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Oraşul, ca tip de aşezare omenească de o structură deosebit de com
plexă, constituie forma superioară de organizare spaţială a teritoriului 
locuit. Formînd cadrul organizat şi construit in care se dezvoltă viaţa 
multilaterală a locuitorilor, oraşul trebuie să satisfacă, în tot mai bune 
condiţii, cerinţele crescînde ale omului, atît din punct de vedere material, 
c!t şi spiritual 1. 

De-a lungul desfăşurării istoriei sale, care a depăşit cinci veacuri, 
fenomenul urban a fost in Bucureşti obiectul unor continui preocupări 
şi realizări pe plan tehnic-economic, social-organizatoric şi esteţic. Aceste 
preocupări au devenit mai evidente abia în perioada capitalistă a dezvol
tării sale şi în mod deosebit între cele două războaie mondiale. Dar în 
orinduirile bazate pe clase antagoniste, problemele multilaterale ale 
populaţiei nu au primit în toate cazurile rezolvări care să asigure o dez
voltare unitară, armonioasă a oraşului, care să satisfacă cerinţele con
strucţiei şi vieţii în ansamblu. 

Intre cele două războaie mondiale, capitala României, oraşul Bucu
reşti, a continuat să se dezvolte, afirmîndu-se tot mai pregnant ca prin
cipal centru economic, politic, social şi cultural al ţării. Remarcabila 
dezvoltare a Bucureştilor între cele două războaie mondiale este edifica
toare în toate domeniile, fie că e vorba de creşterea potenţialului eco
nomic şi ponderea sa în ansamblul României, fie de succesele din dome
niul cultural sau demografic, de dezvoltarea sa, edilitară şi urbanistică. 
Despre acest din urmă aspect ne propunem să vorbim în rîndurile ce 
urmează. 

Cine analizează dezvoltarea urbanistică complexă a Bucureştilor 
'intre cele două războaie mondiale şi o compară cu perioadele anterioare, 
constată cu uşurinţă amiploarea transformărilor pe care le-a cunoscut 
oraşul în această perioadă de incontestabile succese în modernizarea şi 
extinderea lucrărilor edilitare, ca şi în aspectul său estetic. Se poate aiir-

1 Vezi Radu Laurian, Probleme de estetica oraşelor, Ed. Tehnică, Buc., 
1962, p. 5. 
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ma că dacă începuturile modernizării oraşului se situează în perioada 
1831-1848 iar în epocile ce au urmat el s-a adaptat treptat - nu fără 
menţinerea unor mari contradicţii, la noile necesităţi, abia în perioada 
dintre cele două războaie mondiale amplele lucrări urbanfatice, de con
strucţii şi edilitare au fixat o nouă înfăţişare a oraşului, i-au ameliorat 
structura, şi i-au schimbat în mare parte fizionomda. Aceasta a rezultat 
nu numai din înlocuirea multora din vechile case boiereşti cu curţi şi 
grădini şi ridicarea în locul lor a unor impunătoare blocuri moderne ci 
şi din lărgirea şi crearea unor noi artere, din utilizarea sporită a alimen
tării cu apă şi electricitate, extinderea pavajelor, canalizării, spaţiilor 
verzi, care toate la un loc au schimbat însăşi conţinutul vieţii în ansam
blu. ln adevăr, viaţa oraşului cu instituţiile sale centrale, administrativ
politice şi culturale, cu intensă activitate industrială, comercială, bancară 
şi de credit ,au făcut ca oraşul să-şi sporească an de an caracteristicile 
unei adevărate metropole. 

Înmulţirea în ritm rapid a populaţiei şi extinderea teritoriului lo
cuit, aceste două elemente care s-au influenţat reciproc, la care trebuie 
să adăugăm noile necesităţi izvorîte din multilaterala dezvoltare a ora
şului, au reclamat luarea unor măsuri care să ofere acel cadru de viaţă 
adecvat pentru munca, odihna şi recreerea populaţiei. Complexitatea 
vieţii sociale, progresele tehnice, cerinţele sporite ale populaţiei au impus 
reorganizarea oraşului pe alte baze şi în acest context urbanismul căpă
tînd o mare importanţă după primul război mondial. 

Condiţiile economice şi social-politice după război au facilitat stră
mutarea unui procent însemnat de populaţie din provincie spre capitală, 
atrasă de mirajul unui prielnic cîmp de activitate industrială, comercială, 
financiară. In cazul Bucureştilor au acţionat şi alţi factori determinaţi 
de situaţia că oraşul a devenit Capitala României care şi-a desăvirşit 

unitatea naţională, aici centralizîndu-se toate instituţiile publice şi parti
culare diriguitoare. Din datele statistice rezultă că dacă în perioada 
1912-1915 s-au stabilit în Bucureşti în medie pe an 6408 locuitori în 
perioada 1920-1930 numărul lor a fost de 16.677, ajungînd în deceniul 
1930-1940 la peste 33.000 locuitori. Dacă la această ultimă cifră adăugăm 
şi sporul natural înregistrat în creşterea populaţiei, rezultă că în aceeaşi 
perioadă populaţia capitalei a crescut anual cu circa 43 OOO locuitori 1. 

