
Întrebări pentru candidatul USL Rareș Mănescu la Primăria Sectorului 6 – alegeri locale 10 iunie 2012 

Completaţi vă rog data răspunderii la întrebări: 8 iunie 2012 

GENERALITĂŢI 

1. Care consideraţi că este cea mai mare problemă a României în prezent, ce poate fi rezolvată de către nişte politicieni de 
bună credinţă şi competenţi? 

Rareş Mănescu: 

Increderea. Este generata de fapte concrete, promisiuni indeplinite. Mai departe duce la speranta, la implicare. Iar faptele 
concrete duc la o viata mai buna pentru omul simplu. O viata mai buna inseamna educatie, sanatate, indestulare. Lipsa 
celor 3 este cea mai grea piatra de moara ce poate fi legata de piciorul unei societati. Oamenii saraci, bolnavi, needucati 
sunt usor de manipulat, gandesc in sistemul “de pe o zi pe alta” si sunt preocupati strict de propria supravietuire. Fara 
aceasta piatra de moara, oamenii se simt mai liberi, pot gandi, se pot misca, pot spera la un viitor si pot face pasi concreti 
in directia acestui viitor. 

2. În prezent, consideraţi că există corupţie în România? (DA sau NU?) (nu mă interesează în ce procent, ci dacă 
dumneavoastră credeţi că există sau nu) 

Rareş Mănescu: 

DA 

3. În prezent, se “fură” din banii publici în România? (indiferent de metode – corupţie, retrocedări, licitaţii, donaţii, afaceri 
cu statul etc) (DA sau NU?) 

Rareş Mănescu: 

DA 

4. La nivel naţional, ce procent din banii publici (din bugetul statului) consideraţi că este „furat”, indiferent de metodă? 
(cât % estimaţi? - dacă puteţi estima) 

Rareş Mănescu: 

Prea mult. Tara este tinuta in loc, chiar trasa inapoi de acest furt. El exista peste tot in lume. Chiar si in cele mai avansate 
societati si sisteme politice. Dar este ca un parazit: 1-2 poate nici nu ii simti. Cand esti acoperit de sus pana jos, in loc sa te 
hranesti ca sa cresti, hranesti parazitii. 

5. Care este, după părerea dumneavoastră, principala calitate a unui om politic? (una singură, cea mai importantă) 

Rareş Mănescu: 

Pentru mine: integritatea. 

6. Care este, după părerea dumneavoastră, principala calitate a unui om cu funcție de conducere în administrația publică? 
(una singură, cea mai importantă) 

Rareş Mănescu: 

Tot integritatea. Integritatea presupune in acest caz respectarea promisiunilor. Si daca vorbim de un functionar public de 
cariera, trebuie adaugata in mod obligatoriu competenta. 

7. Ce alte calități trebuie să mai aibă un om cu funcție de conducere și putere de decizie în administrația publică? 



Rareş Mănescu: 

Asa cum spuneam: competenta. La ea ar trebui adaugate alte doua: spirit de echipa si capacitate de luare a deciziilor. Un 
om integru, competent, care stie sa lucreze in echipa (inclusiv sa-si aleaga colaboratorii) si sa ia decizii cand trebuie este 
deja un model pentru administratie. Restul calitatilor se subsumeaza. 

8. Consideraţi că aveţi aceste calităţi? (DA sau NU?) 

Rareş Mănescu: 

DA. 

9. Ce părere aveţi pe scurt despre uninominalul pur? 

Rareş Mănescu: 

Cred ca acest sistem va duce la o maturizare a scenei politice. Efectul va fi o bipolaritate, cu doua partide puternice. 
Pentru cetatean va insemna o responsabilizare a votului. Un vot, o sansa. Nu este un sistem unic in lume.Este practicat si 
in alte democratii, un exemplu fiind Marea Britanie. 

10. Ce părere aveţi despre faptul că primarii sunt aleşi dintr-un singur tur? 

Rareş Mănescu: 

Este o formula care nu mai exista. Pentru ca un primar este mult mai aproape de oameni. Si de aceea trebuie sa coaguleze 
optiunile unui numar cat mai mare de oameni. Cat mai multi cetateni sa isi simta optiunile reprezentate. Un singur tur la 
primar genereaza situatii cu un castigator care poate avea doar 30% dintre optiuni. Asta inseamna ca 70% dintre cetateni 
nu l-au dorit. Din aceste motive, parlamentarii USL nu au fost favorabili acestei modificari a sistemului electoral. 

11. Care credeți că sunt cele mai mari 3 probleme ale Sectorului 6, în ordine, începând cu cea mai importantă? 

Rareş Mănescu:  

Problema 1 – Cainii comunitari. 

Problema 2 – Traficul. 

Problema 3 – Siguranta. 

 

12. Cum veți reacționa sau ce veți face dacă / atunci când consiliul local nu va susține proiectele dumneavoastră? 

Rareş Mănescu: 

In urmatorii 4 ani nu va exista o astfel de situatie. Va exista o majoritate USL si voi lucra cu aceasta majoritate inainte de 
a veni cu proiectele in fata Consiliului Local. 

