanele în 
etate să nu mai fie nevoite 
să parcurgă km pentru un 
control medical.
- Reabilitarea și moderniza-
rea fântânilor din Comuna 
Ramna, cât și a morii din 

satul Valeapai ce este lă-
sată în paragină. Aceste 
obiective reprezintă însăși 
comunitatea noastră și este 
mare păcat că au fost lă-
sate în voia sorții.
- Reabilitarea, dotarea și 
modernizarea căminelor 
culturale prin intermedi-
ul proiectelor derulate de 
Compania Națională de 
Investiții. Este aberant ca 
în anul 2020 căminele cul-
turale să nu beneficieze de 
toalete.
Știu că în contextul actu-
al nimănui nu-i arde de 
politică și sunt conștient 
că toți ne-am săturat de 
promisiuni goale și toc-
mai din acest motiv mi-am 
depus candidatura pent-
ru funcția de primar, din 
partea unui partid cu o vi-
ziune noua, apropiată de 
nevoile oamenilor, pentru 
că este timpul ca lucrurile 
să se miște în adevăratul 
sens al cuvântului. Chiar 
dacă suntem o comunitate 
mică, asta nu înseamnă că 
trebuie să ne mulțumim 
cu puțin. Și noi ca și marile 
orașe din țară merităm 
aceleași condiții , cum ar 
fi: străzi și drumuri reabili-
tate și modernizate, școli și 
grădinițe moderne, un dis-
pensar și multe altele.
Îmi propun ca în mandatul 
meu de primar să fac din 
Ramna, o comună  mod-
ernă cu  proiecte finalizate 
și noi proiecte in derulare, 

în care ca  primar să le fiu 
alături oamenilor, să vină 
de câte ori au nevoie pen-
tru a-mi semnala proble-
mele cu care se confruntă 
și să-i asigur de soluționar-
ea acestora. Așa că pe 27 
septembrie chiar putem 
face o schimbare pentru 
Ramna! Pentru ca toate 
acestea sa se întâmple este 
nevoie sa votați PER!

Șara Zărie - Turnu Ruieni
- Domiciliu sat Bolova
- Vârsta – 55 ani
- Căsătorit, un copil
OMUL CARE A RENUNȚAT 
LA SERVICIILE LUI DUNCA
Datorită faptului că mi-
am depus candidatura la 
funcția de primar, am fost 
șicanat de Romeo Dunca, 
fapt pentru care am înce-
tat colaborarea ce acesta.
- Redarea demnității, oame-
nilor din Borlova, Dalci și 
celor din Turnu Ruieni
- Terminarea asfaltărilor în 
comună
- Reducerea taxelor și a im-
pozitelor plătite către primărie 
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Marian Daniel Florea – „Autoportret” de candidat
 Scârbit de lumea politică 
coruptă, slab pregătită și 
rău intenționată, nu mi-a 
surâs până acum ideea 
de a mă alătura unui par-
tid politic. Dar un bun pri-
eten m-a abordat și a venit 
cu câteva argumente apa-
rent naive, iar argumen-
tele m-au făcut să ridic o 
sprânceană și să cuget. 
Idei simple mai mult sau 
mai puțin solide, dar se-
ducătoare: partid cu oameni 
tineri, oameni noi în politică, 
necopți în incubatoarele 
marilor partide, oameni cu 
principii sănătoase care să 
poată să aducă o schim-
bare reală, nu schimbar-
ea pe care ne-o promit 
politicienii noștri aflați de 30 
de ani la putere, o schim-
bare caragielească, de genul: 
Din două una, dați-mi voie: 
ori să se revizuiască, pri-
mesc! Dar să nu se schim-
be nimica!
Și în plus partidul se numea 
„Partidul Ecologist Român”. 
Într-o lume în care efect-
ele superiorități noastre di-
structive se văd la fiecare 
pas: poluare, mizerie, încăl-
zire globală, fenomene ex-
treme, inundații, nu poți 
să nu fii ecologist. Toți ar 
trebui să luam în serios prob-
lemele mediului în care 
trăim.
Dar să revenim la candidat.
Mă numesc Marian Daniel 
Florea, am 44 de ani, sunt 
căsătorit și am un copil. 
Candidez pentru un post 
de consilier la Consiliul Ju-
dețean Caraș-Severin.
Am fost pentru 6 ani mili-
tar MAPN, perioadă în care 
am servit patria în teatre 
de operații externe unde 
am dobândit statutul de 
veteran de război. În 2005 
am trecut în rezervă la 
cerere din motive famil-

