
Armaşu: În Caraş-Severin, politicienii au făcut cel 
mai mare rău! Toţi şi-au văzut de interesele lor!
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„Iar în judeţul acesta, penalii 
se împart în penali prinşi şi pe-
nali neprinşi“! Asta mai susţine 
Valentin Armaşu, şeful Partid-
ului Ecologist Român, potențial 
candidat la preşedinţia Consili-
ului Judeţean!

De ce a intrat în politică, 
deşi este un om de afaceri care 
mereu a avut bani? Este o în-
trebare la care Valentin Ar-
maşu, preşedintele Partidu-
lui Ecologist Român, Filiala 
Caraş-Severin, ne-a răspuns 
cu toată sinceritatea. „Am in-
trat în politică şi candidez la 
Consiliul Judeţean pentru a 
fi printre ei și pentru a-i opri 
cumva pe conducătorii ju-
deţului care de 30 de ani au 
făcut înţelegeri şi construi-
esc avere în interes propriu. 
Am intrat în politică pent-
ru a aduce tineri care nu au 
fost şcoliţi de PSD şi PNL şi 
pentru a le da o şansă, pen-
tru a-i ajuta să mai creadă în 
acest judeţ. Sincer, eu acum 

Adresa: Str. Fântânilor Nr. 1, Reșița, Caraș-Severin 
Telefon: +40 740 472 220
E-mail: caras-severin@per.ro f PER Caraș-Severin Pagina 1

FILIALA CARAȘ-SEVERIN

câţiva ani am avut încredere 
într-un tânăr de la PMP care 
am crezut că va face ceva şi 
care nu a făcut nimic. Nu ai 
cum să te îmbogăţeşti în pa-
tru ani de zile cum o fac alţii 
într-o viaţă, făcând asocieri 
cu firme, plătindu-le pentru 
recepţii pe lucrări aiurea. Am 
intrat în politică pentru că 
m-am săturat ca în acest ju-
deţ oamenii de afaceri să nu 
fie respectaţi şi doar anumite 
firme să beneficieze de di-
verse lucrări. De ce am ajuns 
mai rău decât pe vremea 
PDL-ului? Categoric, politicul 
este principala problemă. Pen-
tru că toţi se gândesc la câş-
tigul în nume propriu“, ne-a 
spus Valentin Armaşu.

Cât despre faptul că este un 
om contestat, posibilul candi-
dat PER la președinția Consiliului 
Judeţean a precizat: „Da, eu 
sunt contestat, dar eu sunt 
singurul care am curajul să 

vin în faţa oamenilor şi să 
spun: Am greşit! Şi plătesc! 
Nu cred că este o campanie 
frumoasă, de exemplu, să 
îl facem pe Chisăliţă penal. 
Pentru că eu cred că penali 
sunt foarte mulţi în acest ju-
deţ, din diverse instituţii şi do-
menii. Doar că sunt penali cu 
dosare şi penali care stau as-
cunşi în spate, penali prinşi şi 
penali neprinşi. Haideţi să fa-
cem o campanie pe proiecte, 
să le spunem cărăşenilor ce 
le oferim după alegerile din 
27 septembrie şi aşa să fim 
aleşi. Fără alianţe! Pe cont 
propriu. Înţelegerile se fac 
după. Ori ei cum nu mai au cu 
ce să vină în faţa oamenilor, 
fac alianţe, deja dau funcţii. 
Unii deja au calculele făcute 
dinainte. Haideţi să terminăm 
cu naşu, finu, copilul lui X, ne-
vasta lui Y în toate funcţiile. 
Vă dau un exemplu concret. 
La Bănia am avut doi can-
didaţi, care lucrează la ocolul 

Silvic. Au fost sunaţi şi li s-a 
spus: dacă vreţi să mai lucraţi 
la ocol, veniţi pe lista noastră. 
Asta vrem noi, cei de la Par-
tidul Ecologist, ca oamenii să 
nu mai aibă frică că depind la 
locul de muncă de cei care vin 
la guvernare. Asta este prin-
cipalul motiv pentru care am 
intrat în politică şi sprijin toţi 
tinerii care vin la noi“, ne-a 
mai spus Armaşu.