RELATIA CU CETĂŢENII, CU PRESA ŞI TRANSPARENŢĂ ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ 

13. În cât timp se vor rezolva problemele care costă foarte puţin (sau chiar deloc) şi pot fi rezolvate foarte repede, din 
momentul în care vor fi sesizate de cetăţeni? (gunoaie, gropi, bănci rupte etc) 

Rareş Mănescu: 

În termen de 3 luni de la începrea mandatului, structura dedicată comunicării va aduce termenele de răspuns în limitele 
legale (de exemplu cele 10 zile Fi 30 de zile menFionate în Legea 544/2001). 



În termen de 12 luni de la începerea mandatului, structura dedicată comunicării va reduce termenele de răspuns în niFte 
limite care să ajute la rezolvarea problemelor cât mai rapid, nu la amânarea lor. 

În primul rând, activitatea va fi organizată în aFa fel încât să existe un număr de telefon la care să răspundă cineva 24 de 
ore din 24 cu preluarea informatiei sau comunicarea ei către structura administrativă competentă, urmată de preluarea 
problemei Fi răspuns. 

Rezolvarea va urma de la caz la caz. Este in interesul nostru si al cetateanului ca ritmul de rezolvare a problemelor sa nu 
duca la o acumulare a lor. Este imposibil de inaintat un termen clar, tinand cont de diversitatea problemelor. 

 

14. Cu cine vă veți consulta în luarea deciziilor la nivelul Primăriei Sectorului 6, dacă veți fi ales primar? Ce persoane / 
instituții / asociații / cercetători / specialiști / profesioniști veți consulta în luarea deciziilor? 

Rareş Mănescu: 

Cu toti stakeholderii, in functie de problema. 

15. Veți implica publicul (cetățenii sectorului 6) în luarea deciziilor la nivelul primăriei? (DA sau NU?) 

Rareş Mănescu: 

DA 

16. În ce mod concret vor participa cetățenii la luarea deciziilor?  

Rareş Mănescu: 

Informare, urmata de consultare. In principal la nivelul grupurilor organizate de cetateni. 

 

17. Cine şi cum stabileşte priorităţile Sectorului 6 şi împărţirea bugetului pe acele priorităţi? 

Rareş Mănescu: 

Consiliul Local, prin dezbatere pe grupuri politice. 

18. Ați spus că transparența este foarte importantă. Veți crea un sistem prin care orice cetățean al sectorului 6 (care are 
măcar un liceu terminat), să poată să vadă exact ce se întâmplă cu banii publici gestionați de primăria sectorului 6? Veți 
crea un sistem prin care să se poată vedea foarte clar câți bani intră în Bugetul complet al primăriei (din ce surse), câți 
bani se cheltuie și în ce fel (pe ce se cheltuie fiecare leu) și cine primește acești bani (ce firme primesc contractele și în ce 
fel le primesc)?  

Rareş Mănescu: 

DA. 

19. În cât timp veți crea acest sistem de transparență în cheltuirea banilor dacă veți fi ales primar al sectorului 6?  

Rareş Mănescu: 

6 luni. 

20. Cum se selectează pensionarii şi oamenii cu venituri mici care merg pe banii primăriei la restaurante, în excursii sau 
care primesc ajutoare sociale? Va fi transparent acest proces de selecţie? 



Rareş Mănescu: 

Nu vor fi astfel de cazuri. Ajutoarele sociale trebuie date intr-o forma care sa ajute efectiv. Si catre persoane care au 
nevoie. 

21. În cât timp veţi amenaja magazinele sociale cu preţuri de producător în fiecare cartier din Sectorul 6? 

Rareş Mănescu: 

12 luni. 

22. Ce relaţie veţi avea cu presa? Veţi face conferinţe de presă periodice în care să prezentaţi activitatea sau noi proiecte? 

Rareş Mănescu: 

DA 

23. Veţi evita contactul cu presa care vă pune întrebări “dificile”, aşa cum a făcut Traian Băsescu în ultimii ani? (DA sau 
NU?) 

Rareş Mănescu: 

NU 

24. În ce mod şi cu cât timp înainte vor fi promovate întâlnirile periodice (la 3 luni) pe care le veţi avea cu cetăţenii 
sectorului 6? 

Rareş Mănescu: 

Prin punctele de informare despre care am mentionat in programul de guvernare locala. 

 

25. Dumneavoastră, ca primar, veţi garanta accesul liber la informaţiile de interes public ce ţin de primăria Sectorului 6? 
(DA sau NU?) 

Rareş Mănescu: 

DA 

26. În ce mod concret şi în cât timp vor putea cetăţenii Sectorului 6 să aibă acces la informaţiile publice pe care le deţine 
Primăria Sectorului 6? 

Rareş Mănescu: 

Prin punctele de informare, prin site si printr-o eventuala publicatie. De asemenea, la cerere. Termen 6 luni. 

27. Vor exista informaţii în cadrul Primăriei Sectorului 6 care NU vor putea fi accesate de public? Ce informaţii? 

Rareş Mănescu: 

Exista o legislatie in domeniul accesului la informatii. Este valabila si pentru Primaria Sectorului 6. 

28. În ce mod vor putea participa cetăţenii locuitorului 6 la şedinţele consilului local? 