iale și m-am îndreptat către 
mediul privat asumându-mi 
rolul de manager într-o mică 
firmă de familie.
Am lucrat în colectivități 
mari, ceea ce m-a făcut să 
fiu adaptabil și sociabil. Am 
încercat să fiu mereu un 
bun coleg, atent la proble-
mele celor din jur.
Sunt îndrăgostit de natură, 
de oameni si de tradiții. 
De aceea unul dintre pro-
gramele pe care le-am iniți-
at în cadrul PER și l-a care 
am lucrat împreună cu co-
legii mei a fost: Caraș-Sev-
erin – Județ ecoturistic.
De ce Caraș-Severin – Județ 
ecoturistic?
 Principala caracteristică 
a Banatului Montan este 
diversitatea: diversitate et-
nică, diversitate naturală, 
diversitate culturală ... Iar 
asta îl face foarte atractiv 
din punct de vedere turis-
tic, iar turismul permite o 
dezvoltare durabilă de cal-
itate.
 Dar de ce „ecoturism” și 
nu pur și simplu, turism?
 Odată cu intrarea în mile-
niul trei, devenim tot mai 
conștienți de complexitatea, 
fragilitatea și valoarea in-
estimabilă a planetei no-
astre. În același timp, tur-

ismul tinde să devină o 
expresie tot mai populară a 
acestei conștiințe. Datorită 
evoluției transporturilor și 
tehnologiei informației, tot 
mai multe zone îndepărtate 
au devenit accesibile, fapt 
ce a contribuit la o ascen-
siune rapidă a turismului în 
arii naturale. Drept urmare 
este tot mai evident că dez-
voltarea turismului în arii 
naturale sensibile, în ab-
sența unui management 
corespunzător, poate prez-
enta o amenințare pentru 
integritatea ecosistemelor 
și a comunităților locale. 
Un număr tot mai mare 
de vizitatori în zone frag-
ile din punct de vedere 
ecologic poate duce la o de-
gradare puternică a me-
diului. De asemenea, co-
munitățile locale și cultura 
acestora pot fi influențate 
negativ de afluxul crescut 
de vizitatori străini cu un 
stil de viață diferit. În plus, 
schimbările climatice, in-
stabilitatea economică și 
condițiile politico-sociale 
pot face din turism o af-
acere riscantă, mai ales 
în zonele puternic depen-
dente de această activi-
tate economică. Constatăm 
că ascensiunea turismului 

creează numeroase oportu-
nități, atât pentru conserva-
re, cât și pentru bunăstarea 
comunităților locale. Ca 
răspuns la interesul cres-
cut pentru cunoașterea 
naturii, dar și la semnalele 
de alarmă venite din cele 
mai îndepărtate colțuri ale 
lumii, s-a conturat treptat 
o nouă etică a călătoriei 
numită ecoturism. Eco-
turismul poate furniza ve-
niturile atât de necesare 
pentru protejarea parcu-
rilor naționale și a altor arii 
naturale, venituri care nu 
ar putea fi obținute din 
alte surse. De asemenea, 
ecoturismul poate consti-
tui o alternativă viabilă de 
dezvoltare economică pent-
ru comunitățile cu puține 
activități generatoare de 
venit. Mai mult, ecoturis-
mul poate spori nivelul de 
educație și conștiință al 
turiștilor, transformându-i 
în susținători entuziaști ai 
conservării mediului natu-
ral și cultural.

Județul Caraș-Severin are 
un potențial imens care 
se pliază perfect pe aceste 
principii. Pe raza județului 
avem 4 parcuri naționale 
(Parcul National Cheile 
Nerei-Beușnița,  Parcul 
National Domogled-Valea 
Cernei, Parcul Național Se-
menic-Cheile Carașului și 
o parte din Parcul Națion-
al Retezat) , un parc natu-
ral (Parcul Natural Porțile 
de Fier), una dintre perlele 
europene ale turismului 
balnear aflată acum în-
tr-un stadiu avansat de 
degradare (Băile Hercu-
lane), stațiuni montane 
cu potențial pentru spor-
turile de iarnă (Semenic și 
Muntele Mic), o rețea im-
presionantă de lacuri (Secu 
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,Văliug- Breazova, Gozna-Criv-
aia, Trei Ape), monumente 
culturale și industriale (Mo-
rile de apa de la Rudăria, 
Muzeul de locomotive cu 
abur din Reşiţa, Teatrul Ve-
chi “Mihai Eminescu” din 
Oravița, Calea ferată Ora-
vița-Anina) și nu în ultimul 
rând Clisura Dunării. Toate 
acestea, precum și altele 
nemenționate în acest frag-
ment reprezintă resurse pent-
ru un ecoturism de calitate 

