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I. Crezul Candidatului Sinteza Programului
In contextul globalizarii economice mondiale si o data cu uniformizarea si interpatrunderea
ideologiilor politice, cand capitalul liberal si munca sociala aproape se suprapun, eu candidatul
la PMB Primaria Municipiului Bucuresti, mi-am globalizat sufletul in a fi roman, si sper si lupt
pentru:
Un Bucuresti Respectat !
Nu vreau o campanie electorala desantata si megalomanica prin bannere uriase ... nu
sunt bani si chiar daca ar fi, ei trebuie sa fie folositi pentru batranii pensionari, salarii,
pensii, educatia tinerilor, romanii bolnavi, cultura sufletului uman si pentru toti
credinciosii crestini romani
Bucuresteni, dupa 22 de ani este timpul ... sa intoarceti Foaia Istorica a Politicii - ati vazut
ce s-a intamplat - si sa facem un PAS spre viitor. Viitorul este Stanga MODERNA
Europeana. Analizati si Decideti cui si carui " Manager Administrativ - nu om Politic "
ii dati votul !
O Romanie Respectata !

Page

2

Eu, ca eventual ales, nu voi mai avea culoare politica, sunt sustinut in prezent de stanga
politica PAS, al carui membru sunt si SUNT ONORAT. Nu am facut politica
NICIODATA, pana in august 2011, cand m-am inscris in PAS, pana la acea data nu am
facut parte din niciun partid politic contemporan. Toata viata am fost manager, am fost un
om pentru oameni prin tot ceea ce am facut, motiv pentru care am fost considerat apropiat
de nevoile oamenilor si asa si simt. Voi RAMANE un om pentru oameni, voi proceda si
voi fi al alegatorilor bucuresteni care sunt din toate culorile politice. Voi fi manager la
ADMINISTRATIA PUBLICA, in interesul tuturor cetatenilor bucuresteni. Voi continua
tot ce este bun si benefic cetatenilor bucuresteni si voi indrepta tot ce este rau.
Dumnezeul Universal este cu noi ! Asa sa ne Ajute Dumnezeu !

Ma adreses INTERNAUTILOR, tuturor romanilor si cetatenilor romani, locuitori ai
orasului Bucuresti
elevi majori, studenti, someri, salariati, muncitori, IT-isti, tineri, economisti, profesori,

profesionisti ai publicitatii, ofiteri, ziaristi, judecatori, ingineri, medici, masoni, avocati,
artisti plastici, functionari publici, membrilor tuturor organizatiilor sindicale, patroni,
manageri, piloti, bancheri, functionari, soldati, oameni ai culturii si al bunului simt,
scriitori, poeti, pictori, sculptori, preoti, actori, oameni ai cultelor, politicieni, politisti,
procurori, analisti, body-guarzi, pensionari, taximetristi, yogini, mecanici, suporteri ai
echipelor de fotbal bucurestene - Steaua Bucuresti, Dinamo Bucuresti, Rapid Bucuresti -,
soferi, oameni de afaceri, salariati ai serviciilor publice pentru bucuresteni, cetateni ai
asociatiilor profesionale, fundatii, ONG-euri, tuturor cetatenilor cu drept de vot ai cetatii
BUCURESTI

Votati

Un Bucuresti Respectat
fapt dorit de toti cetatenii Municipiului Bucuresti
nu al pliciului pentru omorat insecte (muste), locuitorii orasului Bucuresti sunt oameni
nu insecticidului pentru curatenie propus, noi bucurestenii, tot oameni RAMANEM
nu al smecheriei "strengaresti" aroganta si "independenta" de vointa politicienilor ... de
altfel, mesajul transmis este intodeauna bine intentionat ... dar numai atat
nu al lipsei de moralitate
nu al grupurilor de interese economice
nu al semnelor electorale ridicole, gen: tarnacop, semnul lui Zoro, plici, aotosalvare, etc.
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DA al Cinstei, Onoarei, Moralitatii, Profesionalismului
DA al crearii locurilor de munca
DA al folosirii rationale si cinstite a banului public
DA al FairPlay-ului politic
DA al Condescendentului, al Decentei
DA al tuturor bucurestenilor
Aspectele "glumei electorale" care de altfel sunt foarte apreciate si de mine, dar in alte situatii,
nu in situatii unde trebuie sa primeze seriozitatea si decenta comportamentala. Eu sunt un adept
al glumei si cu un simt al umorului foarte dezvoltat si remarcat de apropiati. Nu suntem in SRC
Serviciul Roman de Comedie, emisiune TV pe care o iubesc ... . Apropo, sper sa nu fiu votat de
bucurestenii care merg pe partea stanga si dreapta a autostrazii suspendate construita de
Primarul General al PMB in functie si de toti cei care nu o folosesc.

