
,ASPECTE ALE EVOLUŢIEI DEMOGRAFICE ŞI TERITORIALE 
A BUCUREŞTILOR IN ANII PUTERII POPULARE. 

de ALEXANDRU CEBUC 

Transformările profunde, social-economice, care au avut loc în 
'România după victoria istorică a insurecţiei armate din august 1944. 
s-au reflectat cu o deosebită profunzime şi în viaţa oraşului Bucureşti, 
care a cunoscut o dezvoltare fără precedent în toate domeniile de 

,activitate. 
„Călăuzindu-se după învăţătura marxist-leninistă şi pornind de la 

realităţile ţării noastre, partidul a pus în centrul politicii sale indus
-trializarea socialistă a ţării, baza progresului întregii economii, a dez
voltării multilaterale a societăţii socialiste." 1) 

Permanenta dezvoltare a relaţiilor de producţie socialiste în toate 
sectoarele economice a provocat schimbări fundamentale în structura 
socială a ţării. 

Procesul de continuă dezvoltare industrială a ţării, a determinat 
un puternic aflux al populaţiei spre centrele urbane. Alături de indus
·trie un factor important care a deternimat aceste vehiculări în ceea ce 
priveşte populaţia, a fost dezvoltarea fără precedent a instituţiilor de 
'învăţămînt, cultură, artă, sănătate, sport etc., care au atras permanent 
mase largi de oameni ai muncii. 

De asemenea au avut loc schimbări mari şi în ceea ce priveşte 
repartizarea teritorială a populaţiei. Desigur că aceste schimbări care 

:s-au petrecut în anii puterii populare, nu au fost întîmplătoare. 
Ele, aşa cum este foarte bme ştiut, au apărut în patria noastră, ca şi 
în oraşul Bucureşti, în cadrul procesului creerii şi dezvoltării bazei teh
nico-materiale a societăţii socialiste, fiind rezultatul acţiunilor conştiente 
ale conducerii de partid şi de stat, concretizate într-o serie de măsuri 
ştiinţifice, care au înlesnit apariţia şi dezvoltarea lor. 

1) Nicolae Ceauşescu „Raportul Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român cu privire la activitatea partid1Llui în perioada dintre Congresul al VIII-Zea 
şi Congresul al IX-Zea al P.C.R., în volumul Congresul al IX-Zea al Partidului Co
imunist Romdn. Buc., 1965, p. 22. 
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In cadrul acestui proces în plină dezvoltare, oraşul Bucureşti, 
prin deosebita sa pondere politico-economică şi culturală, îşi aduce 
aportul în opera de desăvîrşire a construcţiei socialiste în România. 

Făcînd o analiză asupra evoluţiei populaţiei oraşului Bucureşti, 
.de la sfîrşitul celui de-al doilea război mondial şi pînă în anul 1967, 
-constatăm că această evoluţie s-a dezvoltat în concordanţă cu princi
palele momente politice prin care a trecut oraşul Bucureşti. 

Incă din timpul orinduirii feudale, respectiv prin diverse docu
mente, catagrafii sau conscripţii, Ţara Românească, Moldova şi Tran
silvania s-au situat printre primele state din Europa care au înregistrat 
numărul populaţiei. Astfel, recensămintele din anii 1838, 1859/1860, 
1893, 1912 şi 1930 sînt o continuare a vechilor tradiţii care vor cunoaşte 

-0 înflorire deosebită în special în ultimele decenii ale secolului nostru. 
Principalele recensăminte care s-au efectuat după 23 August 1944., 

.au fost acelea din anii 1948, 1956 şi 1966. Dar, pentru a putea trage 
unele concluzii cu privire la această stare de lucruri, vom face apel, 
în măsura în care va fi necesar, şi la cele două recensăminte efectuate 

ânainte de 23 August 1944, şi anume cel din anul 1930 şi cel din 1941. 
La recensămîntul efectuat în anul 1941, populaţia Bucureştilor 

era de 992.536 locuitori, faţă de 631.288 locuitori cit erau la 29 decem
brie 1930, 2) adică o creştere cu 361.248 locuitori. Inainte de a trece la 
.~.naliza situaţiei Municipiului la recensămîntul din 1948, iată care era 
teritoriul pe care îl avea oraşul Bucureşti în această perioadă. Teri
toriul Municipiului Bucureşti era circumscris în linia de centură a 
forturilor, excepţie făcînd numai satul Căţelu, care, deşi era situat în 
interiorul liniei de centură, el aparţinea de fapt comunei rurale Glina, 
plasa Pantilimon. 

