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Prieteni, 

Vin în fața voastră cu dorința și voința să scoatem Drobeta-Turnu Severin 
din marasmul socio-economic și cultural întreținut de cei care au condus 
orașul în ultimii 20-30 de ani. Nu mai suport să văd zilnic cum tinerii preferă 
să plece, cum orașul se stinge fără investitori serioși și în lipsa motivației 
cetățenilor de a mai locui aici.

Familia mea locuiește în Severin de cinci generații, m-am născut și am 
crescut aici, băiatul meu de zece ani s-a născut și crește aici. Mă știți, sunt 
de-al vostru, am pornit de la zero, am reușit să fac tot ce mi-am 
propus în viață și pot face asta și la Primărie. 

Ca și voi, m-am săturat de cumetriile politice, de 
promisiunile pe care se urcă la putere, dar care sunt apoi 
uitate, în timp ce severinenii continuă să fie prost plătiți, 
să se încălzească iarna cu păcură, să nu aibă speranță 
că și viața lor va arăta ca a altor locuitori de orașe de pe 
cursul Dunării, de exemplu. 

După cum știți, nu am mai fost afiliat politic până în 
momentul de față, dar am decis să intru acum în 
arenă pentru că niciodată nu s-a făcut politică 
pentru severineni!

Nu am lucrat un minut la stat și nu am avut 
afaceri cu statul. Ca antreprenor, am 
sprijinit mereu mediul de afaceri din 
municipiu și din dorința de a vedea 
orașul dezvoltându-se, pentru a 
vedea bunăstare în jur prin locurile 
de muncă pe care le-am creat. 
Pe lângă investițiile din HoReCa, 
totul început de la zero, cred 
că cel mai important lucru pe 
care l-am realizat pentru oraș 
a fost să salvez SEVERNAV de 
la insolvență și ulterior de la 
faliment, prin aducerea unor 

Eu sunt Vocea ta în Severin



clienți serioși, cu finanțări deschise la bănci importante din Occident, cu 
care s-au semnat până în prezent contracte de multe zeci de milioane de 
euro. Au fost asigurate locuri de muncă și salariile câtorva sute de familii din 
Severin. Mi-aș dori ca nivelul lor salarial să crească, pentru că merită. 

Severinul are un potențial turistic imens. Nici un politician, din 1989 până azi, 
nu a făcut nimic în acest sens, nu s-a investit în infrastructură, în terminale 
și pontoane de acostare a navelor de pasageri care zilnic trec pe Dunăre. 
Nimic! 

Am vrut să vă spun pe scurt toate acestea pentru că un candidat la 
conducerea unei comunități trebuie să se prezinte în fața alegătorului 
îndeosebi cu ceea ce a făcut, nu doar cu ce și-ar dori să facă. 

Vi le-am spus și vă las pe voi să judecați. Nu vă inund cu promisiuni, vă 
spun doar că se poate. Și vă mai spun că ce voi face va fi pentru o viață 
mai bună și mai ușoară pentru severineni. Nu voi fi singur, căci nu le știu pe 
toate, ci voi lucra cu specialiști și împreună cu voi. Pentru fiecare domeniu 
din activitatea Primăriei, am creat o echipă de consilieri, fiecare specializat 
pe problemele orașului, o echipă de profesioniști în atragerea de fonduri 

europene, dezvoltarea mediului de afaceri, a portului turistic în special 
și nu în ultimul rând, în revitalizarea fotbalului și, în general, 

a sportului severinean!

Ei pentru Ei, NOI pentru VOI!

Împreună suntem o forță!

Severinenii merită MAI MULT Și MAI BINE! 
Programul electoral pe care vi-l propun conține măsuri care 
pun accentul pe o dezvoltare durabilă. De 30 de ani, Severinul 

este căpușat și este captivul unor grupuri de interese ce 
păpușează niște elefanți politici cu picioare de lut. Trebuie 
să îi schimbăm și să arătăm că se poate să faci și o altfel 
de politică – pentru oameni. Nu mai putem pierde încă 
patru ani. Este nevoie de o administrație care să acționeze 
pentru cetățeni și pentru nevoile lor și care să pună pe 
cursul dezvoltării și bunăstării orașul nostru.



Ce vă propun, 
eu și echipa mea 
de consilieri 

Vreau să fie clar pentru toată lumea ce reprezintă candidatura 
mea și ce fel de primar voi fi, alături de consilierii mei, dacă mă 
veți alege: misiunea mea este de a realiza investiții publice și de 
a încuraja investițiile private în Severin. 

Voi fi un primar eminamente pro-business, pentru că știu că oricâte 
străzi am asfalta, oricâți copaci și panseluțe am planta, fără un 
sector privat puternic și dinamic orașul nu poate prospera pentru 
copiii noștri. Totodată, sunt conștient că este nevoie de măsuri 
administrative care să susțină efortul privat.