în toate formele lui:  tur-
ism cultural, turism bal-
near, turism de nișa, pes-
cuit, turism industrial, turism 
montan, turismul balnear, 
agroturism sau turismul de 
aventură.
     Pentru realizarea acestui 
deziderat este nevoie de o 
implicare masivă și constantă 
a Consiliului Județean și a 
autorităților locale. PER este 
pregătit să pună umărul la dez-
voltarea tuturor proiectelor 

legate de acest domeniu.

Județul Caraș-Severin are 
posibilitatea și, în definitiv, 
datoria de a-și valorifica po-
tențialul turistic respectând 
principiile de bază ale eco-
turismului.
Aceasta este doar o scurtă 
parte din programul PER 
pentru județul Caraș-Sev-
erin. „Un alt fel de politică” 
a fost sloganul nostru de 
început și sper să nu se 

schimbbe. O politică pen-
tru oameni acum, dar și o 
politică pentru viitor, pen-
tru viitorul copiilor noștri 
care să poată duce un 
trai decent aici, fără să fie 
nevoiți să emigreze și să 
trăiască într-un mediu cu-
rat și sigur.
Vă mulțumesc anticipat tu-
turor celor care îmi veți 
acorda încrederea! Împre-
ună vom putea proteja Ba-
natul Montan!

Mă numesc Cristian Daniel 
Adam și candidez pentru 
funcția de primar la nivelul 
comunei Grădinari (județul 
Caraș-Severin), candidatura 
mea venind din partea Partid-
ului Ecologist Român!
M-am născut și locuiesc în 
satul Greoni, sat aparținător 
comunei Grădinari, fiind  
căsătorit și am doi copii!
De profesie sunt inginer sil-
vic și îmi desfășor activitatea 
de 24 de ani în cadru RN-
PRomsilva , fiind un iubitor 
al naturii și, în special, al 
pădurii,  militând  perma-
nent pentru promovarea 
și protecția  mediului, cu 
deosebire a pădurii. Astfel , 
atunci când mi s-a ivit oc-
azia să mă înscriu în Parti-
dului Ecologist Român, nu 
am stat pe gânduri.
În completarea activitătii 
mele, ca urmare a  moșteni-
ri  de la familia mea,  a  dra-
gostei pentru pământ am 
desfășurat și o activitate 
agricolă, axată în special,  
pe legumicultură cultivând 
printre altele și renumita 
“varză de Greoni“  un soi  lo-
cal foarte apreciat și care 
fără aportul câtorva pro-
ducători,  acum nu ar fi 
mai existat. 
Principala problemă a pro-
ducătorilor agricoli din Valea 
Carașului, și nu numai,  este 
faptul că deși, știu ce au de 
făcut, pentru a produce le-

gume de calitate, mult pes-
te ce se comercializează în 
centrele comerciale, nu re-
ușesc să își pună în valoare 
produsele. 
În acest sens, consider că este 

imperios necesar și foar-
te urgent, ca în calitate de 
primar, să mă implic, în 
rezolvarea acestui imped-
iment, prin accesarea de 
fonduri europene pentru 
construirea unui centru de 
colectare și păstrare a pro-
duselor agricole, pentru ca 
să fie posibilă accesarea 
marilor piețe de desfacere.  
Același impediment îl au și 
crescătorii de animale, care 
l-a această dată se descurcă 
cum pot, cărând laptele cu 
bidonul până la o singură 
instalație de răcire din zona 
. Deși, poate, considerați că 
este un  obiectiv prea greu 
de realizat, consider că prin  

implicare și perseverentă acest 
obiectiv poate fi realizat .
Dacă Dumnezeu, și bineînțe-
les dumneavoastră, hotărați 
să îmi acordați această șansă, 
aș vrea să aduc în discuție 

câteva dintre obiectivele prin-
cipale asupra cărora mi-aș 
canaliza munca:
- eficientizarea muncii și pu-
nerea la dispoziție în slujba 
locuitorilor comunei a an-
gajaților primăriei;

- punerea cu adevărat în 
funcțiune a rețelei de apă 
și canal din localitatea Gră-
dinari;
-identificarea sursei de fi-
nanțare și accesarea aces-
teia pentru un proiect care 
să vizeze realizarea rețelei 
de apă și canal în locali-
tatea Greoni;
- implicarea maximă pent-
ru  întocmirea  a cadastrului 
general (intabularea terenu-
rilor);
- rezolvarea problemelor cu 
privire la colectarea gunoi-
ului și reducerea costurilor 
aferente acestui serviciu;
- sprijinirea oricărui între-
prinzător  agricol și non –ag-
ricol pentru desfășurarea 
activității pe raza comunei, 
inclusiv în accesarea de 
fonduri europene.