Suprafaţa întreagă a Municipiului - 32. 783 ha - precum şi 
numărul mare de locuitori, clădiri şi gospodării care erau de recenzat, 
.a făcut necesară o împărţire a teritoriului în unităţi mai mici : centre, 
-circumscripţii şi sectoare de recensămînt. 

Ţinîndu-se cont de faptul că datele recensămintelor din anii 19!10 
~şi 1941 au fost totalizate şi prezentate pe sectoare administrative, cir
cumscripţii de poliţie şi comune suburbane, pentru a se putea face 
.comparaţia cu datele din 1948, s-a adoptat şi pentru 1948 împărţirea 
administrativă şi poliţienească. 

Această împărţire cuprindea. 
a) 34 circumscripţii de poliţie : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, (Chestura 

I de poliţie) 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, (Chestura II de poliţie). 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, (Chestura III de poliţie) ; 31, 32, 33, 

:34, 35, 36, 37, 38, (Chestura IV de poliţie. 3) 

2) Sectorul I Galben (117.253); II Negru (162.359); III Albastru (150.364); IV 
Verde (134.599), comunele suburbane avind în total 66.713 locuitori. 

3) Monitorul oficial 1946, Nr. 110, (14.V), Decizia Nr. 5001 a Ministerului Afa
oeerilor Interne. 
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Fină la 30 octombrie 1947, fostei grupări a circumscripţiilor pe 
chesturi îi mai corespundea şi o împărţire pe 4 sectoare administrative 
(I Galben, II Negru, III Albastru, IV Roşu). 

b) In aceiaşi perioadă erau înglobate la municipiu şi cele 4 comune 
suburbane (cartiere) : 'Crîngaş, Şerban Vodă, Tudor Vladimirescu, 4) 

Herăstrău. 5) 
c) 7 comune urbane - oraşe nereşedinţă: Băneasa, Colentina~ 

Fundeni, Dudeşti-Cioplea, Griviţa-„16 Februarie 1933" (fost Marele 
Voievod Mihai), Militari şi „30 decembrie 1947" (fost Principele 
Nicola~). 

d) 6 comune rurare : Chiajna, Dobroeşti, Pantelimon, Popeşti-Leor
deni, Roşu, Tudor Vladimirescu (Ghencea II). 6) 

Aşa cum se specifica în legea nr, 320/1939, cele 34 circumscrip
ţii de poliţie menţionate la punctul a), şi cele 4 suburbane (cartiere)„ 
menţionate la punctul b), constituiau regiunea urbană, municipiul pro
priu-zis. 

Prin aceeaşi lege (320/1939) cele 7 comune urbane şi 6 comune 
rurale (punctul c şi d) situate între limita municipiului propriu-zis şi 
linia de centură a forturilor erau denumite regiunea suburbană. 

Suprafaţa celor 4 secto'are - regiunea urbană a municipiului -
totalizînd în anul 1948 un număr de 9997 ha, plus cele 22.786 ha cit 
însumau comunele din regiunea suburbană, dădeau pentru întreg muni
cipiul Bucureşti suprafaţa totală de 32. 783 ha. 7) 

A'?a cum am amintit mai sus, primul recensămînt efectuat în anii 
puterii populare a fost cel de la 25 ianuarie 1948. Din datele publicate 
de comisia centrală de recensămînt a populaţiei pe Capitală, situaţi.a 

a fost următoarea : B) 

Regiuni teri tor ia le 
I 

Populaţia totală I Procente 

1. Total Municipiu 1.041.807 100,0 

2. Regiunea urbană 886.110 85,1 

3. Regiunea suburbană 155.697 14,9 

4) Monitorul. oftdal, 1943, nr. 45, (23 februarie), Legea nr. 99, care instituie 
regimul administrativ al suburbanelor Crîngaş, Şerban-Vodă şi Tudor Vladimirescu. 

5) Herăstrăul -- fostă circumscripţia 10 de poliţie - şi-a schimbat regimul 
administrativ devenind suburbană înglobată la Municipiu. 

6) Populaţia şi clădirile Municipiului Bucureşti în 1948, Institutul central de 
Statistică, Buc , 1948, p. 10. 

7) Ibidem, p .. 11. 
8) Tbidem, p. 13. 
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Dacă facem o confruntare a numărului populaţiei Municipiului 
Bucureşti rezultată în. urma recensămîntului din 25 ianuarie 1948 cu 
populaţia din anul 1941 (992.536 persoane) şi cu aceea din 1930 
(643.430 persoane) calculată pe acelaşi teritoriu (32.783 ha), constatăm 
un spor de 398.377 persoane sau 61,9% faţă de 1930 şi numai de 49.271 
persoane (sau 50/o) faţă de anul 1941. 