In aceste condiţii, populaţia Bucureştilor a crescut de la 341.320 lo
cuitori în anul 1912, la 639.000 în 1930 şi la 992.536 în anul 1941 2. 

Raportînd populaţia activă a oraşului Bucureşti din diferite ramuri 
economice sau social-culturale, se constată că în anul 1930 capitala con
centra 21,80/o din populaţia ocupată în industrie, 25,4 % din populaţia 
ocupată în transporturi, 25,2°/0 în comerţ şi credit, 16,40/o în administraţie, 

1 C. Herbst, Athena, Rădoi, N. Caloianu, Dezvoltarea teritorială a oraşului 
Bucureşti între cele două războaie mondiale şi după cel de-al doilea război mondial, 

in Analele Univ. Buc., Seria Ştiinţele naturii, geologie-geografie, an XI (1962). nr. 31. 
2 Anuarul statistic a oraşului Bucureşti, 1963, p. 52-54. 
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învăţămînt şi cultură. In acelaşi an, 1930, oraşul Bucureşti cuprindea 
20,9% din populaţia urbană a ţării, procent ce ya creşte pînă în anul 1941 
la 26, 10/0 1. 

Creşterea în ritm rapid a populaţiei a dus la crearea de noi cartiere 
şi străzi mai ales acolo unde terenul pentru construcţii era ieftin - la 
extinderea teritoriului. Ceea ce caracteriza dezvoltarea teritorială în pe
rioada amintită este extinderea în suprafaţă, limitele sale avînd o evi
dentă tendinţă de a îngloba mari zone periferice neconstruite. 

Centrul Capitalei vizut din avion în 1929 

Dezvoltarea economică şi creşterea rolului administrativ şi politic 
al Bucureştilor au determinat o creştere rapidă a suprafeţei construite a 
oraşului 2• 

Astfel zona construită, ca de altfel şi suprafaţa lui în ansamblu, a 
crescut continuu de la 5500 ha în 1912, la 31.000 ha, din care suprafaţa 
propriu-zisă a oraşului, 7.800 ha în 1936 :i. 

1 C. Herst, Athena Rădoi, N. Caloianu, op. cit„ p. 175. 
2 Planul director de sistematizare. Rezumat al memoriului justificativ în Cr

banismul, 1935, an XI, ian11arie-iunie Nr. 1-6 pag. 2. 
3 Anuarul statistic al Municipiului Bucureşti 1931-1936, p. VIII ; Ioan Cristea. 

Studiu asupra necesităţii executării planului cadastral al Municipiului Bucureşti 
:<?i introducerii cărţilor funduare, Institutul urba~istic al României, Bucureşti, 1936. 
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Cea mai mare dezvoltare a Bucureştilor a avut loc în partea sa 
nord-vestică, de-a lungul căii ferate Bucureşti-Ploieşti şi a celorlalle 
artere de circulaţie prin care se asigurau intense şi lesnicioase legături 
cu restul ţării. Legăturile economice cu regiunile agricole din Cîmpia 
Romiină au favorizat extinderea tentaculară a oraşului de-a lungul prin
cipalelor căi de comunicaţie, şi anume : Calea Rahovei, Şoseaua Giurgiu
lui, Şoseaua Olteniţei, Pantelimon, Colentina. 

Dezvoltarea oraşului în nord-vest s-a făcut prin parcelarea unor 
moşii. Astfel, s-au conturat cartierele Corbeasca, Bucureştii Noi, Dămă
roaia, Chitila-Triaj. 

In partea de nord oraşul s-a extins ca urmare a apariţiei unor car
tiere favorizate de lucrările urbanistice din această zonă, formîndu-se 
astfel cartierele Domenii, Delavrancea, Filipescu, Jianu, Bonaparte. Ca 
urmare a înfiinţării a numeroase întreprinderi în nord şi nord-estul 
Bucureştilor, a existenţei Gării de Est, a liniei ferate Bucureşti-Olteniţa 
şi a celorlalte căi de comunicaţie, oraşul s-a extins mult şi în această 
zonă 1. 

Dacă în sud dezvoltarea oraşului este mai redusă, datorită şi lipsei 
unor importante obiective industriale - in schimb - în sud-vest, de-a 
lungul fostei linii ferate Giurgiu-Filaret, Dealul Spirei, Gara de Nord, 
unde au luat fiinţă numeroase întreprinderi, suprafaţa construită a cres
cut într-un ritm rapid. In sud şi sud-vest apar cartierele Şerban Vodă, 
Tudor Vladimirescu, Apărătorii Patriei, iar între principalele artere Ca
lea Rahovei -- Alexandria şi Giurgiului-Olteniţei s-au dezvoltat carlie
rele Pieptănari, Ferentari, Sebastian 2. 

