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Nicușor Dan și Gabriela Firea, principalii favoriți la casele de pariuri
Potrivit cotelor afișate la casele de pariuri online, cei doi favoriți cu șanse reale la
fotoliul de primar al municipiului București sunt Nicușor Dan - cu o cotă de
aproximativ 1.55 și Gabriela Firea - cu o cotă de 2.30. Pe locul 3 în topul favoriților se
află fostul președinte al României (2004 - 2014) și primar al Capitalei (iunie 2000 decembrie 2004) Traian Băsescu - cu o cotă de 11.00, iar pe 4 și 5 îi regăsim pe Ioan
Sîrbu - fost director al Spitalului Militar Central (51.00) și Călin Popescu-Tăriceanu
(101.00).
Este a 3-a oară când Nicușor Dan candidează la Primăria Capitalei
În vârstă de 50 de ani, Nicușor Dan candidează pentru a treia oară la Primăria
Capitalei, iar de această dată șansele sunt de partea lui. Matematicianul născut în
Făgăraș candidează ca independent, însă beneficiază de susținerea Partidului Național
Liberal și al alianței USR-PLUS. În 2012, Nicușor Dan s-a clasat pe locul al 3-lea în
cursa pentru fotoliul de primar general al Capitalei, obținând 9.17% din voturi.
Câștigătorul alegerilor din 2012 a fost Sorin Oprescu, candidat independent susținut
de USL, cu 56.67% din voturi, iar pe doi s-a clasat reprezentatul PDL, Silviu Prigoană,
cu 15.67% din voturi. Patru ani mai târziu, la alegerile locale din 2016, Nicușor Dan
obținea un număr aproape dublu de voturi. Cu 30.52% din totalul voturilor valabil
exprimate, reprezentantul USB se clasa pe poziția a doua, fiind devansat de Gabriela
Firea (PSD) cu 42.97%. Pe locul 3 se clasa Cătălin Predoiu, reprezentantul PNL.
Gabriela Firea este creditată cu șansa a doua
Primar al Capitalei din 2016, Gabriela Firea este reprezentantul stângii la alegerile
locale din 27 septembrie. Fosta jurnalistă de la Antena 1 și Antena 3 s-a înscris în
Partidului Social Democrat în august 2012, an în care a fost aleasă senator în Colegiul
1 - Ilfov. Un an mai târziu, Gabriela Firea devenea Președintele Organizației Județene
PSD Ilfov și Vicepreședinte al PSD, iar în 2016 câștiga Primăria Capitalei cu un scor
excelent - 42.97%.
Pe poziția a 3-a în topul favoriților la funcția de Primar General al Capitalei se află
fostul președinte al României Traian Băsescu, cu o cotă de 11.00.
Cine sunt favoriții celor 6 Sectoare ale Capitalei?

În Sectorul 1 București, Clotilde Armand, reprezentanta PNL-USR-PLUS, este mare
favorită, cu o cotă de 1.35, fiind urmată de primarul în funcție, Daniel Tudorache
(PSD), cu cota 2.40.
Lupta este ceva mai strânsă în Sectorul 2, acolo unde actualul viceprimar Dan Cristian
Popescu este creditat cu prima șansă (1.50), fiind urmat de Radu Mihaiu de la USRPLUS (2.50).
Zarurile par aruncate în Sectorul 3, acolo unde Robert Negoiță (Alianţa Pro Bucureşti
2020) are o cotă de doar 1.10 la agențiile de pariuri, ceea ce nu lasă prea multe șanse
contracandidaților săi.
La fel stau lucrurile și în Sectorul 4, acolo unde actualul primar Daniel Băluță (PSD)
este favorit cert (1.10).
În Sectorul 5, actualul primar, Daniel Florea, pornește cu prima șansă (1.75), iar
principalul său contracandidat este Cristian Băcanu (2.35).
Situația este cât se poate de echilibrată în Sectorul 6, acolo unde edilul în funcție,
Gabriel Mutu (PSD), și Ciprian Ciucu (PNL) sunt creditați cu aceeași cotă, 1.90.
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