Analizînd media anuală de creştere a populaţiei dinţr~. anii 
1930-1941 care a fost de 31.736 persoane, ar fi trebuit ca, păstrînqu-se 
acelaşi ritm de creştere, populaţia capitalei să ajungă în an~l 19.ţ8 la 
aproximativ 1.200.000 locuitori. Dacă populaţia oraşului în anul 1948. 
a ajuns la numai 1.041.807 locuitori, aceasta se datoreşte în· primul 
rînd situaţiei speciale în care s-a găsit oraşul Bucureşti în timpul celui 
de-al doilea război mondial. 

Pe de altă parte, în perioada imediată după război, organele adminis
trative ale oraşului au împiedicat stabilirea în Bucureşti de noi cetăţeni. 
Ori, după cum este bine cunoscut, sporul mare în ceea ce priveşte 

creşterea numărului populaţiei Bucureştilor l-a dat în general migraţia 
populaţiei de la sate la oraş. · . · . . 

In acelaşi timp, în anul 1941 numărul populaţiei ·apart=i ' ~rtificial 
mărit din pricina concentrărilor militare cit şi prin p'tezenţa refugia
ţilor din timpul războiului. Analizînd din acelaşi punct de vedere situa
ţia anului 1948, observăm o scădere a populaţiei ca urmare a ·pierde
rilor de vieţi omeneşti din cauza războiului cît şi a diverselor einigrări 
ce au avut loc în intervalul dintre anii 1941-1948. 

Iată care a fost populaţia Municipiului la CE;le două recensă
minte, analizate prin comparaţie : 9) 

Anul I Tot a I l Reg. urbană I Reg. suburbană 
recensămintului cifre abs. I Indice cifre abs. I Indice cifre abs. I Indice 

\ 

1941 .... 992.536 100 868.423 100 124.113 100 

1948 .•.• 1.041.807 105 886.110 102 155.697 125 

Făcînd raportul sporului populaţiei între cele două recensăminte 
dintre anii 1941 şi 1948, vom constata că zona suburbană a adus ·în 
această perioadă un spor rnai mare de populaţie (250/o faţă numai de 
2% în sectoarele urbane). 

Tot cu prilejul recensămîntului din anul 1948, s-a constatat că. 
densitatea populaţiei în regiunea urbană a Municipiului era de 89 locui-· 
tori la hectar, revenind 8.900 locuitori pe km2• 

9) Ibidem, p. 16 
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Iată care a fost, la recensămintul amintit, densitatea populaţie!. 
pe hectar în regiunea urbană şi pe cele 4 sectoare 10) 

I 
Producţia I Populaţia I 

·; 
Diviziuni teritoriale Ia ba totali Total ba 

' 

Municipiu - Reg. urbană 1119 886.110 9.997 
ro 

Sectorul I 81 182.319 2.262 
Sectorul II 126 242.716 1.924 
Sectorul III 6g 301.477 4.377 
Sectorul IV 111 159.598 1.434 

In general densitatea populaţiei era mai scăzută pe măsură ce 
creştea şi depărtarea faţă de centru. 

i 

Dintre sectoare, aşa cum se poate observa şi din tabelul de mai 
sus, cel de-al Ii-lea sector, cu o suprafaţă de numai 1924 hectare, avea. 
densitatea cea mai mare : peste 126 persoane la hectar; sectorul III, cu 
4377 hectare, plasîndu-se ultimul, cu 69 persoane la hectar. 

Făcînd raportul între numărul bărbatfilor şi cel al femeilor pe· 
întreaga capitală, cu prilejul aceluiaşi recensămînt, constatăm că au 
fost recenzaţi 499.893 bărbaţi şi 541.914 femei, cifre care raportate la, 
totalul populaţiei pe întreg Municipiul ne dau procentul de 48% băr
baţi şi 520/o femei, sau 108 femei la 100 de bărbaţi. 

Faţă de populaţia pe întreaga ţară, în Capitală, în anul 1943 
aveam un minus de 0,6 la bărbaţi şi de plus 0,6 la femei. Iată care· 
era repartiţia populaţiei Municipiului Bucureşti după sex, pe sectoare 
şi suburbane cu prilejul acestui recensămînt : 11) 

S E X E 

Diviziuni teritoriale Total MASCULIN I FEMININ 
cifre I cifre 0 absolute % absolute I Yo 