Mărirea suprafeţei oraşului a fost favorizată şi de legea asupra 
administraţiei Municipiului Bucureşti din 1926, prin care comunele din 
jurul capitalei au devenit suburbane ale oraşului. Acestea erau : Băneasa 
cu satele, Colentina-Fundeni, Pantelimon, Principele Nicolae, Dudeşti
Cioplea, Popeşti-Leordeni, Şerban Vodă, Militari, Roşu, Griviţa, Lu
peasca :i. 

In aceste împrejurări problema efectuării unor ample lucrări urba
nistice impuse de noile necesităţi devine la ordinea zilei. In primii ani 
după război preocupările în acest domeniu au fost reduse din lipsă de 
fonduri, urmărindu-se îndeosebi înlăturarea rămînerilor în urmă provo
cate de război şi executarea lucrărilor curente. 

Incepînd cu anul 1926 interesul pentru efectuarea unor noi lucrări 
edilitare urbanistice creşte, el fiind oglindit şi în legea pentru organiza
rea Municipiului Bucureşti din 1926. Astfel, în cap. VI - Sistematizarea 
- la art. 18 se spune : 

„Prin planul de sistematizare se va fixa şi delimitarea oraşului în 
conformitate cu această lege, legea de organizare a Bucureştilor din 1894 
răITllÎnînd abrogată. 
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1 C. Herbst, Athena Rădoi, N. Caloianu, op. cit., p. 175. 
2 Planul director de sistematizare... p. 14-15. 
3 Monitorul Oficial. Dezbaterile Senatului, 11 feb. 1926, p. 35. 
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Prevederile planului de sistematizare nu vor putea fi modificate 
decît în cazuri speciale bine justificate şi numai cu caracter local, inte
resînd numai cîteva proprietăţi. Deschiderea de noi străzi pentru parcelări 
intră în această categorie" 1. 

Efectuarea unor noi lucrări urbanistice reclama şi revizuirea sau 
întocmirea unor noi planuri. 

Calea Victoriei văzută din piaţa Palatului spre clădirea telefoanelor 

Planurile întocmite de Institutul de geografie al armatei au fost 
revizuite în 1911 suprimîndu-se clădirile demolate, adăugîndu-se noile 
clădiri, închiderea sau deschiderea de străzi cu respectarea aceloraşi 

norme care au stat la baza ridicării planului iniţial. Cu toate acestea 
planul nu corespundea noilor cerinţe mai ales că el cuprindea doar ve
chea rază a oraşului existentă pînă la legea din 1926. Intocmirea unui 
nou plan devenise deosebit de acută şi imperios necesară. Pentru rezol
varea ei s-a recurs la un mijloc operativ, şi anume folosirea fotograme
triei. In acest scop la 15 februarie 1927 Primăria Municipiului Bucureşti 

1 Monitorul Oficial. Dezbaterile Senatului, 11 febr. 1926, p. 35. 
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a încheiat un contract cu Compagnie Aerienne Franc;aise a Suresnes 
(Franţa) pentru întocmirea următoarelor planuri 1 : 

1. Plan fotografic, scara 1 : 5000, cuprinzînd întreg oraşul pînă la 
linia forturilor oraş, cîmp şi suburbane, cca. 36.800 km ; 

2. Plan fotografic, scara 1 : 1 OOO, cuprinzînd părţile din oraş exte
rioare vechii raze precW111 şi toate comunele suburbane, afară de Popeşti
Leordeni, cca. 2500 ha ; 

3. Plan grafic, scara 1 : 5000, cuprinzînd numai oraşul pînă la limi
tele din 1926 (cele IV sectoare), 6800 ha ; 

4. Plan grafic, scara 1 : 1 OOO, după planul fotografic arătat la punc
tul 2, fără nici o modificare, cca. 1800 ha ; 

5. Plan grafic, scara 1 : 500, după planul fotografic şi cuprinzînd 
numai părţile înglobate în ora.ş, fără comunele subordonate. 

Lucrările de ridicare au durat doi ani, terminîndu-se în 1928, luna 
mai, ele costînd 10.685 lire sterline. 

Planurile grafice au fost obţinute prin redresarea fotografiilor, 
asamblarea făcîndu-se prin fixarea unor repere. 

Planurile grafice care stabileau situaţia clădirilor, apelor, parcurile, 
străzile, din momentul fotografierii (1927) au curbe de nivel cu echidis
tanţa de 0,50 m, deci la fel cu cele întocmite de Institutul geografic al 
armatei 2. 

Planurile acestea au fost folosite în prima etapă de Comisia de sis
tematizare care funcţiona pe lingă primărie încă din 1928 şi care avea 
însărcinarea legală de a da directive pentru întocmirea planului general 
de sistematizare. In aceste împrejurări s-a putut trece la întocmirea pla
nurilor preliminarii de sistematizare a porţiunilor nou înglobate în mu
nicipiu, precum şi a planului de sistematizare a comunei Băneasa. 

