
ASPECTE DEMOGRAFICE PRIVIND ORAŞUL BUCUREŞTI 
IN PERIOADA DINTRE CELE DOUA RAZBOAIE MONDIALE 

de ANA BENE 

In perioada ce a urmat primului război mondial, oraşul Bucureşti 
a cunoscut o puternică dezvoltare, el fiind Capitala ţării, centrul apa
ratului de stat şi al vieţii politice, centrul vieţii economice cu cele mai 
multe întreprinderi industriale şi cele mai mari instituţii financiare şi, 
în consecinţă, centrul care a concentrat cea mai numeroasă populaţie 
a ţării. 

Dezvoltarea economică a Capitalei, ca unul dintre factorii de seamă 
ai sporirii populaţiei, a înregistrat în acest timp o continuă creştere. 
Industria care la sfîrşitul războiului prim mondial se găsea într-o si
tuaţie deosebit de grea, datorită marilor distrugeri şi dezorganizării în
tregului aparat de producţie şi circulaţie provocate de război şi de 
jaful ocupanţilor germani, a cunoscut un ritm accentuat de dezvoltare, 
concretizat în refacerea şi punerea în funcţiune a potenţialului econo
mic existent şi în apariţia unor noi întreprinderi, unele dintre ele cu 
o pondere deosebită nu numai în economia oraşului, ci şi în aceea a 
ţării. După atingerea nivelului antebelic în unele ramuri de producţie 
în anul 1924, industria bucureşteană a continuat să se dezvolte şi să 
se întărească impulsionată fiind şi de politica partidelor de guvernă
mînt, pînă în anii crizei economice cînd multe întreprinderi au fost 
nevoite să-şi reducă producţia faţă de capacitatea de lucru, iar altele 
să-şi închidă porţile. 

Bucureştii a . continuat totuşi să-şi păstreze şi consolideze rolul 
pe care-l deţinea în industria României, concentrînd în 1938 aproape 
230/o din capitalul investit, 17,2% din producţia totală a ţării şi 16,40/o 
<lin forţa motrice. 

De asemenea oraşul Bucureşti s-a mai caracterizat în această pe
rioadă şi printr-o uriaşă concentrare a activităţii comerciale, aici func
ţionînd marile instituţii financiare, băncile, birourile trusturilor străine, 
ale societăţilor de asigurare şi ale întreprinderilor comerciale. Deşi ma
rile bănci reprezentau în 1938 doar 0,7% din numărul total al băncilor 
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din ţară, ele deţineau totuşi 26,l0/0 din întregul capital bancar. Prin 
numărul mare de întreprinderi bancare, comerciale şi industriale, cît 
şi prin faptul că aici se aflau sediile marilor întreprinderi_,_ multe cu 
fabrici sau filiale risipite pe întreg cuprinsul ţării, Bucureştii a devenit 
centrul marilor tranzacţii şi a celui mai mare schimb comercial. Nu
mai numărul firmelor comerciale ajunsese în 1936 la aproape jumătate 
din totalul firmelor pe întreaga ţară 1. 

Lipsa unei politici urbanistice realiste, ce a imprimat oraşului o 
dezvoltare anarhică, a dus la o supraaglomerare neîngăduită de în
treprinderi şi instituţii. Acest fapt, alături de creşterea aparatului 
administrativ şi a legăturilor economice cu restul ţării, a determinat o 
lărgire a funcţiilor economico-politice şi administrativ culturale ale ora
şului Bucureşti, după primul război mondial, ce a avut drept consecinţă 
un aflux uriaş al populaţiei pauperizate de la sate şi oraşe spre Ca
pitală. Bineînţeles că -suprapopularea Bucureştilor a dus la extinderea 
sa teritorială, extindere ce a avut loc pe de o parte pe seama formării 
de cartiere noi pe terenuri parcelate, iar pe de altă parte prin comple
tarea unor spaţii libere dintre arterele de penetraţie în oraş. 