Municipiu (regiunea urbană şi 
suburbană) 1.041.807 499.893 48,0 541.914 52,0 

Regiunea urbană 886.110 412.305 47,5 464.805 52,5 

Sectorul I 182.319 82.672 45,3 99.467 54,7 

Sectorul II 242.716 111.114 45,8 131.602 54,2 

Sectorul III 301.477 150.128 49,8 151.349 50,2 

Sectorul IV . 159.598 77.391 48,5 82.207 51,5 
J 

10) Ibidem, p. 102-103 
11) Ibidem, p. 19. 
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s E X E 

Diviziuni teritoriale Total MASCULIN I FEMININ 
cifre I Cifre 

absolute % absolute \ % 

Regiunea suburbană 155.697 78.588 50,5 77.109 49,5 
Băneasa . . 8.315 4.415 53, I 3.900 46,9 
Colentina-Fundeni 30.418 15.401 50,6 15.017 49,4 
Dud eşti-Cioplea 14.103 7.470 53,0 6.633 47,0 
Griviţa • . . . 39.917 19.794 49,6 20.123 50,4 
„16 februarie 1933" 11.861 5.852 49,3 6.009 50,7 
Militari . 15.492 7.386 47,7 8.106 52,3 
„30 Decembrie 1947" 12.613 6.714 53,2 5.899 46.8 

Cheajna 3.376 1.685 49,9 1.691 50, I ' 
Dobreşti 2.224 1.150 51,7 1.074 48,3 
Pantelimon 4.975 2.464 59,5 2.511 40,5 
Popeşti-Leordeni 6.052 3.088 51,0 2.964 49,0 
Roşu . . 1.431 707 49,4 724 50,6 
Tudor-Vladimirescu 4.920 2.462 50,0 2.459 50,0 

Analizînd în continuare recensămîntul anului 1948, iată care aL 
fost distribuţia pe grupe de vîrstă a populaţiei pe întregul Municipiu, 
regiunea urbană şi suburbană. 12) 

Grupe de vtrtll. 

Diviziunea teritorialii. 
Populaţia 

I I totală sub 71 7-~41 15-44 4!>-60 60 ani 
ani am ani ani şi peste 

Municipiu (regiunea urbană şi 

suburbană) I .041 .807 80.201 93.314 613.170 178.742 75.380 

O/o 100,0 7,7 9, I 58,9 17,2 7,2 

Regiunea urbană 886. l IO 62.668 73.250 524.323 157.654 68.215 

•/o 100,0 7,1 8,3 59,2 17,8 7,7 

Regiunea suburbană 155.697 17.533 21.064 88.847 21.088 7.165 

•/o 100,0 11,3 13,5 57, I 13,5 4,6 

Una din principalele observaţii care se poate desprinde din tabe
lul de mai sus, este şi aceea că la grupa de tineret pînă la 14 ani„ 

12) Ibidem, p. 21. 

' 
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<Există o disproporţie destul de mare între regiunea urbană şi cea sub
'1rbană. Din totalul populaţiei în regiunea suburbană 24,8% o reprc
:2intă tineri pînă la 14 ani, în timp ce în regiunea urbană sînt numai 
15,40/0. Cea de-a treia grupă, 15-44 ani o reprezintă majoritatea 
:populaţiei Municipiului, adică 58,90/o, deci, aşa cum· rezultă din tabe-. 
Iul de mai sus, situaţia se prezintă invers ca la tineret, şi anume, 57,10/o 
<lin totalul populaţiei regiunii suburbane şi 59,2% din totalul populaţiei 
1regiunii W'bane făcea parte din această grupă. Populaţia ultimelor 
<l.ouă grupe, 45-60 ani şi peste 60 ani, maturi şi bătrîni, este mai 
'puţin numeroasă, prima categorie atingînd pe întregul Municipiu 17,20/0 

·<lin totalul populaţiei, iar cea de a 2-a numai 7,20/o. Această din urmă 
·cifră, (7,20/o) din populaţia oraşului şi chiar penultima de 17,20/o, demon;,. 
~trează media scăzută a vieţii din oraşul Bucureşti în urma celui de-al 
..cJoilea război mondial. 

Perioada dintre cele două recensăminte ale anilor 1948 şi 1956 . 
{'.Unoaşte o schimbare profundă în toate domeniile de activitate ale 
vieţii oraşului. Schimbările structurale petrecute în economia naţională 
a ţării a orientării ei pe baze noi, socialiste au provocat modificări în 
'întregul peisaj urbanistiC' bucureştean. S-au construit intreprinderi noi, 
-s-au reprofilat şi dezvoltat altele, au apărut numeroase cartiere de 
1ocuinţe, s-au efectuat un mare număr de lucrări edilitare ~ urbanis
tice etc. Toate aceste activităţi au necesitat, desigur, noi braţe de muncă 
-care au fost aduse din mediul rural sau din alte oraşe ale ţării. 