Paralel cu aceste lucrări cartografice a început, prin anul 1919, în
tocmirea unor planuri de completare a celor existente prin care se 
urmărea verificarea dosarelor de autorizaţie de construcţie, amploarea 
noilor construcţii. Dar aceste completări nu au putut ţine la zi IDlOdifi
cările survenite nu numai din cauza lipsei de personal calificat ci mai 
ales datorită ritmului impetuos în care s-a modificat Bucureştiul. Numă
rul mare de noi construcţii, crearea unor noi cartiere în care au fosl 
deschise străzi, utilizarea în scopuri edilitare a numeroase terenuri virane 
s-au desfăşurat într-un asemenea ritm şi amploare incit au făcut impo·
sibilă includerea lor în planuri „la zi". 

Edificatoare pentru ilustrarea creşterii suprafeţei clădite a oraşului 
între anii 1913-1930 ni se pare comparaţia recensămintelor din 1913 şi 
1930. Astfel, în anul 1913 erau în Bucureşti 32.860 clădiri faţă de 57.22î 
în 1930, deci o creştere de 24.366 clădiri (74,1°/0) 3. 

1 Ton Cristea. Studiu asupra necesităţii executării planului cadastral al 
Municipiului Bucureşti şi introducerii cărţilor funduare. Institutul m·banistic al 
României, Bucureşti, 1936, p. 17. 

2 Ibidem. 
3 Ibidem, p. 25. 
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In aceste condiţii acţiunea de sistematizare a oraşului devine tot. 
mai evidentă mai ales după 1930. Deşi pentru construcţiile, alinierile şi 
sistematiz9.rea Bucureştilor au fost elaborate unele studii şi planuri de 
sistematizare. acestea erau parţiale, nu erau încadrate într-un plan gene-
ral şi nu stabileau cu precizie, nonn12 obligatorii pentru edili şi cetăţenL 
Astfel planul întocmit în 1921 avea numeroase erori cadastrale şi din 
această cauză nu a putut servi decît ca un plan de orientare 1• 

Un important pas înainte îl reprezintă Planul director de sistema
tizare din 1935. Lucrările începute în 1928 în cadrul „Comisiei de siste
matizare" creată pe lîngă Municipiu, care avea un număr de membri_ 
variind între 20-28 persoane, au continuaf după 1934 in cadrul unui 
„Comitet de lucru", care a întocmit de fapt planul director de sistema
ti/,are 2. 

„Comitetul de lucru", format din arhitecţii Duiliu Marcu, G. M .. 
Cantacuzino, A. Bolomey, I. Davidescu şi ing. T. Rădulescu a prezentat 
o lucrare valoroasă compusă din 51 planşe şi un memoriu justificativ şi 
explicativ. 

Planul prevedea : a) Soluţii pentru delimitare, în scop de a opri 
întinderea nemăsurată a aglomeraţiunii. Printr-un plan de „utilizarea 
terenului" (zonificare) s-a prevăzut modul cum urmează să fie întrebuin
ţat în viitor întregul teren. 

b) Propunerea pentru soluţionarea problemei locuinţelor. 
c) Stabilirea de zone comerciale, industriale de construcţii, parcuri 

şi: grădini, terenuri de sport şi joacă pentru copii, sistemul de căi fe
rate etc. 

d) Au fost fixate norm2 şi detalii pentru circulaţia pe şosele, des
chiderea unor noi artere, lărgirea celor existente. 

e) Au fost prevăzute noi instituţii sanitare, aprovizionarea capita
lei, alimentarea cu apă şi salubritatea ; au fost de asemenea incluse in 
plan valorificarea monumentelor istorice precum şi studii de detalii la 
diferite pieţe. bulevarde şi parcuri :i. 

Acest plan valoros atît prin studiul şi detaliile care au stat la baza 
elaborării lui cit şi prin prevederile judicioase pe care le conţinea nu a 
fost aplicat decît în foarte mică măsură. ln general oraşul a continuat să 
se dezvolte anarhic, alinierea şi lărgirea străzilor, a pieţelor, amenajarea 
spaţiilor verzi, alimentarea cu apă, iluminatul, reţeaua de mijloace de 
transport în comun continuînd să se facă, de multe ori, după bunul plac 
al edililor şi proprietarilor particulari. 

Cele mai importante lucrări de construcţii şi sistematizare, aşa cum 
se întîmplă într-o societate bazată pe inegalitate socială, în care proprie
tatea privat-capitalistă generează o dezvoltare anarhică, s-au executat în 
centru. In aceste condiţii contrastul dintre centru şi periferie nu numai 
că s-au menţinut dar el a luat o amploare şi mai mare. Referindu-se la 
această stare de lucrări, Tudor Arghezi spunea : 

1 Oare de seamă asupra administraţiei <.:omunale pe 1923, p. 3!:1. 
2 TJrbanismul, an XI, nr. 1-6, ianuarie-iunie, 1935. 
3 Planul director de sistematizare. Rezumat al memoriului justificativ în. 