Întrebat de ce unii politicieni 
se tem de el, Valentin Armaşu 
ne-a spus cu aceeaşi deschid-
ere şi sinceritate: „Pentru că 
este complicat pentru mulţi 
să vină alături de mine şi să 
ne confruntăm pe proiecte. 
Ei vorbesc de o schimbare 
pe care nu au reuşit să o facă 
de 30 de ani. Dar vin mereu 
cu aceeaşi placă: schimbarea. 
De ce se tem mulţi? Ştiu ei de 
ce!“, ne-a mai declarat şeful 
ecologiştilor cărăşeni, Valen-
tin Armaşu.

sursa: caon.ro
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Sunt Ioana Todor Constanti-
nescu și te invit să faci echipă 
cu mine pentru ca ÎMPREUNĂ 
să construim un oraș așa cum 
își doresc copiii noștri.
Hai acasă!
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 pentru Primăria 
Reșița, planuri pe care aș dori 
să le pun în aplicare ÎMPRE-
UNĂ cu tine:

1. ANIMARE 
Deși îl iubesc mult nu pot să 

nu remarc că orașul nostru 
este destul de lipsit de viață, 
că mulți dintre noi merg la 
Timișoara ori prin alte părți 
doar pentru a se simții an-
imați. Trebuie ca Reșița să 
fie vie, animată, trebuie ca 
proiectele bune ale primaru-
lui Ioan Popa să fie continu-
ate și, acolo unde se poate, 
îmbunătățite.
Cred cu tărie în puterea cetățean-

ului, fie că vine dintr-un ONG 
cu multe acțiuni de volun-
tariat, dintr-un grup infor-
mal sau cultural ori dintr-o 
familie care încă mai prac-
tică și păstrează un meșteșug 
tradițional.
Un oraș viu, însă, trebuie să fie 

musai și verde, așa că proiect-
ul Reșița verde este unul ex-
celent pentru oraș.
Trebuie ca mijloacele de trans-

port să polueze cât mai puțin, 
trebuie încurajați cei care fo-
losesc mașini electrice și tre-
buie 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, 
consumă mai mult carburant, 
turează motorul și nivelul nox-
elor eliminate de către autotur-
ism este foarte mare. Dacă ar 
folosi un drum asfaltat și fără 

Fă echipă cu mine!

gropi noxele nu ar dispărea, 
însă nivelul lor ar fi mult redus.
Se vede clar că reșițenii iubesc 

bicicletele de aceea trebuie 
ajutați să le poată folosi, așa 
că trebuie crescut numărul 
bicicletelor dar și accesibilitatea 
lor. Nu trebuie să confiscăm 
orașul celor din zonele margin-
ale, Reșița nu înseamnă numai 
Centrul orașului și Govândari. 
Trebuie să avem biciclete și 
piste de biciclete și în Doman, 
Mociur sau Calea Caransebeșu-
lui, 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 trebuie 
să se oprească orice ales local!

2. EDUCAȚIE 
Ca profesor și om de școală, 

ca licențiat și absolvent al mai 
multor facultăți nu pot să nu 
pun accent în programul meu 
pe educație. Da, actuala ad-
ministrație a început procesul 
de modernizare a școlilor. Da, 
școlile și liceele arată bine! 

Din exterior! Dar trebuie să 
ne ocupăm și de interioare. 
S-au dat dar mai sunt nece-
sare calculatoare de ultimă 
generație, gadget-uri și sof-
turi specifice procesului ed-
ucativ. Școala trebuie să fie 
cel mai plăcut loc pentru elev, 
care trebuie făcut să vină de 
drag la școală!
Deși există un act normativ 

care spune că elevii au grat-
uitate pe mijloacele de trans-
port, informația este doar pe 
jumătate. Aceștia au reduc-
ere pe traseul spre școală. Eu 
vreau ca elevii și studenții să 
poată circula liberi prin oraș 
și GRATUIT. Ani de zile Reșița 
a subvenționat transportul pen-
sionarilor, a venit vremea ele-
vilor și studenților să fie aju-
tați. 
Vreau masă caldă în școli pen-

tru TOȚI elevii. Este adevărat 
că acum elevii din alte local-
ități care vin să studieze la 
Reșița au cazare și masă gra-
tuită și este foarte bine! Dar, 
dacă pentru ei se poate, pen-
tru copii noștri, pentru reșițe-
ni 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! 