***** Am stat destul nepasator la tot ce s-a intamplat si se intampla, motiv pentru care am
hotarat sa candidez (impotriva tuturor sfaturilor date de familie si prieteni de-a nu candida !) la
aceste Alegeri Locale 2012 - PMB Primaria Municipiului Bucuresti; nu o fac pentru mine, o fac
pentru copiii si nepotii nostri, sa le reamintim ca in dex exista si cuvintele cinste, onoare,
echitate, moralitate, decenta, munca; vreau sa misc din loc o gandire a tinerilor anului 2012,
pentru viitor, pentru viitorul LOR si sa scapam de oamenii SAS (superficiali, aroganti si snobi).

***** Tot ce v-am spus in acest crez al candidatului pentru Primaria Municipiului Bucuresti
PMB, este gandirea sufletului meu, fara nicio minciuna electorala - asa cum ati fost obisnuiti si
ati acceptat, NU INTELEG DE CE ? - . Toata viata mea m-am ferit si indepartat de IPOCRIZIE
si minciuna. Eu, nu m-am si nu ma voi degrada moral NICIODATA - asa am fost educat de
parintii mei si tot asa imi educ si eu copiii si nepotii -.

II. Ce doreste Cetateanul Bucurestean ?
Un Bucuresti Respectat
Folosirea Rationala a Banilor Publici
Eliminarea Scurgerii Banilor Publici pentru Interese de Grup
Impozitarea Rationala a Proprietatilor – Impozitare Progresiva
Interesul Public inaintea Interesului Personal – Management eficient si responsabil in
Administratia Publica
Program pentru Bucuresti dorit de cetateanul bucurestean
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Crearea locurilor de munca
Parcari Subterane
Parcari Supraterane
Trafic - Fluidizarea Traficului
Eliminarea Pericolului Cainilor fara Proprietar
Oras Cultural
Oras Ecologic - Parcuri
Oras Turistic
Reabilitare Seismica
Reabilitare Termica
Salubrizare Eficienta
Securitatea si Siguranta Cetateanului
Urbanism Analitic

III. Profil Primar General PMB Primaria Municipiului
Bucuresti
Cinstit
Sincer
Moral
Familist
Profesionist in managment
Categoric si concret in actiuni
Bun orator, comunicator
Carisma personala, profil intelectual
Dorinta de dezvoltare si receptiv la nou, bun gospodar

Nativ (de preferat) al Bucurestiului, ca martor permanent al vietii Bucurestiului, om care
a crescut o data cu orasul Bucuresti, astfel fiind un mai fin cunoscator si cu expertiza
citadina a tuturor problemelor si etapelor de dezvoltare a Bucurestiului; in aceasta
situatie totul este trait si nu povestit sau aflat din carti sau statistici
Dornic sa reprezinte si sa APERE locuitorii bucuresteni in legalitatea cetatii Bucuresti si
a Romaniei cu onestitate si nu cu interes personal sau alte diverse interese de grup impuse
Sa continue tot ce este bun si benefic locuitorilor bucuresteni (facut de predecesori) si sa
indrepte ceea ce este rau
Sa fie primar al tuturor bucurestenilor, in situatia in care este ales primar, sa inlocuiasca
discursul politic cu discursul civic, dar nu numai formal; sa-si indeplineasca mandatul
prin punerea in opera a programului si conceptului managerial, aspecte care i-au
determinat pe votantii bucuresteni sa-i dea votul
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Da, stiu ! Va puneti intrebarea ”Oameni in Bucuresti si Romania” cu un asemenea profil
moral, mai EXISTA oare ? Va spun eu si va rog sa aveti incredere in ceea ce va spun. Da, sute
de mii, dar, nu au curajul si le este ”lehamite” sa se mai implice in bunul mers al Bucurestiului
si al Romaniei. Eu am curajul cu orice risc ! Si sper ca voi fi urmat de acele sute de mii de
oameni ! Asa sa ne Ajute Dumnezeu !