In acelaşi timp, în afara sporului rezultat din migraţia din mediul 
rural, se pot comenta şi datele privind sporul natural al populaţiei, 
sprijinit fiind într-o foarte mare măsură de grija pe care întotdeauna 
,statul a avut-o pe linia ridicării nivelului de trai al poporului nostru. 

Aşa cum este ştiut, recensămintul populaţiei, următor celui din 
1948, s-a efectuat la 21 februarie 1956, în urma căruia au rezultat pe 
1ntrPaga capitală un număr de 1.236.908 locuitori 13), ceea ce repre
-zintă 70/o din populaţia întregii ţări şi 22,3% din întreaga populaţie 
"Urbană a ţării. 

Din aceştia, 591.461 erau bărbaţi şi 645.477 femei, care raportaţi 
la totalul populaţiei oraşului de 1.236.908 locuitori, ne dă un procent 
r.de 47,80/o bărbaţi şi 52,20/o femei. 

In comparaţie cu recensămîntul efectuat în anul 1948, cînd numă
rul bărbaţilor era de 48,00/o şi al femeilor de 52,00/o, în anul 1956 
numărul bărbaţilor a scăzut cu 0,20;0 iar al femeilor a crescut cu 0,60/o. 

Făcînd o comparaţie a numărului de locuitori ai Bucureştiului 
~in 1956 cu recensămintele din anii 1930-1941 şi 1948 avem următo
rul rezultat 14) 

13) Anuarul statistic al oraşului Bucureşti, Dir. Oraş de st. Bucureşti, Bua., 
_1959, p 36. 

14) Ibidem. 
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I 
Numărul populaţiei 

I 
In procente 

I 
Bărbaţi 

Anul recensămîntu I ui I Masculin \ Feminin I la 100 
Total Mase. Femin. temei 

1930 639.040 314.680 324.360 49,2 50,6 97.0 

1941 992.536 499.813 492.723 54,4 49,8 101,4 

1948 1.041.807 499.693 541.914 48,0 52,0 92,2 

1956 l .236.908 591.461 645.447 47,8 52,2 91,6 

Analizind situaţia populaţiei pe raioanele administrative observăm 
o neomogenitate a ei, aceasta explicindu-se pe de o parte prin aceea 
că nici suprafaţa nu este aceeaşi, iar pe de altă parte, că unele din 
aceste raioane sînt mai industrializate, cazul raioanelor N. Bălcescu, 
V. I. Lenin, 23 August, T. Vladimirescu, iar altele cu mai multe imo
bile de locuit, exemplu fiind raioanele : „1 Mai", „30 Decembrie", unde 
locuinţele noi sînt predominante. 

Şi acum, iată care a fost populaţia oraşului Bucureşti cu prilejul 
recensămîntului din 21 februarie 1956, pe sexe şi raioane : 

NumArul populaţiei In procente 

Total I Masculin I Feminin Masculin I Feminin 

1. Bucureşti. Total 1.291.411 591 .461 645.447 47,5 52.2 
2. Oraşul 1.177 .661 562.273 615.388 47,7 52,3 
3. Comune subordonate 59.247 29.188 30.059 49,3 50,7 

I. Raionul 30 Decembrie 149.632 79.070 79.562 46,8 50.7 
Oraşul 245.031 67.807 77.224 46.8 53,2 
Comune subordonate . 4.601 2.263 2.338 .49,2 50,8 

II. Raionul „1 Mai" . 180.272 86.063 94.209 47,7 52,3 
Oraşul 6.629 3.118 3.511 47,0 53,0 
Comune subordonate . 173.642 82.945 99.698 47.8 52,2 

III. Raionul „23 August" 140.002 67.422 75.580 48,2 51,8 
Oraşul 130.172 62. 711 67.461 48,2 51,8 
Comune subordonate . 9.830 4.711 6.119 47,9 52, 1 

IV. Raionul T. Vladimi- 169.257 80.370 88.887 47,5 52,5 re seu . . 
Oraşul 

165.939 78.791 87.148 47,5 52,5 

Comune subordonate . 2.318 1.579 I. 739 47,6 52,4 
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Numărul populaţiei In procente 

