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Problema constrângerilor teritoriale 

cu care se confruntă marile 

aglomerări urbane din România 

răbufneşte în public din când în 

când, dar lumea nu are o 

reprezentare exactă a dimensiunii 

reale a acestei probleme şi 

discrepanţei absolute între noi şi 

restul ţărilor din regiune. Ea se 

manifestă tot mai acut în cele câteva 

municipii româneşti ce se dezvoltă 

cu repeziciune – şi evident, în 

Capitală. Acum EFOR vă prezintă şi 

nişte cifre şi schiţe comparative 

pentru a realiza cum stăm.  

Bucureştiul e cea mai mică (spaţial) capitală 
importantă din regiune: oraşul se termină imediat după 

blocuri. Limitarea extremă crează probleme importante 
de management urban 

De ce e Bucureştiul 

 

   

● Municipiile din România au 

ieşit din comunism cu limitări 

teritoriale iraţionale şi 

comune suburbane care azi 

nu mai au sens 

● Bucureştiul are teritoriul cel 

mai mic între metropolele din 

regiune cu peste 1 milion 

locuitori 

● “Zonele Metropolitane” de tip 

consensual n-au funcţionat 

până acum şi e improbabil să 

funcţioneze în viitor 
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Fig. 1 arată în cel fel Bucureştiul e 

unic în partea acestă de Europă: 

e metropola cu cea mai mică 

suprafaţă (228 km2) dintre cele cu 

număr comparabil de locuitori. De 

fapt teritoriul său e mai mic şi decât 

Bratislava, care are de cinci ori mai 

puţină populaţie, şi abia cu ceva mai 

întins decât Ljubljana, care e de opt 

ori mai puţin populată.  

În vreme ce alte capitale sau oraşe 

mari au în general densităţi între 

1000 şi 4000 locuitori, indicatorul 

pentru Bucureşti este 8026 (Fig. 1). 

Schiţa din pagina de titlu a acestui 

raport suprapune conturul 

Budapestei peste cel al 

Bucureştiului (şi judeţului Ilfov): 

suprafaţa administrată direct de 

primăria Budapesta e de 2.3 ori mai 

mare, la un număr de locuitori 

comparabil. Chiar şi Sofia, sensibil 

mai mică demografic, e de peste 

două ori mai întinsă. Belgradul, 

Zagrebul sau Bratislava sunt mici  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

raioane urban-rurale, cu o 

combinaţie echilibrată de tipuri de 

spaţii. Detaliile complete se găsesc 

în Appendix. 

Există un risc de interpreta greşit 

datele din figură. Unii ar putea 

înţelege că în Bucureşti avem clădiri 

foarte înalte şi dense, străzi mai 

mici, sau că locuim grămadă unii 

peste alţii, mai mult decât se 

întâmplă în alte oraşe. Asta e o 

imagine greşită – un fake – sau 

mai precis un artefact statistic 

datorat modului cum e decupat 

teritorial oraşul în cadrul 

hinterlandului său.  

În realitate noi nu avem nici zone 

rezidenţiale mai dense la nivel de 

micro-zonă decât cvartalele din 

Viena, Bratislava sau Pesta (partea 

Budapestei la est de Dunăre); nici 

zone cu clădiri de birouri mai dense 

decât City-ul londonez, La Défense 

ori Frankfurt.  

 

Fig. 1. Densitate (axă verticală) şi suprafaţă (mărimea bulei) în 
capitalele din regiune 
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Fig. 2. Teritorii urbane comparate la scară: cât de mic e Bucureştiul 

http://www.expertforum.r/


Policy Brief No. 95 

 

4 

w
w

w
.e

x
p
e
rtfo

ru
m

.ro
  

Diferenţa vine din faptul că, aşa cum 

se vede bine în Fig. 2, pe teritoriul 

Bucureştiului se află aproape 

numai intravilan construit, ceea 

ce nu-i cazul în celelalte 

capitale. Ele includ în plus zone mai 

mari cu luciu de apă, păduri, 

parcuri, zone agricole ori aşezări 

separate de oraş care şi-au păstrat 

profilul rural. Ori chiar un întreg 

munte, ca la Zagreb! La noi e 

invers: sunt lipite de oraş, dar nu 

aparţin lui, comune teoretic rurale 

dar care se urbanizează rapid şi sunt 

inseparabile de oraş, ceea ce îi 

crează acestuia probleme 

funcţionale. 

În paranteză, asta face irelevanţi 

mulţi indicatori statistici raportaţi 

orbeşte către Eurostat, de unde 

lumea îi culege apoi şi îi pune în 

tabele comparative, fără să ştie 

aceste diferenţe de organizare 

teritorială. De la spaţiul verde ca % 

din teritoriu ori per capita de 

locuitor, până la acoperirea cu 

infrastructură şi servicii, datele sunt 

denaturate de aceste discrepanţe de 

profil urban.  