Faţă de 5.614 ha cît ocupa la recensămîntul din 1912 :-i şi care su
prafaţă s-a menţinut şi în perioada primului război mondial, s:...a ajuns 
după împărţirea administrativă din 1930 la o suprafaţă totală de 
31.000 ha, inclusiv comunele suburbane, pînă la linia forturilor. Ţinînd 
seama că în suprafaţa totală intrau şi zonele verzi, lacurile şi terenu
rile arabile care la un loc însumau 19.369,8 ha, ar reveni ca suprafaţă 
propriu-zisă a oraşului - adică cele 4 sectoare plus comunele subur
bane 11.630,2 ha, iar oraşului propriu-zis 7.800 ha. Faţă de celelalte 
capitale europene, Bucureştii ocupa locul al 12-lea a. 

Suprafaţa pe care se întindea Capitala era deci destul de mare. 
Perimetrul ei măsura pe linia forturilor 72 km ceea ce însemna că a 
face înconjurul Capitalei în 1930 era echivalent cu o călătorie din 
Gara de Nord pînă dincolo de Ploieşti, la Băicoi 4• 

Cea mai mare extindere a avut loc în direcţia nord-vest şi de-a 
lungul căii ferate Bucureşti-Ploieşti, datorită legăturilor intense ce se 
stabileau prin Gara de Nord pe linia aprovizionării cu materii prime, 
forţă de muncă şi a desfacerii produselor finite. 

Legăturile economice intense cu regiunile agricole din cîmpia ro
mână, au dus la extinderea tentaculară a oraşului spre sud-vest, pe 
Calea Rahovei spre Alexandria; spre nord-est pe Calea Colentinei spre 
Urziceni; spre est pe Şos. Pantelimon spre Călăraşi; spre sud pe Şos. 
Olteniţei şi Şos. Giurgiului. 

1 Enciclopedia României, vol. IV, p. 420. 
2 C. Herbst, Athena Rădoi şi N. Caloianu, Dezvoltarea teritorială a ora

şului Bucureşti, între cele două războaie mondiale în Analele Universităţii Bucu
reşti, seria Ştiinţele Naturii, Geologie, Geografie XI, 1962, p. 175. 
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~ Ilustraţiunea Română, nr. 26, din 29 iunie 1935, p. 15. 
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Creşterea teritoriului propriu-zis al oraşului prin formarea şi dez
voltarea cartierelor în p~rtea nord-vestică (Costeasca, Bucureştii Noi. 
Dămăroaia, Chitila Triaj), în partea nordică (Domenii, Delavrancea, Fi
lipescu, Jianu, Bonaparte), în ,partea nord-estică (Tei, Cartierul Gării 
Obor, Pantelimon, Balta Albă), sud şi sud-vestică (Şerban Vodă, Tudor 
Vladimirescu, Apărătorii Patriei) a dus la fenomenul de creştere rapidă 
şi haotică a Capitalei. Aceste cartiere periferice locuite în special de 
muncitori, dintre care unele declarate din punct de vedere administra
tiv comune suburbane, au luat fiinţă mai ales datorită creşterii din ce 
în ce mai accentuate a greutăţii specifice a populaţiei urbane în totalul 
populaţiei ţării. 

Confirmînd cele arătate de K. Marx şi Fr. Engels că „Tendinţa 
centralizatoare a industriei nu se opreşte aci. Populaţia se centrali
zează şi ea ca şi capitalul" 5, populaţia oraşului Bucureşti a crescut 
în salturi, îndată după primul război mondial. lncă de la mijlocul sec. 
al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea Bucureştii era singurul oraş din 
ţară care avea peste 100 OOO locuitori 6, înregistrînd în preajma pri
mului război mondial (1915) 378.867 locuitori. Din 1920 populaţia Ca
pitalei a început să crească vertiginos, mai ales, după ce a devenit Ca.,. 
pitala unui stat cu o întindere şi o populaţie aproape de două ori mai 
mare decît înainte de izbucnirea războiului şi cînd a avut loc o con
centrare excesivă de întreprinderi şi instituţii. Numai între anii 1921-
1925 sporul total a fost de 85.854 locuitori iar populaţia generală la 
sfîrşitul perioadei de 639.040 cetăţeni 7• La începutul anului 1930 popu
laţia crescuse în aşa măsură, încît era de două ori mai mare decît la 
sfîrşitul anului 1912, cu un spor mediu anual de 16.540 oameni ceea 
ce înseamnă - tradus în procente - o creştere de 87,120;0• ln urmă
torii 11 ani 1930-1941 ritmul de creştere a fost mult mai accentuat, 
depăşind net cifra anterioară, cu un spor absolut de 353.496 locuitori. 
In felul acesta, oraşul Bucureşti a absorbit o cantitate de forţă de 
muncă egală în număr cu cea absorbită de toate cele 11 mari oraşe 
ale ţării şi de 2,3 ori mai mare decît oraşele Cluj, Iaşi şi Galaţi, sin
gurele care aveau în 1930 peste 100.000 locuitori 8. 