Rareş Mănescu: 

Prezenta directa, amendamente la proiecte, urmarirea proceselor verbale si multe altele. 



29. Vor exista şedinţe ale consilului local care să NU fie publice? (DA sau NU?) (dacă DA – detalii) 

Rareş Mănescu: 

NU 

30. În vederea asigurării transparenţei, veţi asigura transmiterea LIVE a şedinţelor consilului local pe siteul primăriei?  

Rareş Mănescu: 

DA 

31. Cum vor fi acestea promovate pentru ca cetăţenii să participe fie în sala de şedinţă, fie să urmărească pe internet? 

Rareş Mănescu: 

Punctele de informare si eventuala revista. 

32. Pentru că site-ul oficial al campaniei dumneavoastră (www.rares-manescu.ro) conţine multe dintre promisiunile 
dumneavoastră, mi se pare important ca el să rămână activ dacă veţi ajunge primar, şi informaţiile care există pe el în 
prezent să poată fi consultate în continuare, şi după data de 10 iunie. Veţi lăsa accesul liber la site şi la acele informaţii 
dacă veţi ajunge primar al Sectorului 6? (DA sau NU?) 

Rareş Mănescu: 

DA 

 

 

 

CORUPŢIE 

33. Cu ce echipa veniţi la primăria sectorului 6 (în afară de consilierii locali USL)? Veţi schimba actualii directori de 
departamente din Primărie? 

Rareş Mănescu: 

Va urma o evaluare. Abia dupa aceasta evaluare poate fi dat un raspuns corect. 

34. Veţi face un audit la Primăria Sectorului 6 pentru a vedea cum au fost cheltuiţi banii publici? Când veţi demara 
această evaluare şi când veţi face publice rezultatele ei? 

Rareş Mănescu: 

DA. Imediat dupa preluarea mandatului. Rezultatele vor veni in cel mult 3 luni. 

35. Ce veţi face cu terenurile disponibile (încă nefolosite) de pe raza sectorului 6, care se află în proprietatea Primăriei (fie 
domeniul public, fie privat). Vor ajunge la diferiţi „băieţi deştepţi”? (DA sau NU?) 

Rareş Mănescu: 

NU 

36. În vederea asigurării transparenţei în gestionarea imobilelor ce ţin de primărie, veţi alcătui o hartă a tuturor terenurilor 
şi clădirilor aflate în domeniul public şi privat al Primăriei Sectorului 6, cu detalii despre imobilul respectiv la momentul 
alcătuirii hărţii? (de exemplu, trecute pe hartă cu titlul: „clădire a administraţiei publice” / „teren viran în suprafaţă de x 

http://www.rares-manescu.ro/


mp” / „spaţiu verde” (cu suprafaţă, detalii etc) / “spaţiu construit concesionat la pretul de..... pe perioada....., de către 
firma....” / clădire dezafectată” / “teren disponibil spre concesionare” / “spaţiu construit disponibil spre închiriere” etc. ) 
Veţi alcătui o asemenea hartă? (DA sau NU?) 

Rareş Mănescu: 

DA 

37. Dacă DA, în cât timp după ce veţi ajunge primar va fi gata harta? 

Rareş Mănescu: 

Minim 12 luni. 

Sorin Oprescu a venit la Primăria Generală după o guvernare PDL-istă a municipiului Bucureşti, în frunte cu Adriean 
Videanu. În unele emisiuni televizate, Sorin Oprescu a prezentat cazuri concrete de ilegalităţi care au avut loc în primăria 
generală pe vremea domnului Videanu, cu acte, hârtii concrete, dovezi clare, care aveau semnătura primarului Videanu. 
Cu toate acestea nu s-a întâmplat nimic în ceea ce priveşte pedepsirea tuturor ilegalităţilor care au avut loc în trecut în 
cadrul Primăriei Generale. Nu am auzit nimic de niciun dosar, domnul Adriean Videanu este „bine-mersi”. 
Dumneavoastră, dacă veţi ajunge primar, veţi veni de asemenea, după o guvernare PDL-istă, de 8 ani de zile, a domnului 
Poteraş. Întrebările mele ar fi: 

38. Consideraţi că în ultimii 8 ani au avut loc infracţiuni (legate în special de gestionarea banilor publici) la Primăria 
Sectorului 6? (DA sau NU?) 

Rareş Mănescu: 

 DA 

 

39. Vă interesează să scoateţi la lumină aceste infracţiuni şi alte nereguli făcute în ultimii 8 ani la Primăria Sectorului 6? 
(DA sau NU?) 

Rareş Mănescu: 

 DA 

40. În cât timp după ce veţi ajunge primar veţi întocmi şi veţi face public un raport cu toate infracţiunile şi neregulile 
găsite la administraţia Primăriei Sectorului 6? 

Rareş Mănescu: 

Imediat ce va fi gata. 

41. Veţi înainta către procuratură toate cazurile de posibile infracţiuni găsite? (DA sau NU?) 

Rareş Mănescu: 

DA 

42. Veţi anunţa public faptul că procurorii au preluat în anchetare anumite cazuri legate de primăria sectorului 6? (DA sau 
NU?)  