CORECTITUDINE,TRANSPARENTĂ ȘI PUTERE DE MUNCA!
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Un tânăr care nu vine pe prom-
isiuni ci candidează cu un 
contract ferm cu bocșenii, 
un contract necesar și foar-
te detaliat pentru Bocșa!
1. Colectarea selectiva a 
deșeurilor și crearea unui 
centru de colectare pe cat-
egorii a acestora (resturi ma-
teriale construcții provenite 
din amenajări și reamena-
jări, electrocasnice, mobilier 
uzat, anvelope, etc).
2. Amenajarea unor spații 
verzi de agrement, picnic 
și campare
3. Crearea unor locuri de 
joacă pentru copii în fie-
care cartier și organizarea 
periodica de spectacole 

Daniel Nechita, candidatul PER pentru Primăria Bocșa
pentru copii
4. Crearea și/sau susținerea 
unor activități pentru tiner-

et: ansambluri de dansuri, 
activități sportive și cultur-

ale, de petrecere a timpu-
lui liber, cât și înființarea 
unor cluburi în acest sens

5. Realizarea unei baze sport-
ive moderne în zona Pring-

hel prin accesarea de fon-
duri europene
6. Accesarea de fonduri eu-
ropene pentru înființarea 
unei policlinici
7. Extinderea sistemului de 
distribuție apă și canaliza-
re la nivelul întregului oraș
8. Accesarea de fonduri eu-
ropene și implementarea 
proiectelor existente în vederea 
asfaltării tuturor străzilor 
orașului
9. Susținerea proiectelor de 
anvelopare și izolarea a blocu-
rilor de locuit
10. Stabilirea de întâlniri peri-
odice la consultări cu cetățenii 
asupra problemelor comu-
nității

Mă numesc Străinescu 
Pavel, am 41 ani, sunt de 
profesie învățător, sunt 
căsătorit, am 2 copii și can-
didez la funcția de primar 
al comunei Lăpușnicel din 
dorința de a moderniza și 
promova comuna noastră.  
Am intrat în viața politică 
în anul 2016, obținând man-
datul de consilier local în 
cadrul Consiliului Local 
Lăpușnicel. În acești 4 ani 
am văzut foarte multe 
probleme cu care se con-
fruntă comunitatea noas-
tră, cum ar fi: întreruperea 
repetată a furnizării apei 
”potabile”, nenumăratele 
probleme ale rețelei de 
canalizare, drumurile agri-
cole impracticabile, prob-
lema gunoiului menajer 
care este colectat cu trac-
torul primăriei și arun-
cat în diverse locuri, pe 
câmp. Toate aceste prob-
leme au reușit să îmi pro-
voace grave nemulțumi-
ri  vis-a-vis de condițiile la 
care este supusă comuni-
tatea. Cu credință, încre-
dere, susținere din partea 
dumneavoastră și puterea 

mea de muncă sunt con-
vins că vom reuși să schim-
băm în bine comuna noas-
tră .
 Cu ajutorul lui Dumnezeu și 
cu susținerea dumneavoas-
tră, sunt convins că vom 
reuși  să rezolvăm multitu-
dinea de probleme cu care 

ne confruntăm. Doresc 
să punctez câteva dintre 
obiectivele pe care mi le-
am propus:
– transparență în cheltu-
irea banului public, prin 
prezentarea cheltuielilor în 
ședințe informative orga-
nizate lunar cu cetățenii;
– amenajarea unor spații 

pentru sport și agrement 
în cele trei localități ale co-
munei;
– construirea rigolelor și a 
trotuarelor în toate cele 3 
localități;
– regularizarea râurilor în 
Lăpușnicel și Pârvova;
– reabilitarea drumurilor 

agricole și repararea dru-
mului care duce la cimitir-
ul din localitatea Șumița;
– realizarea amenajamen-
tului silvic;
– recuperarea suprafeței 
nde 2200 ha de pădure, 
proprietatea comunei 
Lăpușnicel, aflate în ad-
ministrarea Direcției Sil-