Creşterea populaţiei s-a realizat prin excedentul natural, migraţia 
netă, adică diferenţa dintre emigrări ~i imigrări şi înglobarea de lo
calităţi învecinate. 

Dintre toate aceste surse, sporul migratoriu a fost izvorul care 
a alimentat într-o proporţie deosebit de mare populaţia Capitalei. Intre 
anii 1916-1945 acest spor a fost de 626.040 cetăţeni ceea ce reprezenta 
~am 880/0 din sporul general de creştere 9. 

5 K. Marx şi Fr. Engels, Opere, vol. II, ESPLA, Buc. 1958, p. 269. 
6 G. R. Şerbu, Evoluţia numerică a populaţiei oraşelor mari din R.P.R .• 

1859-1959 în Revista de Statistică, an. X, nr. 3/1961, p. 38. 
1 Anuarul Statistic al Municipiului Bucureşti, 1924-1930. 
s G. R. Serbu, op. cit., p. 38-39 şi 5. 
9 V. Mateescu, Populaţia oraşului Bucureşti în sec. XI X şi XX, Revista de 

Statistică, nr. 9/1959, p. 58. 
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O puternică năvală a provincialilor ~re Capitală s-a constatat 
·după anul 1920. Numai în decurs de 5 ani s-au stabilit aici 75.112 oa
meni, stabilire legată direct de problema economică fundamentală a 
timpului care era - aşa cum arăta tov. N. Ceauşescu în expunerea 
la a 45-a aniversare a P.C.R. - „Refacerea şi punerea în funcţiune a 
potenţialului economic existent", precum şi de lucrările edilitare ne
cesitate de refacerea oraşului şi ridicarea cartierelor noi. Numai în 
1922 Primăria a înregistrat 6000 cereri de reparaţii şi construcţii rn. 

În a doua jumătate a deceniului 3 din secolul nostru, afluxul 
migratoriu a crescut (91.666 oameni) legat fiind de dezvoltarea impe
rioasă a industriei, precum şi de întărirea aparatului centralizat al 
statului burghezo-moşieresc.' 

Sub influenţa crizei mondiale a capitalismului se constată o stag
nare a activităţii industriale bucureştene, ceea ce a dus la o scădere 
a sporului migratoriu în primii ani ai deceniului următor. 

Redresarea industriei şi creşterea producţiei într-un ritm rapid, 
în perioada 1933-1911, a creiat condiţii pentru o masivă concentrare 
a forţei de muncă în Capitală. Numai în 1938 se aflau aici 18,80/o din 
numărul total al lucrătorilor din România. 

Dintre toate oraşele ţării, Bucureştii a înregistrat în deceniul 4 
al secolului XX cel mai puternic flux al populaţiei rurale. Deşi numărul 
total de 603 mii locuitori, care reprezenta cifra aproximativă a locui
torilor imigraţi de la sate spre oraşe, 328,6 mii locuitori (54,6%) s-au 
mutat în Bucureşti direct sau prin intermediul altor oraşe, atraşi fiind 
de posibilitatea plasării în Capitală în industrie sau în alte ramuri de 
activitate socială (vînzători ambulanţi, servitori etc.) 11• 

Pe perioade mari de timp, deceniul 1931-1941 se înscrie cu cel 
mai mare spor migratoriu - 33.700 locuitori 1:1, mai mare chiar decît cel 
înregistrat în perioada 1912-1930 cînd Bucureştiul a devenit Capital.a 
intregii ţări. Ritmul mediu anual de creştere a populaţiei Bucureştiului 
a fost următorul : 13 

1899-1912 - 1,48 (fără comune suburbane) ; 
1912-1930 - 2,90 (fără comune suburbane) ; 
1930-1941 - 4,43 (cu comune suburbane). 