Rareş Mănescu: 

DA 



PIEŢE 

43. Cum veţi susţine micii producători români din jurul Bucureştiului să-şi aducă marfa în pieţe, în detrimentul 
intermediarilor care aduc legume şi fructe de import? 

Rareş Mănescu: 

Eliminarea falsilor producatori, separarea zonelor (producatori de importatori), infrastructura (parcari, spatiu de depozitare 
si expunere, igiena, asistenta pe partea de autorizare), organizare de evenimente, informare despre aceste posibilitati in 
zonele de provenienta a producatorilor. 

44. Unele zone din sector nu au în apropiere pieţe de legume-fructe. Vor exista pieţe volante suficient de dese în Sectorul 
6?  

Rareş Mănescu: 

DA 

45. În unele zone nu există magazine alimentare, decât la câteva staţii de autobuz/tramvai – destul de complicat pentru 
oamenii în vârstă să care bagaje după ei. Există spaţii disponibile, dar neexploatate, unele rămase de pe vremea 
comunismului. Ce veţi face din acest punct de vedere? .... (Dacă numărul de clienţi nu va fi suficient de profitabil pentru 
un investitor, mai vine cineva să construiască acolo un mini market?) 

Rareş Mănescu: 

Este o zona reglementata de piata libera. Interventiile administratiei se pot concretiza prin economate. 

 

 

 

REABILITARE TERMICĂ 

46. Cu ce firme veţi continua reabilitarea termică? Se vor face noi licitaţii? La ce preţuri se vor reabilita blocurile în 
continuare şi din ce fonduri? 

Rareş Mănescu: 

Vom lucra cu firmele care vor castiga licitatiile. Pentru noile loturi de blocuri vor fi noi licitatii. Pretul va fi negociat in 
pretul pietei. Fondurile vor fi bugetare (inclusiv imprumuturi) si, speram, nerambursabile – europene. 

47. Cum veţi scădea concret, din punct de vedere juridic, costurile imense şi nejustificate care se practică în prezent la 
reabilitarea termică? 

Rareş Mănescu: 

Negociere. 

48. Nu consideraţi că odată cu reabilitarea termică a blocului, poate ar trebui şi izolate mai bine sau înlocuite ţevile de apă 
caldă? (Măcar cele care ţin de asociaţia de proprietari, dacă cele care ţin de RADET intră sub jurisdicţia lor) 

Rareş Mănescu: 

In subsol, conform normativelor, trebuie refacuta izolatia si asigurata functionarea robinetilor, eventual inlocuirea. Acolo 
unde e cazul, asociatiile de locatari pot fi sprijinite pentru inlocuirea tevilor. 



49. Nu vi se pare nepotrivită expresia „reabilitare gratuită a blocurilor”, având în vedere că reabilitarea se face din bani de 
la bugetul local, adică tot ai oamenilor, şi din bani împrumutaţi de primărie, pe care tot locuitorii Sectorului 6 îi vor plăti 
(cu tot cu dobândă)? 

Rareş Mănescu: 

Perceptia oamenilor este aceasta. Si chiar daca li se spune ca fondurile sunt asigurate de buget, cel mai comun raspuns 
este: da, dar noi nu platim nimic. 

50. Nu vi se pare că există o problemă de discriminare în reabilitarea termică faţă de cei care locuiesc la case? Pentru ei 
aveţi ceva în plan? 

Rareş Mănescu: 

Ba da. Vom vedea ce variante de abordare sunt. Vom profita de experienta celor de la Sectorul 1. 

CURĂŢENIE - DESZĂPEZIRE 

51. Cum veţi rezolva problema curăţeniei din sector? Păstraţi contractele de salubritate care există în prezent? Tot cu mulţi 
măturători în teren veţi face curăţenie, sau prin apelarea la tehnologie? (de exemplu scutere cu aspiratoare sau alte 
metode)  

Rareş Mănescu: 

Este descrisa in programul de guvernare locala, capitolul 8, pagina 21: http://www.rares-manescu.ro/wp-
content/uploads/2012/05/program-de-guvernare-locala-sectorul-6-2012-2016.pdf 

 

52. Cum veţi “educa” stăpânii de câini să adune mizeria lăsată de animal pe stradă şi cum îi veţi “educa” să respecte legea 
şi să ţină animalele în lesă (şi cu botniţă în cazul câinilor periculoşi)? 

Rareş Mănescu: 

Problema cainilor este tratata in capitolul 1, pagina 4 a programului de guvernare locala. Tot acolo este abordata si 
problema curateniei sau mizeriei care ramane dupa caini. 

 

53. În prezent, există gunoaie pe străzile din sector şi pentru că există prea puţine coşuri de gunoi. Aveţi de gând să 
creşteţi numărul acestora? Cât de dese vor fi coşurile de gunoi pe străzile, trotuarele şi parcurile din Sectorul 6? 

Rareş Mănescu: 

DA. Suficient de dese incat sa nu mai existe scuze pentru aruncatul pe strada. 

54. Aveţi de gând să creşteţi numărul toaletelor publice din sector? Cât de dese vor fi acestea? 

Rareş Mănescu: 

DA. Vor exista cel putin in punctele cele mai aglomerate (piete), parcuri si zona intersectiilor mari. 