Total I Masculin I Feminin Masculin I Feminin 

V. Raionul N. Bălcescu 152.356 72.911 79.445 47,0 52, 1 

Oraşul 139.604 66.319 73.285 47,5 52,5 

Comune subordonate . 12.752 6.592 6.160 51,7 52,5 

VI. Raionul V. I. Lenin 198.122 94.615 103.507 47,8 52,2 

Oraşul 192.802 91. 792 101.010 47,6 52,4 

Comune subordonate 5.320 2.823 2.497 53, 1 46,9 

VII. Raionul „16 Febr." 133.559 65.424 68.135 49,0 51,0 

Oraşul 124.765 61, 165 63.600 49,0 51,0 

Comune subordonate . 8.794 5.259 4.535 48,4 51,6 

VIII. Raionul Griviţa 
Roşie 113.708 54.586 59.122 48,0 52,0 > 

Oraşul 105.705 50.743 54.964 48,0 52,0 

8.003 Comune subordonate . 3.843 4.160 48,0 52,0 
\ 

Măsurile importante luate de partidul şi statul nostru în anii 
puterii populare, în special în ceea ce priveşte ocrotirea sănătăţii 
populaţiei, au favorizat creşterea duratei medii de viaţă, atît în. 
ţară cit şi în oraşul Bucureşti. 

Comparată cu situaţia pe întreaga ţară, în oraşul Bucureşti durata 
medie a vieţii era următoarea în anul 1956 15) 

Total 

Masculin 

Feminin 

R. s. România 

1956 

63,17 

61,48 

64,99 

Oraşul Bucure.şti 

1956 

68,30 

68,30 

cca. 70 

Ultimul recensămînt al populaţiei din 15 martie 1966, efectuat 
în primul an al noului cincinal, şi la un deceniu de la ultimul recen
sămînt al populaţiei (1956), a marcat o etapă nouă în construcţia socie
tăţii socialiste în patria noastră. 

15) Pate puse la dispoziţie de Direcţia orăşenească de statistică şi de Sfatw 
popular al oraşului Bucureşti. 
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Terminarea procesului de făurire a relaţiilor de producţie socialiste 
în toate ramurile economiei naţionale în anul 1962, a schimbat într-o 
măsură deosebită şi structura socială a populaţiei ţării noastre. 

Dezvoltarea ritmică a economiei naţionale în cei 10 ani dintre 
cele două recensăminte, a dus la importante schimbări în efectivul, 
structura şi repartizarea forţei de muncă atît pe ramurile şi subramu
rile economiei naţonale cît şi în profil teritorial. Procesul de introducere 
a tehnicii noi în economia naţională a determinat apariţia unor ocupaţii 
noi şi dispariţia altora. 

A crescut ponderea populaţiei ocupate în industrie, şi a scăzut în 
mod corespunzător ponderea populaţiei ocupate în agricultură. 

Datorită acestor schimbări esenţiale în economia naţională, datele 
recensămîntului populaţiei din 15 martie 1966 pot fi utilizate în mod 
corespunzător ca elemente de calcul la elaborarea planurilor de dez
voltare a economiei naţionale etc. 

Cu prilejul recensămîntului populaţiei de la 15 martie 1966 f6). 
s-a constat că numărul locuitorilor ţării se ridică la 19.105.056, din care 
de sex masculin 9.356.715 iar feminin 9.748.341, înregistrindu-se un 
spor de 1.615.000 locuitori în rursul ultimilor 10 ani. 

In cadrul aceluiaşi recensămînt oraşul Bucureşti avea un total 
de 1.511.388 locuitori, din care 731.257 bărbaţi, 780.131 femei, ceea 
ce reprezenta faţă de totalul populaţiei pe capitală 48,40/o bărbaţi şi 
51,6% femei, adică 106,6 femei la 100 de bărbaţi. 

Iată cum sînt repartizaţi cei 1.511.388 locuitori ai capitalei pe 
raioane şi sexe, regiune urbană şi rurală. 

Populaţia pe raioane: 15 martie 1966 

Raionul I Pop. toralll. I Masculin I Feminin I 
Reg. urbanii. 
Reg. rurală 

30 Decembrie 151.875 71.773 80.102 u. 144.738 
R. 7 .137 

1 Mai 207.472 99.329 108.134 u. 195.011 
R. 12.461 

23 August 187.295 9'2.363 94.932 u. 175.059 
R. 12.236 

T. Vladimirescu 186.823 89.985 96.838 u. 182.557 
R. 4.266 

N. Bălcescu 205.006 104.797 110.209 u. 205.535 
R. 9.471 

V. I. Lenin 223.601 106.435 117 .166 u. 200.582 
R. 23.019 

16 Februarie 197.706 98.446 99.260 u. 189.275 
R 8.461 

Griviţa Roşie 141.610 68.129 73.481 u. 141.610 
R. 11.661 

16) Datele cu privire la recensămîntul populaţiei din martie 1966 ne-au fost 
puse la dispoziţie de către Direcţia orăşenească de statistică. 
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Raionul cu populaţia cea mai numeroasă este V. I. Lenin, cu 223.601 
locuitori, urmat de „N. Bălcescu" şi „1 Mai". 