Trebuie să avem atâtea locuri 
în creșe câți copii preșcolari 
avem în oraș și, poate, chiar 
ceva mai multe! Iar, pe lângă 
creșe, trebuie să avem tabere 
pentru elevi. Să le modern-
izăm, dacă ni se permite, pe 
cele existente și să facem al-
tele noi, ale Reșiței, pentru 
elevii și studenții săi!

3. DEMOGRAFIE
 Din păcate populația Reșiței 

a scăzut foarte mult. Asta pen-
tru că, în oraș, a scăzut și 
calitatea vieții. Abia în ulti-
mii ani Primăria a început să 
se preocupe și de calitatea 
vieții. Vreau cetățenii Reșiței 
aproape de primar! Vreau 
cetățenii Reșiței aproape de 
decizii, de Consiliul Local, să 
aibă acces la toate dezbat-
erile și discuțiile cu privire la 
strategiile orașului. Transpar-
ență maximă. Primăria are 
un site modern și interesant. 
Vreau să-l umplem cu programe, 
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strategii, vreau ca toate plățile 
și contractele să fie puse pe 
site, să vadă toți ce facem cu 
banul public.
Vreau să fie transmise live toate 

ședințele de Consiliu Local și 
toate ședințele din Primărie, 
care nu sunt secrete prin lege. 
Reșițeanul trebuie să poată 
urmări și interveni în toate de-
ciziile privitoare la viața lui și a 
orașului său!
Și VREAU SIMPLIFICARE!
Termenul de simplificare este 

un concept nou pentru admin-
istrația românească dar atât 
de întâlnit în statele europene 
civilizate. El presupune nu doar 
digitalizarea administrației și 
reducerea birocrației dar și re-
ducerea procedurilor și elimin-
area acelor proceduri sau doc-
umente care nu sunt absolut 
necesare. Cetățeanul trebuie 
să ajungă facil și fără piedici 
la Consiliul Local și Primărie 
iar funcționarii acestuia tre-
buie să nu ceară contribuabil-
ilor documente sau proceduri 
la care pot ajunge singuri.
Toți oficialii Consiliului Lo-

cal și cei din Primărie trebuie 
să comunice cu cei care i-au 
ales și mandatat, să-i informeze 
cât mai des și mai detaliat 
asupra acțiunilor făcute dar 
și a intențiilor viitoare. Tre-
buie reținut faptul că Legea 
544/2001 impune conferințe 
de presă lunare pentru instituțiile 
publice, ceea ce va fi o obligație 
fără excepție atât pentru Con-
siliul Local și demnitarii săi 
cât și pentru unitățile și soci-
etățile din subordine, căci co-
municarea cu cetățeanul tre-
buie să fie prioritatea 0 pentru 
orice demnitar sau funcționar 
public.

4. 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 com-
panii multinaționale și ONG-
uri fac diverse trening-uri și 
team building-uri la câțiva pași 

de orașul nostru, la Văliug sau 
chiar pe Semenic. Astfel de lu-
cruri n-au fost, până acum, 
făcute pentru nici un angajat 
al Primăriei. Să le cerem, dar 
să ne și ocupăm de profe-
sionalizarea lor. Trebuie făcute 
cursuri de profesionaliza-
re și relaționare cu angajații 
Primăriei, trebuie pregătiți 
și ajutați pentru ca în relația 
cu cetățeanul să fie fără cu-
sur. Asta vreau eu: pregătire, 
cursuri, asistență și ajutor, cu 
formatori și oameni special-
izați pentru asemenea lucru-
ri. Și mai vreau să fie puși la 
punct cu partea de digitaliza-
re, cu gadget-uri și aplicații, 
să navigheze simplu și ușor 
pe internet, căci asta reduce 
enorm cozile de la ghișee și 
birouri.