55. Ce veţi face legat de ţurţurii care pot cădea în capul oamenilor iarna? 

Rareş Mănescu: 

Cade in sarcina proprietarilor de imobile. Vor exista servicii disponibile, dar contra-cost. In sectorul 6 
predomina blocurile ceea ce inseamna ca problema este mai putin presanta. 

http://www.rares-manescu.ro/wp-content/uploads/2012/05/program-de-guvernare-locala-sectorul-6-2012-2016.pdf
http://www.rares-manescu.ro/wp-content/uploads/2012/05/program-de-guvernare-locala-sectorul-6-2012-2016.pdf


RELAŢIA CU CRISTIAN POTERAŞ 

56. Spuneţi pe scurt ce relație ați avut în trecut (îndepărtat și apropiat) cu domnul Cristian Poteraș? (din orice punct de 
vedere - colegial, familial, prietenesc, business, politic etc) 

Rareş Mănescu: 

Am fost colegi de partid in 2004. Dansul a parasit partidul, urmandu-si propriile interese. Alta relatie, in afara de cea de 
colegialitate de la momentul 2004, nu a existat. 

57. Ce părere aveți pe scurt despre Cristian Poteraș, ca primar al Sectorului 6 timp de 8 ani de zile? Caracterizaţi printr-un 
cuvânt reprezentativ (sau două) activitatea domnului Poteraş ca primar la Sectorul 6. 

Rareş Mănescu: 

Incompetenta si risipa. 

58. Ce relație aveți cu domnul Cristian Poteraș în prezent? 

Rareş Mănescu: 

Adversari politici. 

59.. Veți colabora în vreun fel cu Cristian Poteraș dacă ajungeţi primar al Sectorului 6? În ce fel? 

Rareş Mănescu: 

Nu cred. Mai ales dupa finalul acestei campanii electorale. 

60. Ce părere aveți legat de ”afacerea” ridicării mașinilor parcate neregulamentar în Sectorul 6? Poate fi juridic tras la 
răspundere Poteraş pentru această “afacere” cel puţin imorală? 

Rareş Mănescu: 

Daca este dovedita in justitie o legatura intre firma si persoana sa, da. 

 

61. Ce părere aveţi, pe scurt, despre ”afacerea” reabilitării blocurilor din sectorul 6, prin care anumite firme câștigă și 
peste 9000 de euro / apartament reabilitat? Poate fi juridic tras la răspundere Poteraş pentru această “afacere” imorală şi 
ilegală? 

Rareş Mănescu: 

DA. Exista o responsabilitate clara. 

 

TRANSPORT-DEPLASARE 

62. Credeți că este important ca fiecare proprietar de autoturism să aibă unde să-și parcheze regulamentar mașina pe raza 
Sectorului 6? (DA sau NU?) 

Rareş Mănescu: 

DA 



63. Cum veţi marca spaţiile unde se poate parca totuşi provizoriu, deşi nu sunt parcări oficiale? (provizoriu până la 
finalizarea celor 60.000 de locuri de parcare promise în 4 ani) 

Rareş Mănescu: 

Marcajele vor fi facute asa cum se fac marcajele pentru parcari. Nu vrem sa reinventam roata. 

64. Cele 15.000 de locuri de parcare pe an promise înseamnă 30 de parcări supraterane a câte 500 de locuri pe an. Iar cele 
60.000 de locuri de parcare promise în mandatul de 4 ani înseamnă 120 de parcări supraterane de câte 500 locuri. Există 
120 de terenuri virane în Sectorul 6, care pot fi folosite pentru aşa ceva? Unde sunt acestea? 

Rareş Mănescu: 

O parte dintre aceste locatii exista, o parte trebuie identificata. Este clar ca vor fi si parcari mai mari de 500 de locuri, dar 
si mai mici. Spatiu exista. In Drumul Taberei avem sansa sa obtinem ceva de la armata. 

65. În cât timp veţi prezenta o hartă cu terenurile libere pe care urmează în decursul a 4 ani să fie construite parcări 
supraterane?  

Rareş Mănescu: 

Proiectele vor fi prezentate pe masura ce vor fi dezvoltate. 

66. Credeţi că sunt suficiente cele 15.000 de locuri de parcare construite pe an, pentru a asigura suficiente parcări pentru 
maşinile din sector? Nu credeţi că parcările ar trebui să fie prioritatea numărul 1 pentru că rezolvă mai multe probleme 
“dintr-un foc” (spaţii verzi, eliberarea carosabilului şi fluidizarea traficului, eliberarea trotuarelor etc), şi deci ar trebui şi 
mai multe locuri de parcare create cât mai rapid? 

Rareş Mănescu: 

15.000 locuri/an este dimensiunea maxima realista a proiectului. Cine se angajeaza la mai mult trebuie sa faca dovada ca 
are resursele necesare. Chiar si in conditiile acestea, o parte vor trebui construite in sistem de parteneriate public-private. 
Bugetul local nu poate suporta crearea a 15.000 de locuri de parcare pe an (in parcari supraetajate). 

67. Cum rezolvaţi problema gropilor? Costă prea mult să fie măcar peticite provizoriu? 

Rareş Mănescu: 

Vom folosi statia de asfal a ADP Sector 6. 