vice Caraș-Severin;
– atragerea fondurilor eu-
ropene în vederea sprijini-
rii și încurajării tinerilor fer-
mieri;
– racordarea la TV și inter-
net în localitatea Șumița;
– asfaltarea drumurilor în 
localitatea Șumița
– rezolvarea problemei cu 
apa potabilă în Lăpușnicel, 
prin forare;
– angajarea unei persoane, 
în cadrul primăriei, pent-
ru sprijinirea și rezolvarea 
proiectelor din fonduri eu-
ropene;
– asfaltarea drumului ce 
face legătură cu localitatea 
Mehadica;
– realizarea cadastrării tu-
turor terenurilor comunei 
Lăpușnicel, prin utilizarea 
fondurilor europene;
– accesul cetățenilor la uti-
lajele din dotarea primăriei: 
buldoexcavator, tractor, cil-
indru, camion.
Cu siguranță mai sunt 
și alte probleme  și sunt 
convins că doar împreună 
vom găsi o rezolvare pent-
ru toate.

Străinescu Pavel, candidatul PER la Lăpșnicel
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Continuare din pag. 2
avem biciclete și piste de 
biciclete și în Doman, Mo-
ciur sau Calea Caranse-
beșului, trebuie încurajați 
elevii să vină cu biciclete 
la școală, dar pentru asta 
trebuie să avem piste de 
biciclete spre școli dar și 
locuri sigure de păstrare a 
bicicletelor.
Și astea sunt doar primele 
lucruri asupra cărora tre-
buie să se oprească orice 
ales local!

EDUCAȚIE 
Ca profesor și om de 

școală, ca licențiat și absol-
vent al mai multor facultăți 
nu pot să nu pun accent în 
programul meu pe edu-
cație. Da, actuala admin-
istrație a început procesul 
de modernizare a școlilor. 
Da, școlile și liceele arată 
bine! Din exterior! Dar tre-
buie să ne ocupăm și de 
interioare. S-au dat dar mai 
sunt necesare calculatoare 
de ultimă generație, gad-
get-uri și softuri specifice 
procesului educativ. Șco-
ala trebuie să fie cel mai 
plăcut loc pentru elev, care 
trebuie făcut să vină de 
drag la școală!
Deși există un act norma-
tiv care spune că elevii au 
gratuitate pe mijloacele de 
transport, informația este 
doar pe jumătate. Aceștia 
au reducere pe traseul spre 
școală. Eu vreau ca elevii și 
studenții să poată circula 
liberi prin oraș și GRATUIT. 
Ani de zile Reșița a sub-
venționat transportul pen-
sionarilor, a venit vremea 
elevilor și studenților să fie 
ajutați.
Vreau masă caldă în șco-
li pentru TOȚI elevii. Este 
adevărat că acum elevii din 
alte localități care vin să 
studieze la Reșița au caza-
re și masă gratuită și este 
foarte bine! Dar, dacă pen-
tru ei se poate, pentru copii 
noștri, pentru reșițeni de 

ce nu se poate? Părinții au 
suficiente griji, ei trebuie 
să se preocupe de carieră, 
de întreținerea familiei, să 
le luăm de pe umeri din 
greutăți cât putem!
Și nu trebuie uitate creșele!  
DEMOGRAFIE Din păcate 
populația Reșiței a scăzut 
foarte mult. Asta pentru 
că, în oraș, a scăzut și cal-
itatea vieții. Abia în ulti-
mii ani Primăria a început 
să se preocupe și de cali-
tatea vieții. Vreau cetățenii 
Reșiței aproape de primar! 
Vreau cetățenii Reșiței 
aproape de decizii, de Con-
siliul Local, să aibă acces 
la toate dezbaterile și dis-
cuțiile cu privire la strate-
giile orașului. Transparență 
maximă. 
Și VREAU SIMPLIFICARE!
Termenul de simplifi-
care este un concept 
nou pentru administrația 
românească dar atât de 
întâlnit în statele europene 
civilizate. El presupune nu 
doar digitalizarea admin-
istrației și reducerea bi-
rocrației dar și reducerea 
procedurilor și eliminarea 
acelor proceduri sau doc-
umente care nu sunt ab-
solut necesare. Cetățeanul 
trebuie să ajungă facil și 
fără piedici la Consiliul Lo-
cal și Primărie iar funcțion-
arii acestuia trebuie să nu 
ceară contribuabililor doc-
umente sau proceduri la 
care pot ajunge singuri.
Toți oficialii Consiliului Lo-
cal și cei din Primărie tre-
buie să comunice cu cei 
care i-au ales și mandatat, 
să-i informeze cât mai des 
și mai detaliat asupra acți-
unilor făcute dar și a in-
tențiilor viitoare. Trebuie 
reținut faptul că Legea 
544/2001 impune confer-
ințe de presă lunare pent-
ru instituțiile publice, ceea 
ce va fi o obligație fără ex-
cepție atât pentru Consiliul 
Local și demnitarii săi cât 