Populaţia urbană a oraşului a fost cu prilejul acestui recensămint 
de 1.434.337 locuitori, din care 692.701 bărbaţi şi 741.636 femei. Popu
laţia rurală era de 77.051 locuitori, din care 38.556 de sex masculin 
şi 38.495 de sex feminin. 17) 

Puternica dezvoltare pe care a luat-o industria socialistă în peri
oada celor 10 ani dintre cele două recen.<>ămint.e, creşterea importanţei 
transporturilor şi a vieţii cU!lturale, au dus în afara sporirii numărului 
populaţiei, aşa oum am văzut, şi fa extinderea teritorială a ora•;mlui, 
extindere care comparativ cu perioada dinainte de 23 August 1944, 
a imbrăcat aspecte calitative noi. 

Cu prilejul recensămîntului populaţiei din 15 martie 1966 s-a cons
tatat de fapt că oraşul s-a extiru; şi ca suprafaţă, dar aceasta într-un 
mod organizat, conform planului de sistematizare. 

Astăzi, oraşul Bucureşti are o suprafaţă totală de 102.390 hectare 
sau 1023,90 km2, la care revine o densitate de 1476 locuitori pe km2. 

Iată care a fost suprafaţa fiecărui raion în parte, comparativ cu 
nwnărul de locuitori rezultat in urma recensămîntului de la 15 martie 
1966 

Raionul 
I 

Suprafaţa ln ba I Populaţia 

1. 30 Decembrie 8.122 151.875 

2. 1 Mai 16.717 207.472 

3. 23 August 18.438 187.295 

4. T. Vladimirescu 6.354 186.823 

5. N. Bălcescu 16.922 215.006 

6. V. I. Lenin 18.079 223.601 

7. 16 Februarie 11.926 197.706 

8. Griviţa Roşie 5.828 141.610 

Datorită faptului că oraşul Bucuresti s-a dezvoltat în trecut in 
mod mai mult sau mai puţin organizat, fiecare cetăţean reuşind să-şi 
construiască o locuinţă cu sau fără o aprobare din partea administra
ţiei oraşului, teritoriul său, aşa cum am văzut şi mai sus, a luat o extin
dere deosebi tă. 

In ahH puterii populare, ca urmare a plinerii în aplicare a planu
lui de sistematizare, oraşul a cunoscut, de data aceasta, o dezvoltare 
deosebită pe verticală. · 

In urma unor hotărîri ale partidului şi guvernului, în anii cons
trucţiei socialiste s-a trecut la construcţia unor cvartale de locuinţe, în 
speciai în partea periferică a oraşului, unde necesitatea sistematizării 

17) Ibidem. 
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se făcea mai mult simţită - ca urmare a existenţei in aceste părţi a 
marilor întreprinderi - aceasta avînd drept rezultat dezvoltarea în 
suprafaţă a oraşului. 

Construcţia unor noi cartiere de locuinţe intre 5 şi 10 ha în apro
pierea marilor intreprinderi industriale s-a realizat pe baza principiu
lui construcţiei de cartiere complexe, prevăzute cu toate cerinţele edi
litare şi spaţii verzi. ln acelaşi timp, în scopul sistematizării marilor 
artere de circulaţie care înconjoară oraşul, artere ce fac legătura Capi
talei cu celelalte regiuni ale ţării, cit si prin construcţia magistralei 
circulare ce înconjoară oraşul, s-a trecut la ridicarea unor ansambluri 
şi clădiri monumentale, care pe lingă faptul că schimbă în mod radical 
aspectul urbanistic al zonelor periferice ale oraşului, fac ca ele să se 
extindă teritorial. 

Un alt factor care a determinat mărirea teritorială a orasului în 
anii puterii populan::, a fost realizarea unor ansambluri de locuinţe mo
deme, dotate cu toate obiectivele social-culturale necesare unei vieţi din 
ce în ce mai bune. 

Astfel, o puternică dezv-:iltare teritorială a avut loc în partea de 
nord-vest a oraşului, care cuprinde raionul „Griviţa Roşie şi o parte a 
raionului .,16 Februarie", unde prin construcţia complexelor edilitar
urbanistice s-a transformat radical aspectul de altă dată al acestor car
tiere. Dezvoltarea puternică pe oare a luat-o uzinele „Griviţa Roşie", 
construcţia şi reconstrucţia uzinelor „Laminorul", „ Tableta", fabricii de 
lină „Griwţa", construcţia complexelor dm jmul Gării de Nord, noile 
cartiere Giuleşti şi Bucureştii Noi, au necesitat suprafeţe întinse de 
teren care au dus şi la extinderea oraş.ului pe verticală. 