5. PARTENERIATE
Deși am un punct distinct 

pentru educație, aici vreau să 
vorbesc strict de parteneri-
ate. Primul abordat este cel 
cu școala duală. Trebuie dez-
voltată cât de mult se poate! 
Vedem că se caută ingineri, di-
riginți de șantier, muncitori în 
construcții pentru proiectele 
Primăriei. Dar proiecte vor 
fii mereu, deci dacă acum nu 
prea avem asemenea oame-
ni, să-i formăm măcar pe cei 
pentru viitor. Să folosim prin 
parteneriate Școala Duală și 
Universitatea (chiar și UPT 
dacă este necesar) pent-
ru a ne școli și forma viitorii 
muncitori în construcții, in-
gineri constructori ori șefi de 
șantier. Să facem partene-
riate cu ADR Veste pentru 
ca toți angajații Primăriei să 
vadă și să înțeleagă mecanis-
mul proiectelor cu finanțări 
europene. Să facem partene-
riate și cu ONG-urile care au 
bune practici în scrierea și 
implementarea de proiecte. 
Să organizăm cât mai multe 
concursuri de proiecte, pen-
tru absolut tot ce se face în 
oraș din bani publici pentru 
a încuraja reșițenii să se im-

plice, să participe și să fie vi în 
viața orașului.

6. REȘIȚA VERDE 
Chiar dacă este un proiect 

demarat de către actualul 
primar, eu vrea să dezvolt 
acest concept și să-l duc la un 
nou nivel. Orașul are nevoie 
urgentă de Registrul Spațiilor 
Verzi, document ce trebuia 
realizat în anul 2011. Orașul 
are spații verzi minunate, dar 
ele trebuie protejate și stim-
ulate, avem arbori miraculoși 
în oraș, avem păduri și pășuni 
împădurite 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. Respectul față 
de natură trebuie să fie un 
leit motiv pentru toate iniția-
tivele și proiectele CL Reșița 
care trebuie să investească 
cât mai mult în ecologizarea 
orașului și în proiecte priete-
noase cu mediul și cu natura, 
care a fost atât de generoasă 
cu acest oraș. Grija pentru 
mediu și armonia dintre om și 
natură sunt o prioritate pent-
ru noi. Dorim și punem accent 
pe protejarea vieții în ansam-
blul ei: protecția animalelor, 
conservarea biodiversității și 
a habitatelor, salvarea pădu-
rilor, îmbunătățirea calității 
aerului și a apei, reciclar-
ea și reutilizarea deșeurilor, 
dezvoltarea în echilibru cu 
mediul, precum și accesul la 
energie verde.Recunoaștem 
capacitatea animalelor de a 
simți, de a suferi și de a se 
bucura. Respectul față de an-
imale este o datorie morală 
a fiecărei ființe umane. Re-
cunoaștem 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 

reciclare, pornind de la ex-
emplul Primăriei Reșița, care 
vrea o firmă pentru reciclare, 
Trebuie să se 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 acea societate a Primăriei 
Reșița, pentru a susține cât 
mai mult economia locală.

7. CALITATEA VIEȚII 
Vreau să facem din Reșița 

un oraș în care să se trăias-
că 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 trat-
amente, fie cu cumpărături, 
fie și numai cu o vorbă bună. 
Avem centre de zi pentru se-
niori, dar acestea trebuie să 
ajungă și la Câlnic, Cuptoare 
sau Secu. Avem clădiri, avem 
Cămine Culturale acolo, de ce 
să le ținem închise? Să le de-
schidem spre bunicii noștri, 
spre părinții noștri, să redăm 
orașul cetățenilor!
Și nu-i uit nici pe cei ce 

duc greul orașului: agenții 
economici. Ei sunt inima ce 
pompează viață orașului așa 
că eu cred că ar trebui să-i 
stimulăm pe cei ce gândesc 
verde, pe cei ce se implică 
civic sau cultural în viața 
orașului!

8. BIROCRAȚIE în oraș. 
Da, ați auzit bine, Primăria 

Reșița și Reșița trebuie să 
fie una digitală, să poți rezol-
va orice problemă în max-
im 5 minute, să ai mereu la 
dispoziție consilieri care să 
lămurească orice problemă 
nu doar fizic, la sediul, ci și 
online, pe telefon ori chiar pe 
chat.
Hai acasă! 
Fă echipă cu mine! 
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Intrarea în politică a lui Val-
entin Armașu, unul dintre cei 
mai de succes oameni de af-
aceri din Banatul de Munte, a 
surprins pe toată lumea. Cu 
atât mai mult cu cât acesta 
nu s-a orientat, cum poate 
mulți ar fi făcut-o, spre cele 
două mari partide, ci a ales 
o formațiune politică ce are 
la bază alte principii și o doc-
trină diferită de ce am întâlnit 
până acum.
Întrebat ce caută în viața 