68. Veţi încheia vreodată contracte fără garanţie pentru lucrări de infrastructură? (DA sau NU?)0 

Rareş Mănescu: 

NU. 

69. Cum veţi reacţiona în relaţia cu constructorul, dacă de exemplu pe o stradă asfaltată şi aflată încă în garanţie apare o 
groapă sau o fisură? 

Rareş Mănescu: 

Vom aplica cauzele contractuale. 

70. Ce părere aveţi despre discriminarea care este făcută de RATB? Prin care de exemplu, doi cetăţeni ai Sectorului 6, 
plătesc diferit pentru a ajunge la serviciu în aceeaşi zonă, doar pentru că locuiesc în zone diferite? (unul este nevoit să ia 2 
mijloace de transport în comun – plăteşte de două ori, iar altul ia un singur mijloc de transport în comun – plăteşte o 
singură dată). Se poate întâmpla ca unii oameni să schimbe 3 mijloace de transport pentru a ajunge la destinaţie (deci 
plătesc de 3 ori), spre deosebire de cineva care are rută de transport directă, şi plăteşte un singur bilet. Cum veţi încerca să 



rezolvaţi această problemă, chiar dacă ţine mai mult de primăria generală? Îi veţi sugera primarului Oprescu să impună la 
RATB o regulă ca în unele oraşe occidentale, prin care un bilet de călătorie să fie valabil timp de o oră sau două de la 
validare? 

Rareş Mănescu: 

Sunt adeptul sistemului integrat de transport in comun. O singura cartela pentru toate mijloacele (chiar daca un drum 
presupune schimbarea mai multor mijloace de transport). 

71. Odată cu finalizarea noii magistrale de metrou, este posibil ca mulți oameni din zonele limitrofe ale Bucureștiului să 
vină cu mașina până la metrou, și să-și continue călătoria în oraș cu ajutorul metroului. Unde vor parca acele mașini în 
zona stațiilor de metrou? Ce aveți în plan pentru a evita această problemă foarte importantă? 

Rareş Mănescu: 

Parcari supraetajate, de mare capacitate. 

72. Credeți că ar fi posibilă amenajarea unei parcări de câteva sute de locuri, în apropierea șoselei de Centură, iar apoi 
aceasta să fie legată cumva de metrou (de exemplu printr-o linie de tramvai)?  

Rareş Mănescu: 

DA 

73. Având în vedere că instalarea unor semafoare inteligente, sau reglarea semafoarelor deja existente în sector, nu este 
foarte costisitoare, în cât timp veţi coordona semafoarele pentru a ajuta la fluidizarea traficului? 

Rareş Mănescu: 

Raportat la cat platesc oamenii pentru timpul pierdut in trafic, orice solutie este ieftina. Si nu ma refer doar la combustibil. 
Timpul are valoarea sa. Si e vorba de sute de milioane de euro aruncate la gunoi in fiecare an, doar in Sectorul 6. 

74. În cât timp veţi stabili sensuri unice pe străzile secundare din sector, în scopul fluidizării circulaţiei? 

Rareş Mănescu: 

12 luni 

75. Aţi vorbit în campania electorală de lărgirea anumitor artere de circulaţie. La ce artere v-aţi referit şi cum anume le 
veţi lărgi? 

Rareş Mănescu: 

In special Prelungirea Ghencea. Apoi Valea Oltului. Pentru prima, exista deja proiectul, exista acord pe el si exista si 
buget. Toate la nivelul capitalei. Voi face un lobby puternic pe langa domnul Sorin Oprescu pentru urgentarea proiectului. 
Noua majoritate din Consiliul General nu va mai face ca PD-ul care a mutat dupa bunul plac banii de la un proiect la altul. 

 

 

DIVERSE 

76. Este suficient adăpostul construit de primarul general pentru toţi câinii din Bucureşti? Este suficient un adăpost de 
2000 de locuri pentru câinii din Sectorul 6?  

Rareş Mănescu: 



DA 

77. În Planul de guvernare locală, metoda propusă de dumneavoastră pentru rezolvarea problemei câinilor maidanezi din 
Sectorul 6 implică nişte costuri de 1 mil euro adăpostul + 500.000 de euro alte costuri în primul an + alte sute de mii de 
euro în următorii ani. Nu vi se pare că sunt cam mulţi bani daţi pentru câini, având în vedere că nivelul de sărăcie al 
românilor este foarte mare şi există cazuri de oameni şi copii (chiar şi în Sectorul 6) care nu au ce să mănânce la propriu? 

Rareş Mănescu: 

NU. Este PRINCIPALA problema a sectorului 6 si a Bucurestiului. Peste 30% dintre cetateni indica acest lucru pe primul 
loc. Asa cum in ianuarie 2012, pe bugetul de la 6 au aparut 2 statui de nu mai putin de 2,3 milioane euro, la care s-a 
renuntat doar prin interventia consilierilor locali ai USL. Daca ei nu ar fi sesizat si ridicat problema, acum am fi avut 2 
statui noi in sector si 2,3 milioane euro mai putin. Suficient cat pentru un adapost de animale plus intretinerea pe 2 ani. 
Bugetul local are resurse sa rezolve astfel de probleme. 