Urbanismul, 1935, an XI, ianuarie-iunie, nr. 1-6, p. 2 . 
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Parcul Naţional (azi Herăstrău) amenajat în 1936 

„In bulevardul nordic răspund străzile de vilegiatură şi uliţele su
dului colorat. Lîngă o strălucită vitrină îşi duce zilele, momentele, o lampă 
cu „gaz" 'dintr-o casă scundă îngenunchiată în pămînt. O limuzină se 
incrucişează la răspîntii cu căruţa hărtănită a unui cal bătrîn, iar în 
localul de petrecere somptuos, unde serviciul se face în trei limbi euro
pene, consumatorul trece la cîrciuma cu fumul des din piaţă ... Un cartier 
aduce aminte Lucerna, şi altul mizeria cruntă. Asfaltul întrerupt de 
piatră de rîu, continuă un drum pe pămînt. Calea Moşilor vărsată în Obor 
e o lume ; tramvaiul electric duce într-altă lume. Industriile vechi se risi
pesc pe zeci de artere, şi prăvăliile mici cu trepte în pămînt... Pe tim
puri un drum la Cioplea era mai lung decît o călătorie la Sinaia" 1. 

Lucrările de sistematizare întreprinse în Bucureşti între cele două 
războaie mondiale, ca şi in general toate lucrările de construcţii, deşi au 
determinat importante schimbări în fizionomia lui nu au fost la nivelul 
impus de necesităţi, la înălţimea cerinţelor unui oraş modern în plină 
dezvoltare. Printre lucrările asupra cărora sistematizarea a acţionat mai 
stăruitor, amintim lărgirea unor străzi, crearea unor noi artere, sistemati
zarea unor pieţe şi a unor zone din oraş, lărgirea spaţiilor verzi, îmbu-
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1 Tudor Arghezi, Cu bastonul prin Bucureşti, Ed. pt. Literaturi\, 1961, p. 58 . 
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nătăţirea salubrităţii oraşului, asanarea lacurilor de la nordul capitalei, 
construirea unor locuinţe tip şi delimitarea unor zone pentru construcţia 
de vile etc. 1. 

Dintre arterele care au suferit mari transformări urbanistice, la 
loc de frunte se situează restructurarea şi continuarea trasării actualului 
bulevard 1848, Bălcescu, Magheru. Această arteră a fost concepută pe la 
1900, însă înainte de primul război mondial s-a realizat foarte puţin din 
proiectul iniţial. Reluarea lucrărilor de continuare a străpungerii bule
vardului au avut loc după 1923, an în care s-a înfiinţat o secţie specială 
pentru demolări. Intre anii 1936-1938 str. Colţei a fost prelungită între 
Piaţa Sf. Gheorghe şi Piaţa Naţiunii. Amenajarea acestei· artere, care a 
înzestrat oraşul cu un bulevard larg, reprezintă o realizare însemnată. 
Este adevărat că artera nu a fost deplin încheiată şi în afara de aceasta 
lucrările de construcţie ca şi expropierile au costat Primăria sume 
€norme 2• 

De asemenea, în această perioadă au fost sistematizate, parţial rec
tificate, lărgite şi modernizate următoarele artere : Calea Victoriei, Calea 
Griviţei, 13 Decembrie, Calea Rahovei, Calea Văcăreşti, Şoseaua Pante
limon, str. Dudeşti, Şoseaua Colentina, str. Labirint, Traian, Calea Călă
raşi, Şoseaua Jianu, B-dul Dacia, Dinicu Golescu. 

Modificări, restructurări şi unele lucrări de sistematizare s-au efec
tuat şi la principalele pieţe. Dintre pieţele asupra cărora s-a concentrat 
mai mult atenţia edililor amintim : Piaţa Naţiunii (Unirii) şi Piaţa 
Victoriei. Piaţa Naţiunii a început să fie sistematizată după 1932, cînd 
s-a dărîmat hala Bibescu Vodă şi mai ales o dată cu acoperirea Dîmbo
viţei cu planşeu de beton între Piaţa Splaiului şi Podul Şerban Vodă. 

Dar proiectarea ei s-a făcut 'in grabă, soluţiile date fie că nu 
corespundeau, fie că depăşeau puterea de subvenţii a Primăriei, au făcut 
ca lucrarea să poarte pecetea unei improvizaţii :1. 

Nici studiile şi proiectele întreprinse într-o îndelungată perioadă 
(cca. 50 ani) pentru sistematizarea actualei pieţe Bălcescu nu au primit 
o soluţie corespunzătoare. 

Lucrări importante au fost făcute şi în Piaţa Gării de Nord. Aici au 
fost lărgite şi modernizate clădirea, peroanele şi triajul. Deschiderea 
bulevardului Dinicu Golescu în anul 1923, dărîmarea atelierelor C.F.R. 
Gara de Nord în 1932 şi construcţia pe aceste locuri a Palatului C.F.R., 
au fixat jaloane importante ale profilului acestei pieţe monuffi€ntal con
cepute. Dar lucrările de amenajare a pieţii s-au oprit - ca în atîtea alte 
cazuri - la jumătatea drumului. 