politică, Valentin Armașu 
spune tranșant: „În viața asta 
cât trăiești înveți. Am tre-
cut prin multe și am învățat 
multe. La un moment dat 
nu mai contează banii, ajun-
gi să te mulțumești cu puțin. 
Și m-am mulțumit cu acel 
puțin și nu mai vreau să int-
ru în acele jocuri care mi-ar 
produce mai mulți bani pent-
ru a da mai multor persoane. 
Dar când, în calitate de om de 
afaceri, vezi că nici măcar nu 
ești respectat ori ajutat, când 
vezi că la nivel de județ în-
cepe să se creeze așa, o men-
talitate nefirească, și anume 
supraviețuiește doar cine 
este dorit sau agreat de unii 
și trăiește doar firma sau per-
soanele care merg la anumite 
persoane în acest județ, te 
saturi.”, ne-a mărturisit omul 
de afaceri.
În opinia lui Valentin Ar-

mașu, este nevoie de o nouă 
clasă politică. Una fără com-
promisuri, fără corupți, fără 
grupuri de interese, care să 
servească binelui general și 

Valentin Armașu: „Despre  mine  s-au  spus  multe  lucruri  neadevărate. 
Cineva a avut mereu grijă să prezinte o realitate trunchiată”

nu doar unei părți a societății. 
Pe lângă preluarea șefiei Fil-
ialei Caraș-Severin a Partid-
ului Ecologist Român, acesta 
răspunde de alte două filiale 
din zonă, Mehedinți și Hune-
doara.
„Mulți mă întreabă și se între-

abă de ce am făcut acest pas. 
În primul rând, într-adevăr să 
producem o schimbare și să 
vă spun de ce. Această schim-
bare se va vedea acum, când 
vom depune listele pentru 
Consiliu Județean și Consiliu 
Local Reșița. Îmi doresc să 
schimb mentalitatea politicii, 
asta este foarte important, 
prin a termina să creștem 
tineri, care, de fapt, sunt fiii 
noștri, frații, cumnații etc. Cel 
puțin eu vorbesc de Filiala 
Caraș Severin a PER, pentru 

că aici pot să decid personal, 
restul nu mai vreau să discut 
despre nimenea. Pe locul întâi 
veți vedea la Primăria Reșița 
o fată extraordinară, în jur de 
40 de ani, cu un CV extraor-
dinar. Ioana este candidata la 
Primăria Reșița. Pe locul doi 
va fi Alex, 36 de ani. Pe locul 
trei, un alt tânăr, Raul, 23 de 
ani”.
Referindu-se la trecutul său, 

Armașu spune că realitatea a 
fost mai mereu trunchiată, că 
cineva a avut mereu grijă să 
se întâmple așa.
„Despre Valentin Armașu 

se spun o grămadă de lu-
cruri, că sunt rău și cu prob-
leme pe care toți le-au făcut 
mai mari decât erau. Dacă 
mergeți la locomotive în 
Triaj… m-a costat 2 miliarde 

acea asfaltare și sunt mând-
ru că am făcut-o și sunt mult 
mai multe lucruri pe care le 
pot enumera, doar că nu îmi 
stă în caracter să fac asta. Da, 
realitatea despre Valentin Ar-
mașu a fost întotdeauna mai 
mult trunchiată. Cu Valentin 
Armașu nu se mai poate ne-
gocia să meargă să ia lucrări 
și să fie înapoi para-ndărătu’ 
cum spun unii pentru că acea 
prostie nu o mai fac în viața 
mea. Normal că nu sunt dor-
it, dar eu vreau să fiu la masă 
negocierilor pentru a încerca 
să le spun că nu mai are rost 
ca după 25 de ani să facem 
aceeași prosteală politică. 
Iar la județ se merge la fel, 
oameni de vază ai județului.”, 
este de părere președintele 
PER Caraș-Severin.

sursa: expressdebanat.ro
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Numele meu este Purcăriță 
Raul și m-am născut în Reșița, 
județul Caraș-Severin. Am ab-
solvit Facultatea de Economie 
si de Administrare a Afacerilor 
din Timișoara în anul 2019. În 
prezent studiez la program-
ul de masterat “Fiscalitate și 
Consultanță Fiscală” din cad-
rul Universității de Vest din 
Timișoara.  Am fost prezen-
tat ca cel mai tânăr candi-
dat la Consiliul Local Reșița 
datorită faptului că o să îm-
plinesc vârsta minimă chiar 
cu o zi înaintea alegerilor. 
Am intrat pe scena politică 
datorită faptului că actuala 
clasă politică are nevoie de 
schimbare. Consider că en-