78. Dacă locuitorii Sectorului 6 ar fi de acord printr-un referendum, nu ar fi mult mai ieftină şi chiar morală eutanasierea 
câinilor fără stăpân care nu sunt adoptaţi, gândindu-ne la banii irosiţi pe câini în loc să fie folosiţi pentru oameni? 

Rareş Mănescu: 

NU 

79. Se poate face eutanasierea câinilor maidanezi din punct de vedere juridic / al Directivelor UE etc? (DA sau NU?) 

Rareş Mănescu: 

NU 

80. Creşterea numărului de camere de filmat din sector nu va aduce atingere vieţii private? 

Rareş Mănescu: 

NU 

81. Aveţi de gând să faceţi împrumuturi pentru creşterea bugetului Primăriei? La ce sume v-aţi gândit? De unde? Pentru 
ce? 

Rareş Mănescu: 

Este posibil. Sumele vor fi pentru proiecte si vor fi stabilite la momentul oportun. Cu acordul prealabil al Ministerului 
Finantelor si apoi al Consiliului Local.  

82. Vor dispărea persoanele care supraveghează trecerile de pietoni din zona școlilor după alegerile din 10 iunie? Dacă nu, 
ei vor fi angajați permanent de către primărie pentru acest serviciu?  

Rareş Mănescu: 

Analizam posibilitatea securizarii trecerilor de pietoni din zona scolilor. O campanie de atragere a atentiei este extrem de 
importanta. 

83. Unele din modurile prin care “se irosesc” bani publici în sectorul 6 este delimitarea trotuarelor cu stâlpi speciali puşi 
prea des şi prin delimitarea anumitor spaţii pe principiul „dublei borduri” (bordură peste bordură). Se vor mai întâmpla 
astfel de lucruri în mandatul dumneavoastră? (DA sau NU?) 

Rareş Mănescu: 

NU 



84. Ce veţi face legat de igiena ştrandurilor din Sectorul 6?  

Rareş Mănescu: 

Va fi aplicata legea (control, avertisment, amenda). 

85. Malul Lacului Morii de pe partea cartierului Militari este separat de malul din Crângaşi din cauza zonei de vărsare a 
lacului în Dâmboviţa. Aveţi de gând să uniţi cele două maluri, şi implicit cele 2 cartiere, printr-o pasarelă pe deasupra 
lacului în zona cascadei? 

Rareş Mănescu: 

Proiectul pentru Lacul Morii va fi definitivat dupa o consultare publica si o faza de proiectare. Este prea devreme pentru a 
spune punctual cum va fi. Ramane insa proiectul de continuare a splaiului pe langa lac. Este un proiect al Primariei 
Capitalei pe care il sustin. 

 

BANI CAMPANIE ELECTORALĂ 

86. Aveţi foarte multe afişe electorale în sector, unele chiar foarte mari. Aveţi promovare şi în mediul online. De curând 
aţi înlocuit unele afişe cu altele noi. Câţi bani au fost investiţi în campania electorală la Sectorul 6? De unde atâţia bani?  

Rareş Mănescu: 

Nu avem inca o evaluare completa a costurilor. Exista o lege in domeniu si, spre deosebire de multi altii, noi o respectam. 
Daca veti verifica afisele, panourile, mesh-urile, bannerele USL Sector 6 – pe toate veti gasi: comandat de A pentru B la C 
in cantitatea D. Asa spune legea. 

Nu acelasi lucru este valabil la toti ceilalti.  

Mai mult. Tot conform legii, toate se raporteaza. Contracte, sume. La final se trage linie. Si ulterior vine si control de la 
AEP. 

Mai trebuie sa tineti cont de ceva: in USL sunt 3 partide: PNL, PC si PSD. Acum 4 ani erau 3 candidati diferiti din partea 
celor 3. Fiecare cu bannerele, afisele, mesh-urile lui/ei. Acum au fost toate sub aceeasi sigla. Normal ca am avut alta forta. 

Fiti sigur ca am monitorizat foarte strict cheltuielile. Nu intamplator sunt trezorierul PNL. Exista multa responsabilitate. 
Nu sunt lucruri pe care sa le stie oricine, dar erori in sistemul de raportare si cheltuieli nemasurate pot duce la invalidarea 
mandatului! Nu cred ca dupa atata munca as avea vreun interes ca din vina mea sa mi se invalideze mandatul. 

Sursele de finantare sunt la fel de publice. Cele mici se raporteaza impreuna, ca suma totala (si in spatele fiecarui leu 
aflandu-se un contract de donatie). Cele mari se raporteaza individual (X a donat suma Y) si se publica in monitorul 
oficial. 

La final as mai aduga ceva: democratia costa. Cine nu este de acord, poate testa, de curiozitate, o dictatura. Apoi poate 
face singur diferenta: ce costa mai mult? Democratia nu inseamna numai posibilitatea de a te exprima liber si 
pluripartidism. Democratia inseamna transparenta, inseamna eliminarea coruptiei, inseamna responsabilitatea cheltuirii 
banului public. Ati auzit vreodata, intr-o dictatura, vreo intreabare de tipul: “de ce contractul ala este de 3 ori peste pretul 
pietei”? Nici nu veti auzi! Sunt beneficiile democratiei. Si ele sunt cu atat mai mari cu cat democratia este mai stabila, mai 
profunda. 