In anii 1932-1934 a fost reaffi€najată piaţa Universităţii, care a 
căpătat un a.5pect monumental, fiind una din pieţele atrăgătoare ale 
oraşului". 

1 Activitatea edilitară, 1934-1936, Buc., 1937. 
2 Iuliu Pascu, Dreptul urbanistic şi sistematizarea Bucureştilor. p. 44 ; Urba

nismul, 1934, nr. 9-10, p. 396. 
:i Arhitec:tura I, ianual"Îe-februarie 1960, p. 15. 
" Activitatea edilita1·ă 1934, 1935-1936, Buc., 1937, p. 40. 
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Lucrări urbanistice valoroase pot fi considerate sistematizarea 
zonelor unde s-au construit locuinţe ieftine sau cartierele de vile 1. 

Astfel de locuinţe s-au construit în parcul Delavrancea - şoseaua 

Kiseleff, Calea Şerban Vodă, str. Cazărmii, str. Lînăriei, B-dul Filantro
piei, str. Dristorului, Vatra-Luminoasă etc. De asemenea autorităţile pu
blice, unele întreprinderi industriale şi societăţi de binefacere au construit 
locuinţe „ieftine", realizîndu-se cu acest prilej importante lucrări urba
nistice. Astfel de construcţii au fost făcute în cartierele Grand-Belvedere, 
Steaua (Griviţei), Drumul Sării (pentru Ministerul de Război), Parcul 
Bonaparte, str. Carol Davila şi Ana Davila, Calea Şerban Vodă, (pentru 
Aşezămintele Brîncoveneşti) şi în cartierul Drumul Tei (pentru Mi
nisterul Muncii). 

Bulevardul Brătianu (azi N. Bălcescu) în 1938 

Cu toate acestea activitatea edililor era concentrată cu preponde
renţă în centru, în timp ce periferia rămăsese în urmă din punct de 
vedere edilitar-urbanistic. Inmulţirea construcţiilor clandestine din mate
riale ieftine, care nu ţineau cont de cerinţele unui oraş modern, ca şi 
grija administraţiei municipale faţă de modernizarea centrului au accen
tuat -contrastul dintre centru şi periferie. Numeroasele construcţii de 
locuinţe şi social-.culturale, au influenţat mult asupra structurii şi înfă
ţişării oraşului. Intre cele două războaie mondiale şi în special în 
perioada 1930-1940 - în Bucureşti s-a construit, în comparaţie cu 

1 Problema locuinţelor ieftine în Analele Ministerului Lucrărilor publice
si comunicaţii, voi. III, 1944, p. 175-177. 
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perioadele anterioare, într-un ritm intens. Avantajele acordate de stat 
celor ce-şi construiau căldiri şi chiriile ridicate, datorită creşterii rapide 
a populaţiei, au atras numeroase capitaluri. Acest fenomen a căpătat o 
deosebită amploare în timpul crizei economice 1929-1933, ca urmare a 
instabilităţii economice, a neîncrederii în solvabilitatea statului şi în 
valoarea monedei, mulţi capitalişti şi-au plasat capitalurile în construcţii, 
stimulaţi fiind de profiturile mari obţinute. Astfel, numărul locuinţelor 
capitalei - inclusiv comunele subordonate -'-- a crescut de la 70.537 în 
anul 1930, la 123.717 în anul 1941 1. Cu toate acestea, construcţiile de 
locuinţe nu erau suficiente pentru acoperirea necesităţilor, ritmi.ll de 
construcţie rămînînd în urma procentului anual de creştere a populaţiei. 
Preţul uneori prohibitiv pentru o familie cu venituri medii făcea ca în 
centru să existe unele locuinţe libere, în vreme ce în oraş se resimţea o 
acută lipsă de locuinţă. Pentru a face faţă chiriilor mari, numeroşi locui
tori se înghesuiau m cît mai puţine spaţii de locuit, ceea ce dădea aparenţa 
că în anul 1937-1939, ar fi existat disponibilitate de spaţii locuibile. 

Paraiel cu construcţiile de locuinţe au fost ridicate valoroase edificii 
social-culturale, dintre care amintim clădirile ce adăpostesc Preşedinţia 
Consiliului de Miniştri, Palatul Republicii, Palatul C.F.R., Ministerul 
Metalurgiei, Comitetul de Stat al Planificării, Palatul Telefoanelor, Haiele 
Centrale Obor. 

Menţionăm de asemenea clădirea Facultăţii de Ştiinţe juridice, sala 
„Aro" („Patria"), „Scala" („Republica"). 