Prezentare candidați PER Caraș-Severin
tuziasmul specific vârstei, 
instinctul de conservare rel-

ativ redus și capacitatea de 
a te pune în slujba unei idei 

cu toată ființa ta, reprezintă 
trăsături de caracter care 

sunt tot mai rar întâlnite 
în cultura politicii actuale.  

Despre Reșița pot spune că se 
depopulează și îmbătrânește 
pe zi ce trece. Avem nevoie 
mai mult ca niciodată ca ti-
neretul să rămână în Reșița 
și să contribuie la dezvoltarea 
sănătoasă și durabilă a aces-
teia. Tocmai din acest motiv, 
principalul meu obiectiv este 
să contribui la promovarea 
spiritului civic în rândul tin-
erilor, prin crearea Consili-
ului Local de Tineret Reșița 
prin care să se asigure co-
municarea cu Autoritățile Pub-
lice Locale în vederea dez-
voltării sectorului de tineret. 
Este momentul ca și vocea 
noastră să fie auzită!

Chinezu Cornel Adrian  

Candidez la primăria comunei 
Paltiniș. În momentul de față 
sunt antreprenor a două com-
panii (brutarie și dezmembrări 
auto). Am locuit în Londra 
timp de 20 ani.  În domeniul 
politic doresc să pun comuna 
pe picioare să accesez toate 
proiectele europene posibile. 
În momentul de față nu a fost 
accesat nici un proiect. Vreau 
să ajut foarte mult tineretul 
să prospere.

Sprânceană Sebastian-Cornel 

Sunt nascut si crescut in Reșița 
mai exact in localitatea apar-
tinatoare Terova. Am absolvit 
cursurile Facultății de Ingin-
erie - profil Inginerie Econom-
ica - ale Universității Eftimie 
Murgu. M-am casatorit la 25 
de ani si am doua fete minun-
ate. In ultimii ani am incercat 
sa ma implic activ pentru im-
bunatatirea vietii si al traiului in 
special al comunitatii din care 
fac parte. Implicarea mea in 
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politica constituie o aprofund-
are a eforturilor de a scoate in 
principal cartierele resitene lim-
itrofe(Terova, Calnic, Doman, 
Moniom, Cuptoare-Secu) din 
viata de de ev mediu in care 
traiesc acesti cetateni. Fara 
drmuri, fara apa curenta, fara 
canalizare nu se poate numi 
o viata decenta in anul 2020. 
Aceasta este provocarea pe 
care o accept.
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CORECTITUDINE, TRANSPARENȚĂ ȘI PUTERE DE MUNCĂ

Cristian Daniel  Adam
Ma numesc Cristian Dan-

iel Adam și candidez pentru 
functia de primar la nivelul 
comunei Gradinari (județul Car-
as-Severin), candidatura mea 
venind din partea Partidului 
Ecologist Român! M-am năs-
cut și locuiesc în satul Greoni, 
sat aparținător comunei Gra-
dinari, singura perioada in care 
am părăsit locul natal fiind 
cea dedicată studiului,când 
am fost nevoit sa locuiesc o 
perioada in Timisoara! Sunt 
căsătorit și am doi copii! Ca 
și studii efectuate, retrospec-
tiv vorbind, am urmat scoala 
primara in localitatea Greoni, 
între anii 1982-1986, iar mai 
apoi, ciclul gimnazial l-am 
făcut in localitatea Grădinari 
între anii 1986-1990. În anul 
1990 in urma examenului 
de admitere, am intrat la Li-
ceul Silvic Timisoara, pe care 
l-am absolvit cu brio in anul 
1994, urmând mai apoi sa 
promovez examenul de ba-
calaureat și sa fiu admis pe 
primul loc la Scoala Postlice-
ala Silvică Timisoara, pe care 
am promovat-o in anul 1996! 
Imediat după ce mi-am închei-
at studiile, nerăbdător și dor-
itor fiind sa pun in valoare 