și pentru unitățile și soci-
etățile din subordine, căci 
comunicarea cu cetățean-
ul trebuie să fie prioritatea 
0 pentru orice demnitar 
sau funcționar public.
PROFESIONALIZAREA 
Și dacă tot le cer atât de 
multe funcționarilor din 
Primărie să știți că mă 
gândesc și la ei. Pentru că 
înainte de a cere trebuie să 
dai! Zeci de companii mul-
tinaționale și ONG-uri fac 
diverse trening-uri și team 
building-uri la câțiva pași 
de orașul nostru, la Văli-
ug sau chiar pe Semenic. 
Astfel de lucruri n-au fost, 
până acum, făcute pentru 
nici un angajat al Primăriei.
PARTENERIATE Deși am 
un punct distinct pent-
ru educație, aici vreau să 
vorbesc strict de partene-
riate. Primul abordat este 
cel cu școala duală. Trebuie 
dezvoltată cât de mult se 
poate! Vedem că se cau-
tă ingineri, diriginți de 
șantier, muncitori în con-
strucții pentru proiectele 
Primăriei. Dar proiecte vor 
fii mereu, deci dacă acum 
nu prea avem asemenea 
oameni, să-i formăm mă-
car pe cei pentru viitor. Să 
folosim prin parteneriate 
Școala Duală și Universi-
tatea (chiar și UPT dacă 
este necesar) pentru a ne 
școli și forma viitorii munci-
tori în construcții, ingineri 
constructori ori șefi de șan-
tier.
Să facem parteneriate cu 
ADR Veste pentru ca toți 
angajații Primăriei să vadă 
și să înțeleagă mecanismul 
proiectelor cu finanțări 
europene. Să facem part-
eneriate și cu ONG-urile 
care au bune practici în 
scrierea și implementarea 
de proiecte. Să organizăm 
cât mai multe concursuri 
de proiecte, pentru abso-
lut tot ce se face în oraș din 
bani publici pentru a încu-

raja reșițenii să se implice, 
să participe și să fie vi în 
viața orașului.
REȘIȚA un oraș smart dar 
și ECO, prietenos cu medi-
ul 
Orașul are nevoie urgentă 
de Registrul Spațiilor Verzi, 
document ce trebuia re-
alizat în anul 2011. Orașul 
are spații verzi minunate, 
dar ele trebuie protejate 
și stimulate, avem arbori 
miraculoși în oraș, avem 
păduri și pășuni împădu-
rite în jurul orașului în 
care, din păcate, unii au 
început să intre cu drujba. 
Nu putem tolera așa ceva. 
Iar Poliția Locală trebuie 
să fie prima care să apere 
și să protejeze patrimoniul 
verde al orașului.
CALITATEA VIEȚII Vreau 
să facem din Reșița un 
oraș în care să se trăiască 
confortabil. Să avem ac-
cesibilitate, să avem siste-
matizare, să ne aplecăm 
spre nevoile cetățeanului. 
Cred că trebuie ajutate și 
susținute ONG-urile care 
se ocupă de bătrânii din 
oraș, fie cu tratamente, 
fie cu cumpărături, fie și 
numai cu o vorbă bună. 
Avem centre de zi pentru 
seniori, dar acestea trebuie 
să ajungă și la Câlnic, Cup-
toare sau Secu. Avem clădi-
ri, avem Cămine Cultura-
le acolo, de ce să le ținem 
închise? Să le deschidem 
spre bunicii noștri, spre 
părinții noștri, să redăm 
orașul cetățenilor!
8. FĂRĂ BIROCRAȚIE  în 
oraș. Da, ați auzit bine, 
Primăria Reșița și Reșița 
trebuie să fie una digitală, 
să poți rezolva orice prob-
lemă în maxim 5 minute, 
să ai mereu la dispoziție 
consilieri care să lămureas-
că orice problemă nu doar 
fizic, la sediul, ci și online, 
pe telefon ori chiar pe chat.