Dar statistica e problema cea mai 

mică a capitalei României. Cea cu 

adevărat importantă o reprezintă 

imposibilitatea autorităţilor 

locale alese să administreze 

legal un teritoriu care funcţional 

aparţine oraşului, dar formal se 

găseşte în localităţi învecinate, 

complet autonome politic.  

Problema a existat dintotdeauna, 

pentru că aşa s-a moştenit structura 

istorică a oraşelor României din 

perioada interbelică. Regimul 

comunist n-a simţit nevoia să 

lărgească prea des graniţele 

oraşelor, pentru că oricum totul se 

făcea pe ordin de partid, înăuntru şi 

înafară, autonomia locală fiind o 

vorbă goală. Extinderea comunistă a 

intravilanului cu marile cartiere de 

blocuri, în anii ’60-’80, a împins 

teritoriul Bucureştiului până la fosta 

barieră verde din jur – şi dincolo de 

ea. Dar în special după anul 2000 

dezvoltarea imobiliară explozivă, 

motorizarea şi investiţiile au creat 

impresia actuală că activitatea 

oraşului nu mai are loc în vechile 

sale bariere administrativ-teritoriale. 

E adevărat că îngrădirea spaţială 

strânsă a municipiilor a avut şi un rol 

pozitiv, neintenţionat: a limitat un 

pic marja de manevră a primarilor în 

deceniile de după ‘89, împiedicându-i 

să extindă intravilanul şi să dea 

aprobare pentru construcţii pe toate 

câmpurile şi zonele verzi din jur. Prin 

contrast, Budapesta, Praga & comp 

au controlat mai bine, deşi nu 

perfect, agresiunea asupra spaţiului 

verde neconstruit, deşi acesta se afla 

sub autoritatea primăriei.  

Insă pe măsură ce urbanismul din 

municipiile româneşti s-a mai 

ameliorat, au rămas să dea avize 

oricum primarii de comune, care au 

exploatat la sânge şi bezmetic tot ce 

au avut pe mână, în special în zonele 

peri-urbane cu preţ bun. În anul 

2020 efectul pozitiv pomenit mai 

sus, cât o fi existat, e deja istorie, în 

special văzând ce se întâmplă în 

jurul Bucureştiului. Cu toate păcatele 

lor, PMB şi Sectoarele ar coordona 

totuşi ceva mai bine decât zecile de 

primăriile de comună dezvoltarea pe 

marginile Capitalei.  

Numărul maşinilor în zona Bucureşti 

a sporit cu un ordin de mărime faţă 

de perioada comunistă, lumea circulă 

mai mult şi mai repede dinspre 

suburbii spre centru şi înapoi, în 

pendulări zilnice greu de controlat, 
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iar problemele de mediu (poluarea, 

managementul deşeurilor) se 

revarsă peste limitele administrative 

înguste. Pe scurt, avem mari 

greutăţi în primul rând legate de 

politicile de transport, mediu şi 

aprobarea construcţiilor noi, de 

toate tipurile, ce se dovedesc 

imposibil de coordonat între primării 

independente una de alta. 

Mai precis, avem câteva aberaţii 

administrative moştenite, care fac 

ca suprafeţe care au fost sau au 

ajuns parte integrantă din 

Bucureştiul funcţional să aibă 

primării şi consilii care decid 

independent de acesta. Există locuri 

unde doar numărul de stradă sau o 

intersecţie separă proprietarul de 

casă în municipiu de vecinul său 

aflat teoretic în suburbie.  

Judecând absolut minimalist, 

constatăm că există cel puţin cinci 

mari aberaţii administrative 

(Fig. 3), constând în autonomii 

politice inutile lipite de 

intravilanul Capitalei, în interiorul 

şoselei de centură (cea veche, drum 

naţional). Ele sunt:  

(1) oraşul Voluntari;  

(2) comunele Dobroeşti-Pantelimon;  

(3) oraşul Popeşti-Leordeni; 

(4) zona Bragadiru-Măgurele (partea 

din interiroul centurii); 

(5) comuna Chiajna (cu satul Roşu) 

Acest fel de separare administrativă, 

în care treci de la o casă la alta în 

următoarea localitate, nu există în 

celelalte metropole europene din 

Fig. 2, ceea ce le permite să-şi 

gestioneze raţional spaţiul. 