Pe aceeaşi linie a sistematizării s-a şi trecut la construcţia unor 
Doi ansambluri de 1ocuinţe şi a unor edificii culturale în partea de nord 
a Capitalei, pe o suprafaţă de 37 ha, unde s-a realizat noul cartier de 
locuinţe „Floreasca", cvartalul de locuinţe „Tonola" etc. 

In partea de nord-est a oraşului, în care se află raionul „1 Mai", 
s-a produs o nouă extinda-e prin parcelarea unor terenuri. De aseme
nea în aoeastlă parte a oraşului au fost înglobate şi fostele comune 
suburbane Băneasa şi Colentina. 

In partea de est a oraşului, pe mari suprafeţe de teren, s-au cons
truit numeroase ansambluri de locuinţe pe b-dul Muncii, cartierul Vatra 
Luminoasă, Mihai Bravul, Titan etc. Din anul 1950 în această parte a 
oraşului s-au încadrat la Capitală şi fostele comune suburbane „30 
Decembrie" şi Dudeşti-Cioplea. 

In partea de sud şi vest a oraşului, unde se află o serie de între
prinderi mari, ca : „Autobuzul", Electromagnetica, Semănătoarea, Com
bmatul de cauciuc Jilava, Danubiana, noua fabrică de produse farma
ceutice etc. s-au construit numeroase locuinţe muncitoreşti, au fost create 
adevărate ansambh1ri arhitectonice. · 

De la primele blocuri din Ferentari (8 ha) şi Pieptănari, s-a 3juns 
la ansamblul de locuinţe din Titan, Drumul Taberii, şos. Olteniţei. 
Giurgiului, Berceni, s~rgent Niţu Vasile etc. 
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O extindere deosebită a luat-o oraşul ş1 m direcţia comunei Mili
tari, care aşa cum s-a văzut mai sus, începînd din anul 1950 a fost 
inclusă la oraş, ca şi în direcţia cartierului Cotroceni, unde prin cons
trucţiile ce s-au realizat oraşul a luat o extindere deosebită. 

Stadiul în care a ajuns oraşul Bucureşti în ce priveşte extinderea, 
va rămîne în general pe loc, în continuare construindu-se mai mult în 
zona existentă, iar în ceea ce priveşte lunca Dîmboviţei şi Oolentinei, 
se va căuta a se desfiinţa o serie de cartiere insalubre de pe mail.urile 
acesiora, amenajindu-se în general spaţii verzi, complexe sportive, 
locuri de recreiere. 

Creşterea suprafeţelor construite în viitor va avea loc mai ales în 
interiorul inelului nr. 2, format din b-ch.1:1 N. Titulescu, b-dul Ilie Pin
tilie, Ştefan cel Mare, Mihai Bravu, Şoseaua Viilor, Panduri, Groză
veşti, Basarab, în jurul cărora de asemenea se vor creia complexe so
ciale. 

Ultimele măsuri luate de către statul nostru pe linia creşterii nive
lului de trai, prin condiţiile tot mai bune de viaţă, vor avea drept re
zultat creşterea numărului populaţiei într-un ntm tot mai susţinut, ast
fel incit aceasta să corespundă cerinţelor actual~ ale unei societăţi so
cialiste. 

RESUME 

Les profondes transformations sociales et economiques qui ont eu lieu en 
Roumanie apres la victoire de l'insurrection armee d'aout 1944 se sont manifestees 
et se manif~stent encore de maniere pregnante aussi dans la vie de la ville de 
Bucarest. L'autcur s·occupa dans sor etude des changements survenus de l'evolution 
demographique et territoriale de Bucarest durant les annees du pouvoir populaire. 

C'est ainsi qu'on presente l'augmentation de sa population et les causes 
l'ayant determinee. La population de la ville est passee de 992 536 habitants en 
1941 ~ 1236 908 en 1956 et a 1511388 (y comprise la population des communes 
sous-ordonnees) en 1966. 

La population par district, sa repartition par groupes d'âge et de sexe, sa 
densite, le taux d'accroissement naturel et d'autres causes ayant determine l'aug
mentation de la population rle la ville de Bucarest trouvent leur place dans cette 
etude. 

Ori y presente egalement les causes qui ont determine l'accroissement de 
l'etendue de la ville qui occupe aujourd'hui avec les communes sous-ordonnees 
une supel'ficie de 102 390 hedare:;. · · 
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