Dar efectuarea unor lucrări urbanistice, absolut necesare, a întîrziat 
fie din lipsă de fonduri, fie datorită contradicţiei dintre tendinţa de mo
dernizare a oraşului şi frînarea acesteia de existenţa proprietăţii privat
capitaliste asupra pămîntului şi clădirilor, fapt care a determinat' ca în 
anumite cazuri, în practica construcţiei oraşului; să nu se pornească de.la 
ideea ansamblului ci de la interesele particulare. La aceasta trebuie să 
adăugăm un alt factor care răspundea direct de dezvoltarea oraşului şi 
anume administraţia. Se poate spune că o viaţă liberă, o deplină libertate 
de acţiune a primarului şi consiliului comunal a fost frînată, fie de 
influenţa exercitată de Ministerul Afacerilor Interne, fie de numeroasele 
schimbări ale primarilor şi consiliilor comunale. Intrucît nu existau 
garanţii care să împiedice schimbarea primarului odată cu venirea la 
conducerea ţării a unui nou partid politic, sau a unui nou guvern, acesta 
putea fi schimbat cu multă uşurinţă. 

Cu toate că fondurile repartizate din bugetul primăriei pen lru 
efrctuarea lucrărilor urbanistice nu erau suficiente dacă le raportăm la 
numeroasele necesităţi, totuşi dacă ele ar fi fost mai judicios repartizate 
şi administrate, realizările ar fi fost şi mai mari şi mai valoroase. Cele 
mai multe din lucrările edilitare executate, au fost date la diverşi antre
prenori, fără forme de licitaţie, sau în urma unui simulacru de licitaţie. 
Legea a fost eludată prin fracţionarea lucrărilor mari în loturi a căror 
valoare nu depăşea 1 milion lei. 

t Analele Ministerului Lucrărilor Publice şi Comunicaţiilor. Vol. III, (1944), 
pag. 178. 
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De asemenea, multe din lucrările edilitare au fost executate fără a 
se încheia contracte conform dispoziţiilor legale în vigoare 1• Nu întot
deauna se da notă de comandă şi se fixa antreprenorului un termen 
precis de execuţie. Uneori nu exista nici măcar caiete de sarcini. Astfel, 
dintr-un raport al Ministerului de Interne referitor la gestiunea Primă
riei Municipiului Bucureşti în exerciţiile financiare 1933-1937, se 
arată că la aproape toate lucrările edilitar-urbanistice nu s-au respectat 
dispoziţiile legale în vigoare 2. 

Lucrări de pavare pe şoseaua Ştefan cel Mare în august 1934 

Fireşte, nu trebuie să rămânem cu impresia că la Primăria Bucu
reşti nu au lucrat funcţionari competenţi, cinstiţi care au pus m::ii presus 
de interesele personale, interesele colectivităţii. 

O realizare urbanistică deosebit de valoroasă din această perioadă 
o reprezintă asanarea lacurilor de la nordul Capitalei, formate de vechea 
albie a Colentinei. Concomitent cu lucrările de asanare s-au întreprins 
şi alte lucrări de amenajare şi sistematizare a zonei nordice a capitalei. 

1 Ui·banismul, an XVII (1940), nr. 8-10, august-octombrie, p. 180. 
1 Petre Daiche, Aspecte din reconstrucţia oraşului Bucureşti, Buc., 1963, p. 28. 

436 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



Deşi au existat unele preocupări şi iniţiative şi înainte de 1926, se 
poate afirma că abia în acel an problema asanării lacurilor a intrat în 
preocupările curente ale autorităţilor. Asanarea lacurilor a fost impusă 
în primul rînd de starea lor insalubră, de permanentul pericol al paludis
mului pe care îl favorizau. Dar în afara acestor cerinţe de natură 
igienică şi de estetică urbană, la urgentarea începerii amenajării lacurilor 

Sala „Aro" (azi Patria) în 1933 

l 

r 
f 

de la nordul Capitalei a contribuit legea din 21 aprilie 1912 referitoare 
la terenurile unde urma a se efectua amenajarea Parcului Naţional 1• 

In legea amintită, la art. 11, se spunea : „dacă în termenul prevăzut pri
măria nu va asana lacul (Herăstrău n. n.) şi nu va face parcul ori va da 
pămintului şi lacului alte destinaţii, atunci întreg terenul cît şi lacul cu 
ori şi ce se va găsi pe el, va reintra în patrimoniul statului" 2• Dar clauza 
aceasta nu a putut fi realizată pînă la primul război mondial şi nici în 
anii ce au urmat. fie din lipsă de fonduri, fie datorită slabei preocupări 
a edililor. Abia la 5 octombrie 1926 primarul general al Municipiului 
aproba referatul Casei lucrărilor oraşului prin care se propune numirea 

1 Asanarea lacurilor Colentinei, Buc., 1936, p. 20. 
2 Monitorul oficial nr. 18 din 21 aprilie 1912. 
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unei comisii pentru fixarea programului de studiu şi lucrări, precum şi 
a normelor de întocmire a proiectului 1. 