IV. Programul Candidatului
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Programul SOCIAL al candidatului Ioan Teodosiu Ionita
Bucuresti PMB - Primar General 2012

Primaria Municipiului

Asistenta medicala gratuita pentru elevi, studenti si pensionari – locuitori ai
Bucurestiului
Transport in comun gratuit pentru elevi, studenti si pensionari
Centre de documentare si interese in afaceri pentru tineri intre 18-28 ani, cate un centru
in fiecare sector pentru tinerii locuitori ai Bucurestiului – in colaborare cu primarii de
sectoare din Bucuresti; se creaza si locuri de munca
Infiintarea de cluburi Sportive cu spatii publice de joc pentru tinerii locuitori ai
Bucurestiului, cate un club sportiv in fiecare sector – in colaborare cu primarii de
sectoare din Bucuresti; se creaza si locuri de munca
Infiintarea in fiecare sector al Bucurestiului (in colaborare cu primarii de sector) a unui
Centru de Batrani cu 100 paturi; acesti batrani au investit in viitorul lor si PREZENTUL
nostru, merita sa-i rasplatim
Un Bucuresti Respectat si de natura - Oras ECOLOGIC, bucuresteni sa plantam pomi in
spatiile verzi pe care le mai avem inca si sa marim suprafata spatiilor verzi o data cu
extinderea Bucurestiului in zonele limitrofe si perimetrale ale cetatii Bucuresti, intr-o
gandire urbanistica MODERNA & VERDE
Infiintarea la PMB a unei Directii de Proiectare si Executie a Lucrarilor de Constructii
Publice in Bucuresti – pentru a nu mai fi (prin licitatii "publice") la cheremul tuturor
firmelor private de constructii; costurile se diminueaza foarte mult, se creaza locuri de
munca si se combate si eventuala suspiciune de coruptie prin licitatiile trucate; *****
Exemplu concret de MARE si URGENTA necesitate este "Reabilitarea Seismica a
Centrului Vechi si Istoric al Bucurestiului", specialistii spun ca in cazul unui cutremur de
6 - 6,5 grade pe scara Richter, 80 -85 % din cladiri se vor PRABUSI; consider ca este o
prioritate "O" pentru Bucuresti; trebuie sa trecem cu strategii clare si urgente la treaba si
continuat tot ce este inceput; realizat un program, riguros intocmit de specialisti pentru
accesarea de fonduri europene; "Centrului Vechi si Istoric al Bucurestiului" este in
administrarea PMB; Construirea locuintelor sociale de 40 mp, cu un pret pana la maxim
17.000 euro
Subventionarea dobanzii banilor imprumutati de la banci cu 50% pentru tinerii intre 2530 ani, locuitori ai orasului Bucuresti, la cumpararea unei locuinte sau la deschiderea
unei afaceri; in parteneriat public-privat cu bancile din Bucuresti
Subventionarea burselor pentru studii universitare in fiecare an universitar, a 10
absolventi de liceu, locuitori ai Bucurestiului, in conditiile in care au absolvit liceul si
bacalaureatul cu media 9,80-10 si parintii sau sustinatorii legali au venituri mai mici
decat media pe economie; departajarea se va face si in urma unui concurs scris organizat
in colaborare cu Ministerul Educatiei
Initierea ferma a unei legislatii locale privind cainii; strategii clare, program constant spre

a obliga proprietarii cainilor din zonele limitrofe sau periferice a Bucurestiului sa accepte
sterilizarea cainilor proprii; continuarea programelor existente in Bucuresti si infiintarea
la nivelul fiecarei primarii de sector a Politiei Animalelor
Introducerea gratuita in toate spatiile verzi din Bucuresti (toate sectoarele) a Internetului
Wireless in colaborare cu primarii de sectoare; modernizarea permanenta a Bucurestiului
privind internetul si accesul cat mai mult la servicii online
Reducerea impozitelor si taxelor locale prin eficientizarea cheltuirii banului public
Reducerea preturilor la serviciile publice
Stop instrainarii proprietatilor primariei si a improprietaririlor ilegale
Reinfiintarea punctelor de servicii publice pentru WC public (fixe sau mobile) in toate
sectoarele Bucurestiului, in colaborare cu primarii de sectoare; aspect caruia nu i s-a dat
atentie concreta niciodata si extrem de necesar si CIVILIZAT
Efectuarea unui audit in toate domeniile de activitate ale Primariei Municipiului
Bucuresti PMB, urmat de continuarea a tot ce este bun si benefic cetatenilor
bucuresteni si inlaturarea a tot ce este rau si ilegal
Urbanism Sistematizare Arhitectura
Un audit la ceea ce exista
Ce este considerat bun va ramane
Respectarea cu strictete a aspectului vechi si nou al Bucurestiului
Fara autorizatii de constructie aberante, arhitectura orasul Bucuresti trebuie sa se pastreze
Evolutia si modernizarea orasului Bucuresti trebuie facuta in empatie cu vechiul

Asa actionez ca Primar General ales.
Asa sa-mi ajute Dumnezeu !

Cu deosebit respect si drag pentru toti romanii si cetatenii bucuresteni - Bucuresti 2012,
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Prof.ing.

Ioan Ionita Teodosiu
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