Așa că, să le luăm pe rând:



Dezvoltarea unui port turistic cu pontoane de acostare 
moderne și facilități de divertisment. Investiția constă în 

crearea unei zone turistice și de agrement. Acest port are ca 
scop creșterea numărului de turiști, construirea unei noi zone 
de promenadă și, de ce nu, atragerea de noi investiții. 

Avem un atu major – Dunărea și îl putem exploata în favoarea 
cetățenilor și a acestui oraș. Vreau să vă spun că politicienii cocoțați 
la Primărie în ultimele două mandate au ratat pe exercițiul bugetar 
european anterior un program cu o finanțare europeană (pe durata 
2014-2020) conceput să exploateze rutele culturale și moștenirea 
istorică neștiută de pe cursul Dunării. În prezent, există 21 de rute 
culturale europene în regiunea Dunării, iar cele mai multe sunt pe 
teritoriul Germaniei, Croației, Austriei și României. Severinul a fost 
selectat alături de 16 alte orașe – precum Luxembourg, Stuttgart, 
Ulm, Viena, Novi Sad, Linz etc – să beneficieze de finanțare 
europeană în Programul Danube Culture Platform – Creative 
Spaces of the 21st Century. 

Putem recupera și atrage bani europeni într-un proiect similar care îl 
va continua pe acesta. Ce putem obține? Cooperare transnațională, 
turism durabil, stabilitate financiară, participare socială, legătură cu 
alte rute culturale de-a lungul acestui traseu cultural.   

Turism



Cu un oraș ca Severin, nu trebuie să inventăm apa caldă. Din primul 
punct derivă a doua abordare pe care v-o propun. Promovarea 

Severinului ca destinație turistică la târgurile internaționale de turism. 
Astfel, se facilitează comunicarea directă și conectarea orașului la fluxurile 
marilor tour operatori europeni. Navele de croazieră trec pe Dunăre fără a 
se opri, pentru că aici nu există niciun proiect serios pentru turism. 

Printr-un proiect de investiții menit să atragă turiștii în Severin, vom 
dezvolta un puternic motor economic care va contribui atât la economia 
orașului, cât și la susținerea afacerilor mici și mijlocii. Împreună vom reda 
strălucirea orașului și vom crea un mediu din care copiii noștri nu își vor 
mai dori să plece. 

O propunere concretă – un resort 
plutitor care poate fi amplasat oriunde 

pe Dunăre. Proiectul include toate facilitățile 
de HoReCa – ponton, piscină plutitoare, un 
hotel toate cu un design futurist realizat de 
o firmă din Olanda. Investiția este de până în 
zece milioane de euro, fonduri europene, și 
va pune Severinul pe harta atracțiilor turistice 
majore din această regiune a Europei. 

În mod similar, putem dezvolta și 
alte proiecte europene în industria 

turismului. Apa termală de la Schela este o 
comoară și poate fi o oportunitate pentru 
construirea unui complex balnear unde se 
pot trata diverse afecțiuni.

Iar ștrandul de modă veche construit 
acum ar putea fi foarte ușor înlocuit cu 

un mult mai atractiv AquaPark cum au alte 
municipii ale României. 



Un segment defavorizat este cel al tinerilor, care au 
locuri de muncă prost plătite și posibilități de afirmare 

profesională aproape de zero. Este nevoie de forță de 
muncă. Este nevoie de bucătari, ospătari, barmani, cameriste, 
recepționeri etc. Trebuie organizate cursuri de calificare în 
domeniul personalului HoReCa și susținute prin accesarea de 
fonduri europene de către Primărie. 

Un alt beneficiu al acestor cursuri - produsele alimentare 
obținute la cursuri pot fi oferite persoanelor vârstnice și 
celor cu handicap. 

Cum mai putem dezvolta zona de servicii și HoReCa? 
Prin crearea unei platforme online în care vor fi 

prezentate toate obiectivele turistice ale județului. 
Prin intermediul acesteia, toți agenții economici din 
domeniul HoReCa sau al industriei handmade își vor 
putea promova afacerile, venind mai aproape 
de cetățeni și turiști.

De asemenea, primarul se poate implica în oferirea de 
facilități tinerilor antreprenori în domeniu care se află 

la început de drum și care au nevoie de sprijin și de un cadru 
sigur în care își pot desfășura activitatea.

Servicii & HoReCa



Investitorii locali din zona tehnologiei trebuie să beneficieze de 
facilități – prima și cea mai la îndemână, practicată oriunde în 

lumea dezvoltată – scutire la plata taxelor pe clădiri și terenuri. 
Beneficiu va trebui însă condiționat printr-o creștere a salariilor 
angajaților din suma aferentă. Este o soluție la îndemână și prin care 
ne putem asigura că tinerii rămân în Severin și că au șansa de a se 
specializa la locul de muncă.  