 

Fig. 3. Cinci aberaţii teritorial-

administrative ale Bucureştiului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUŢIA 

S-a încercat în România coordonarea 

mai bună a politicilor locale prin 

înfiinţarea a 12-15 Zone 

Metropolitane (ZM) în jurul unor 

municipii. Ele n-au funcţionat cu 

adevărat pe chestiuni importante, ci 

doar pentru show protocolar şi 

proiecte minore, pentru că sunt 

organizate pe baze voluntare, nu e 

limpede cum se ia decizia când miza 

e mare, sau când e vorba de 

resurse, ori de situaţii tip NIMBY 

(not-in-my-back-yard, de exemplu 

unde să se pună groapa de gunoi).  

Nici un primar de comună nu 

renunţă la semnătura lui 

(negociabilă) pe autorizaţii de 

construcţie, de exemplu; în actualul 

cadru legal nici n-ar putea s-o facă. 

De cele mai multe ori alinierea 

politică, cu primari ţinând de partide 

diferite şi făcând jocuri strategice 

complicate în propriile organizaţii, 

împiedică şi mai mult colaborarea 

onestă între localităţi.  

http://www.expertforum.r/
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Dovada că ZM sunt mai mult 

decorative este că ele n-au fost 

utilizate pentru organizarea altor 

servicii importante, precum apă-

canal ori managementul deşeurilor. 

În ambele cazuri, când UE ne-a 

impus să avem o coordonare a 

prestaţiei pe teritorii mai mari, s-au 

creat forme paralele de asociere 

inter-comunală (ADI), fiecare 

dedicată unui anume serviciu – şi 

oricum, nici acestea nu merg genial. 

E vremea să fim realişti: numărul şi 

complexitatea problemelor 

nerezolvate de transport, mediu şi 

urbanism la marginile Bucureştiului 

au ajuns atât de mari încât ideea de 

zonă metropolitană, ca asociere 

voluntară, e astăzi utopică. Soluţia 

costă într-o Lege a Bucureştiului 

adoptată de Parlament prin care 

UAT-urile din interiorul centurii 

ocolitoare a Bucureştiului să 

fuzioneze cu municipiul.  

Este desigur o formulă radicală, de 

urgenţă, pe un teritoriu mic, strict 

delimitat, pentru a reduce traumele 

politice, frustrările şi blocajele ce ar 

putea apărea dacă se încearcă 

aplicarea pe zone mai întinse (de 

exemplu desfiinţând tot judeţul 

Ilfov, cum propune Traian Băsescu). 

Ea nu exclude ca în paralel 

dezbaterea despre alte forme de 

coordonare administrativă să 

continue.  

De exemplu se poate crea 

Autoritatea Metropolitană pentru 

Transport Bucureşti (AMTB), care să 

preia de la primăriile din jurul 

Bucureştiului atribuţiile de transport 

public urban şi inter-urban, ca în 

multe capitale europene. Ar fi clar o 

soluţie mai eficientă decât ce avem 

acum, adică mici improvizaţii locale 

şi un Judeţ Ilfov absent, dezinteresat 

de astfel de subiecte.  

Însă fuziunea unor UAT 

suburbane cu Bucureştiul 

înseamnă mult mai mult decât un 

aranjament sectorial, deci trebuie 

concepută modest şi realist.  

Pe de altă parte, e unica posibilitate 

pentru a alinia politici numeroase şi 

complicate, din diverse sectoare, a 

elimina importantele externalităţi 

negative care apar acum din lipsa de 

coordonare inter-municipală, a 

transparentiza decizia pentru ce se 

întâmplă la perifieriile lipite de oraş 

şi a crea responsabilitate politică nu 

doar la avantaje (încasarea unor 

venituri mari, generate indirect de 

economia locală a municipiului), dar 

şi la cheltuirea lor cu cap, pentru 

importante scopuri comune.  

Dacă nu vom putea face asta, 

Bucureştiul va rămâne capitala 

europeană cel mai aberant 

organizată din punct de vedere al 

teritoriului, cum o arată Fig. 1.  

 

Notă: nu am atins deloc în acest material 

problema organizării interne a 

Bucureştiului, adică raportul PMB-

Sectoare, ca funcţiuni şi surse de venit, şi 

cum ar trebui acest raport restructurat. 

Asta va fi tema următorului Policy Brief al 

EFOR. 

 

 

Sorin Ioniţă este analist de politici 

regionale la 

 

 

Semilunei 7, ap. 1 
Sector 2, Bucureşti 
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APPENDIX  

 

Datele detaliate 

 

 Populaţie Suprafaţă 
(kmp) 

Densitate 
(loc/kmp) 

    

Bucureşti      1,830,000  228 8,026 

Viena      1,890,000  415 4,554 

Belgrad      1,375,000  360 3,819 

Budapesta      1,750,000  525 3,333 

Varşovia      1,700,000  517 3,288 

Praga      1,310,000  496 2,641 

Sofia      1,250,000  492 2,541 

Zagreb      1,090,000  641 1,700 

Bratislava          425,000  368 1,155 
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