cele învățate pe bancile școlii, 
și bineînțeles din iubire pen-
tru natura(cu precădere de 
pădure), m-am angajat la Ocolul 
Silvic Oravita, mai întâi ca și 
pădurar, apoi tehnician sil-
vic, mai târziu șef de dis-
trict, iar ca urmare a absol-
virii studiilor superioare, și 
anume a Colegiului Cine-
getic din cadrul Universității 
Transilvania din Brașov (în 
perioada 2003-2007), am 
fost promovat ca și inginer! 
In tot acest timp, am lucrat 
împreuna cu familia mea 
pământul redobândit cu oc-
azia schimbării regimului co-
munist, cultivând cereale și in 
special legume, păstrând ast-
fel o tradiție veche a satului 
natal, și anume cultivarea de 
“varză de Greoni”. Am accesat 
in doua rânduri și fonduri eu-
ropene in vederea adaptării și 
eficientizării muncii agricole! 
In anul 2011, din dragoste 
pentru creșterea vânatului 
și promovării vânătorii ca și 
act cultural, sport și mod de 
petrecere a timpului liber in 
mijlocul naturii, am înființat 
o asociatie de vânătoare sub 
numele de “Codrenii Vaii Cara-
sului”, care actualmente are 
peste 100 de membri, fiind 

astfel una dintre asociațiile 
de reper ale județului Car-
as-Severin! În anul 2019, in 
același scop, in numele aso-
ciației mai sus amintite, am 
fost inițiatorul și unul dintre 
organizatorii unei festivități 
numite: “Festivalul vânăto-
rilor din Valea Carasului - Ediția 
1”, evenimentul având loc in 
localitatea Greoni, unde s-a 
reușit adunarea unui număr 
impresionant de vânători atât 
de la nivel local, cât și de la 
nivelul județelor învecinate 
și chiar a vânătorilor de pes-
te granițe! Viața mea politica 
începe in anul 2016, când am 
obținut mandatul de consilier 
local la nivelul Consiliului Lo-
cal Grădinari! Fiind astfel in 
centrul problemei și văzând 
astfel impasul comunității in 
care trăiesc, care, deși este 
formată din mulți oameni în-
treprinzători și muncitori, nu 
reușește sa își ridice nivelul 
de trai, in opinia mea, din cau-
za mai multor impedimente, 
cum ar fi: lipsa rețelei de apa și 
canalizare, a drumurilor prac-
ticabile cât și a podetelor!  
Toate acestea au reușit sa îmi 
provoace grave nemulțumi-
ri, pot spune chiar frustrări 
vis-a-vis de condițiile căro-
ra este supusa comunitatea 
din care fac parte sa trăias-
că! Cu încredere ca am re-
ușit sa acumulez suficientă 
experiența in tot acest timp 
și cu credință ca, încă am put-
ere de munca din belsug, am 

decis sa fac acest pas și sa 
candidez pentru functia de 
primar, fiind absolut convins 
și conștient ca este singura 
poziție care îmi oferă șansa sa 
realizez obiectivele cuprinse in 
viziunea mea și sa influențez 
hotărâtor bunul mers al co-
munității! Dacă Dumnezeu, 
și bineînțeles dumneavoas-
tră ,hotărați sa îmi acordați 
aceasta șansa as vrea sa 
aduc in discuție câteva dintre 
obiectivele principale asupra 
cărora mi-as canaliza munca:

-eficientizarea și transpar-
ența activității primăriei;

-rezolvarea problemelor priv-
ind punerea cu adevărat in 
funcțiune a rețelei de apa și 
canal din localitatea Grădi-
nari;

-identificarea sursei de fi-
nanțare și accesarea aces-
teia pentru un proiect care sa 
vizeze realizarea rețelei de apa 
și canal in localitatea Greoni;

-rezolvarea cât și implicarea 
maxima din partea execu-
tivului primăriei a cadastrului 
general;    
-rezolvarea problemelor cu 
privire la colectarea gunoiului 
și reducerea costurilor afer-
ente acestui serviciu; 

Nu as vrea sa promit lucruri 
care poate nu s-ar realiza vre-
odată! Doresc sa fiu transpar-
ent cu dumneavoastră și sa 
încerc sa rezolv cât mai multe 
dintre problemele cu care 
se confrunta localnicii co-
munității din care fac parte! 