Punerea la dispoziție a halelor de producție dezafectate din 
zona industrială pentru firmele care stochează date în servere 

de mare capacitate. Putem să ne inspirăm din ceea ce fac cei din 
Stockholm care asigură o parte din încălzirea orașului cu apă caldă 
obținută din răcirea serverelor. 

Astăzi, Severinul nu are un parc industrial pentru că oamenii 
politici care au condus până acum orașul nu s-au înțeles între ei. 

Putem construi unul și în felul acesta, vor fi asigurate locuri de muncă 
și salarii pentru sute de familii din Severin și din județ. Platforma va 
aduce noi investitori și va schimba fața orașului nostru. 

Dezvoltarea unei 
societăți a cunoașterii



Sportul se bucură de din ce în ce mai puțină susținere și este 
motivul pentru care rezultatele în competițiile sportive sunt tot mai 
dezamăgitoare pentru iubitorii de sport.

Reabilitarea Stadionului „1 Mai” la standarde regulamentare pentru a 
putea găzdui meciuri oficiale de fotbal pentru copii și juniori. Investiția 

presupune montarea de gazon sintetic pentru terenul de fotbal și construirea 
unei piste de tartan pentru atletism. Evident că terenul va fi deschis și pentru 
orice severinean care practică jogging-ul.

Vreau să depun toate eforturile pentru a susține Clubul Sportiv 
Școlar pentru ca acolo să se facă sport de performanță. Este nevoie 

să fie dezvoltată infrastructura, logistica, strategiile ulterioare de upgrade 
permanent. Pentru aceasta, va trebui alocat un buget suplimentar din partea 
Primăriei. În paralel, și tot ca în orașele civilizate ale lumii, va trebui încurajată 
dezvoltarea cluburilor sportive private. 

Înființarea unui club sportiv municipal care va activa, pentru început, 
la disciplinele fotbal și handbal, masculin și feminin, în campionatele 

de seniori/senioare. Clubul va oferi continuitate sportivilor și sportivelor 
care termină junioratul în Severin.

Susținerea cluburilor sportive private în funcție de criterii bine 
definite, în vederea dezvoltării sportului de masă. Mai exact, creșterea 

numărului de practicanți la toate disciplinele sportive, prin dezvoltarea unei 
infrastructuri optime de ultimă generație și alocarea bugetelor și a resurselor 
logistice necesare.

Sport



Propun inițierea și organizarea unui festival de film care să devină 
tradiție. La Cluj se poate, este posibil și în Severin. Festivalul 
Internațional de Film Transilvania (TIFF) este primul și cel mai mare 
festival dedicat filmului de lungmetraj din România. Putem și noi. 
Putem promova arta cinematografică și susține tinerii cineaști. 
Fără cultură, oamenii devin ușor masă de manevră. Tinerii noștri 
trebuie să știe asta și să se ferească de această capcană. 

De asemenea, propun organizarea unui eveniment care să 
devină tradiție și pentru Severin. Ați auzit sau ați participat la 

festivaluri de muzică precum Electric Castle, Sunwaves, Untold care 
aduc în fiecare an zeci de mii de oameni împreună. Și în Severin, 
putem aduce în fața tinerilor artiștii preferați ai momentului, muzică 
bună și experiențe memorabile. Marile evenimente aduc beneficii 
orașului – un salt la capitolul imagine catalizează dezvoltarea 
turismului și a industriei creative, crește încasările pentru 
afacerile locale etc.

Parafrazând un politician francez, aș spune că avem nevoie de un 
suflet pentru Severin, de un suflet și de un suflu nou. Pe fond de 
șomaj și calitate scăzută a vieții, e greu să vii să vorbești de cultură. 
În același timp, știm că orice fapt cultural oferă un sentiment 
al apartenenţei. Se poate simți de către oricine participă de 
exemplu la un concert.

Cultură



Legat de tot ceea ce vă propun mai sus, vreau să 
vă spun din nou că nu le știu pe toate. Meciurile 

se câștigă în echipă. Am experiență vastă în 
domeniul naval-industrial, știu ce se poate face în 

zona de HoReCa prin prisma investițiilor făcute 
până acum, iar pentru toate celelalte propuneri 

am coagulat o echipă de consilieri, fiecare 
specializat pe problemele orașului. 

Am colaborat întotdeauna cu oameni 
pregătiți solid pe domeniul lor de 

activitate. Vă asigur că nu fac acum 
vreo excepție. Echipa mea are în 

componență profesioniști în atragerea 
de fonduri europene, are oameni 

care știu cum poate fi dezvoltat 
mediul de afaceri, cum poate fi 

exploatat potențialul turistic și, nu 
în ultimul rând, oameni care știu și 

pot revitaliza sportul severinean. 

Ei pentru Ei, NOI pentru VOI! 
Împreună suntem o forță!

Eu sunt Vocea ta în Severin
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