87. Ce aşteaptă „la schimb” pentru banii primiţi toţi sponsorii dumneavoastră, după ce veţi ajunge primar? 

Rareş Mănescu: 



Acelasi lucru pe care il asteapta cei care sustin financiar campania candidatului la presedintia SUA de la candidatul 
sustinut. 

 

ÎNTREBĂRI FINALE 

88. Ce părere aveți, pe scurt, despre protestele care au avut loc în ianuarie-februarie 2012? 

Rareş Mănescu: 

Am fost acolo! Este inceputul unei schimbari profunde care a inceput pe 13 ianuarie si care va dura. Nu se va opri nici la 
locale, nici la generale si nici dupa suspendarea presedintelui. Va continua pana omul de rand o va simti in viata de zi cu 
zi, pe strada. 

 

89. Considerați că este normal şi democratic ca cetățenii să își manifeste diverse nemulțumiri față de administrație, 
oameni politici, primari, consilieri locali etc, prin proteste paşnice de stradă, dacă aşa doresc? (DA sau NU?) 

Rareş Mănescu: 

DA 

90. Cum veți susține aceste proteste pașnice și democratice dacă vor avea loc în Sectorul 6? 

Rareş Mănescu: 

Transparenta. Comunicare. Dialog. Negociere. 

91. Veți da autorizații de protest chiar dacă se referă la activitatea dumneavoastră ca primar? (DA sau NU?) 

Rareş Mănescu: 

DA 

92. Credeți că dețineți adevărul absolut? (DA sau NU?) 

Rareş Mănescu: 

NU 

93. Recunoașteți că există posibilitatea să și greșiți ca primar al Sectorului 6? ? (DA sau NU?) 

Rareş Mănescu: 

DA 

94. Sunteți de acord că NU există oameni politici de neînlocuit? (DA sau NU?) 

Rareş Mănescu: 

DA 

95. În data de 10 iunie 2012, în cazul în care cei mai mulți cetățeni ai Sectorului 6 care se prezintă la vot vă vor alege pe 
dumneavoastră, veți fi ales în funcția de Primar al Sectorului 6 pentru un mandat de 4 ani, iar activitatea dumneavoastră 
va afecta viețile a peste 330.000 de locuitori ai Sectorului 6. Credeți că este normal și democratic ca cetățenii Sectorului 6 
să aleagă direct cine să fie primarul lor? (DA sau NU?) 



Rareş Mănescu: 

Peste 380.000! DA! Oamenii au dreptul sa-si aleaga direct primarul in sistemul actual. Daca sistemul va fi schimbat 
(pentru Bucuresti) atunci exista si alte formule (deja practicate in alte democratii europene). 

96. Credeți că este normal și democratic ca tot locuitorii Sectorului 6, care aleg la un moment dat primarul lor, să poată 
alege la un moment dat, dacă vor, și plecarea acestuia din funcția de primar, chiar dacă nu și-a finalizat mandatul de 4 ani? 
(DA sau NU?) 

Rareş Mănescu: 

DA 

97. Dacă cetățenii Sectorului 6 se vor hotărî înainte de terminarea mandatului de 4 ani, că nu mai vor ca dumneavoastră să 
le fiți primar, câte semnături din partea cetățenilor cu drept de vot din sector este nevoie să fie trecute pe o petiție care să 
vă ceară demisia, pentru ca dumneavoastră să vă dați demisia din funcția de primar al sectorului 6? Mai pe scurt: Câți 
locuitori ai sectorului 6 trebuie să vă ceară ”în cor”, în scris și cu semnătură demisia pentru ca dumneavoastră să 
plecați din funcția de primar al sectorului 6? (vă rog să îmi dați un număr de oameni, sau un procent din totalul 
persoanelor cu drept de vot din sectorul 6) 

Rareş Mănescu: 

Exista deja o lege in aceasta privinta (215/2001). Cetatenii au dreptul ca prin referendum local sa demita primarul in 
functie, inaintea incheierii la termen a mandatului. Este vorba de 25%. In sectorul 6 asta inseamna un pic peste 80.000 de 
cetateni conform legii actuale. Daca 80.000 de cetateni cer acest lucru (in conditiile in care putin peste 100.000 se vor 
prezenta la vot) este clar ca exista un esec major. 

98. Există şanse ca promisiunile pe care le-aţi făcut să nu se îndeplinească din cauze pe care nu le-aţi luat în calcul sau din 
motive pe care le veţi descoperi abia când veţi ajunge la Primăria Sectorului 6? (DA sau NU?) 

Rareş Mănescu: 

Pentru unele da. Pentru mai multe, nu. 

99. Care ar fi câteva promisiuni ale dumneavoastră care SIGUR 100% vor fi îndeplinite în mandatul de primar 2012-
2016? 

Rareş Mănescu: 

Cainii comunitari. Siguranta. Locuri de munca. Spital. Trafic. Cele 5 batalii cu care am inceput mesajul de campanie. 

 

Vă mulţumesc frumos pentru răspunsurile la întrebări. 