La 13 februarie 1927 au început studiile pe teren a suprafeţei zonei 
lacurilor Băneasa, Herăstrău, Floreasca, Tei şi Fundeni de cca. 900 ha, 

Debarcaderul lacului Herăstrău în 1936 

din care 270 ha din suprafaţa acoperită cu apă. Intrucît debitul de apă al 
Colentinei, care trebuia să împrospăteze apa lacurilor, era foarte mic -
în medie apa schimbîndu-se la 122 zile sau chiar la 285 zile în vreme de 
secetă - s-a propus construirea unui rezervor la Buftea în care să fie 

1 Raport al Casei lucrărilor oraşului nr. 603446 din 1926 în Asanarea lacurilor 
Colentinei Buc., 1936 p. 137. 
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înmagazinat surplusul apelor de primăvară ale Colentinei şi preluarea 
unei cantităţi de apă din Ialomiţa, la Bilcureşti 1• 

Lucrările de asanare a lacurilor de la nordul Capitalei au început 
abia la 13 noiembrie 1933, cu amenajarea bazinului de la Buftea, executat' 
în anii 1934-1935. 

Lacul compensator creat aici, pe locul unei foste bălţi avînd supra
faţa de 307 ha, era cuprins între barajul din dreptul bisericii Flămînzeni, 
parcul Ştirbey şi zona învecinată, avînd un braţ spre Ciocăneşti şi un 
altul pe valea Crevedia, putea înmagaziona aproape 10 milioane metri 
cubi de apă 2• Lucrările de derivaţie a unei cantităţi de apă din Ialomiţa 
s-au început la 15 octombrie 1935 prin executarea barajului de la Bilciu
reşti şi a canalului de aducere de la Bilciureşti-Ghimpaţi în lungime 
de 9 km. 

Lacul Herăstrău a fost asanat în anul 1935, el ocupînd o suprafaţă 
de aproape 80 ha. Inainte de sistematizare, suprafaţa pe care a fost ame
najat lacul era în cea mai mare parte ocupată de mlaştini şi stuf, iar 
marginile de gropi rămase de pe urma exploatărilor de cărămidă şi pie
triş, gropi umplute de depozite de gunoaie. In acest lac a fost "înglobat şi 
lacul Băneasa. Umplerea apelor se face printr-un baraj de 5 m iar eva
.cuarea prin două stăvilare şi două sifoane speciale. 

In ceea ce priveşte problema spaţiilor verzi între cele două războaie 
mondiale, datorită felului anarhic în care s-a construit în oraş şi a parce
lărilor, Bucureştiul şi-a pierdut în mare parte faima de oraş-grădină. 
Astfel, în 1932 revenea unui locuitor o suprafaţă de 1,2 m.p. de spaţii 
verzi, ceea ce însemna foarte puţin în comparaţie cu alte oraşe din Europa 
.şi America. 

Prin legea din 13 iunie 1923 au fost unificate serviciile grădinilor, 
parcurilor, pepinierilor şi plantaţiilor din Capitală care aparţineau Mi
nisterului Agriculturii şi Domeniilor şi Primăriei Capitalei într-un singur 
.serviciu denumit „Casa grădinilor publice" :i. In această perioadă princi
palul parc din Capitală a continuat să fie Cişmigiu!, care atrăgea un 
numeros public. Dar nu toţi puteau beneficia de odihnă, deoarece pentru 
un loc de stat pe bancă în Cişmigiu, Societatea „Odihna", care avea 
•concesiunea băncilor, percepea o taxă de 2 lei de persoană"· 

In 1935 s-a început amenajarea Parcului Naţional, lucrare pentru 
,care s-au cheltuit importante sume baneşti, dar care a rămas într-un 
stadiu de improvizaţie. De asemenea a fost cedată Primăriei Capilalei 
grădina botanică, ce a fost transformată în parc public. 

Unele preocupări au existat şi în ceea ce priveşte amenajarea 
pădurilor din jurul capitalei. Astfel, printr-o lege din 1931 s-au cedat 
Municipiului Bucureşti pădurile Snagov, Băneasa, Pustnicul-Pasărea, în 
vederea realizării unor locuri de odihnă şi recreiere. Prin lucrările efec-

1 Asanarea lacul"ilor Colentinei, 1936, p. 38. 
1 Ibidem. p. 42. 
3 Legea pentru înfiir..ţarea Ca5ei Grădinilor Publice din Capitală, publicată 

rn Monitorul Oficial nr. 55, din 13 iunie 1923. 
~ Gazeta Municipală, 12 iunie 1932. 
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tuate la Snagov şi care au început la 16 septembrie 1929, a fost asanat 
lacul, curăţat mărăcinişul din pădure, au fost trasate alei şi s-a construit 
un canal de scurgere în Ialomiţa, pentru a asigura un nivel normal al 
apei. Astfel cei 160 ha pădure şi 100 ha apă au fost transformate în plă
cute locuri de agrement şi odihnă. 

Privită în ansamblu, dezvoltarea Bucureştilor între cele două răz
boaie mondiale a 'inregistrat importante progrese în modernizarea 
centrului, în sistematizarea unor străzi şi zone, în deschiderea unor noi 
artere şi în construirea unor valoroase edificii social-culturale. Dar acea
~tă dezvoltare a fost contradictorie datorită limitelor şi caracterului 
parţial şi inconsecvent al urbanizării de tip capitalist, rezultat al unei. 
societăţi bazate pe exploatare. 
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