Cu alte cuvinte în anii 1931-1941 se stabileau anual în Capitală în 
.medie 30.000 provinciali în timp ce în perioada 1900-1912 doar 
10.000. 

Procentul celor veniţi din provincie creştea în fiecare an. Dacă în 
1930 proporţia celor născuţi în Bucureşti reprezenta 40,80/o din totalul 
populaţiei, recensămîntul din 1941 menţiona doar 30,60/o 14. Ei veneau 

10 Vintilă Mihăilescu, Vlăsia şi Mostiştea, Bucureşti, 1925, p. 170. 
u lng. I. Meaşnicov, Contribuţii la studiul migraţiei interne în România 

în Revista de Statistică, nr. 8/1968, p. 54. 
12 G. R. Serbu. Căile de creştere numerică a populaţiei oraşelor mari ale 

R.P.R. în Rev. de Statistică, 5/1961, p. 30. 
13 I. Measnicov, op. cit., p. 54. 
14 G. Serbu, op. cit., p. 33. 
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atît din mediul rural cît şi din mediul urban. Se pare însă, că oraşele 
mici şi mijlocii constituiau o punte intermediară între mediul rural şi 
Bucureşti. ln legătură cu acest aspect trebuie menţionat însă fapţul 
că, în vreme cc judeţele din Muntenia şi Dobrogea contribuiau în 1930 
la formarea populaţiei bucureştene cu 16,50/0, Transilvania cu 12,80/o, 
judeţul Ilfov dădea doar 4,80/o din populaţie. Cauzele acestei proporţii 
mici izvorăsc din caracteristicile economice ale zonelor înconjurătoare 
şi din schimbările pe care acestea le-au suferit în timp 15. 

Stabilirea imigranţilor şi aşezarea lor în limitele oraşului Bucu
rt'şti era determinată nu numai ele spaţiul disponibil, ci şi de clasa so
dală din care făceau partl', de căile de comunicaţie pînă la locul de 
muncă, de unele măsuri administrative. Ţinînd seama de aceşti factori, 
aşezarea lor în spaţiu s-a caracterizat prin ocuparea locurilor mărginaşe 
ale Municipiului şi ale comunelor suburbane, acolo unde terenurile de 
construcţie se puteau achiziţiona mai avantajos. 

Actualele sc•ctoare 8 şi 7 aveau în anul 19:m şi 1941 cea mai nuca 
proporţie de locuitori născuţi în limitele lor : 35,50/o în 1930 şi 24, 70/o 
în 1941. Gara de Nord, Atelierde Griviţa Roşie, Triajul, Fabrica de 
zahăr de la Chitila, Fabrica de tutun, numeroase alte fabrici de ma
teriale de t"onstrucţii etc., au constituit cauzele afluxului de populaţie 
spre această parte a oraşului. l'rma apoi actualul sector 1. cu o pro
porţie de 37,60/0 în 1930 şi 26,911/0 în 1941 de născuţi în limitele lor. 
Actualele sectoare 2, 3 şi o parte din sectorul 4 au avut cca mai ridi
cată proporţie de populaţie născută în limitele lor 45,20/o în 1930 şi 
33,20/o în 1941. lnfiinţarea în 1923 a Uzinelor Malaxa şi dezvoltarea 
lor a determinat o scădere mai mare a proporţiei populaţiei născute 
în sectorul 3 decît în celelalte (120/o), după cum dezvoltarea Atelierelor 
l.T.B. Şerban Vodă, a adus scăderea proporţiei populaţiei născute în 
sectoarele 4 şi 5 de la 39,60/o în 1930 la 28,60/o în 1941. In măsură apre
dahilă a scăzut şi proporţia populaţil'i născute în fostele comune sub
urbane de la 490/0, în 19:~0 la 38,80/0 în 1941 rn. 

In ceea cc priveşte mişcarea naturală a populaţiei oraşului nos
tru, s-a înregistrat o continuă scădere a sporului natural. Dacă, în anii 
imediat următori primului război mondial acesta era de 5,46 la mie, în 
perioada premergătoare celui de-al doilea război mondial a scăzut la 
2,22 la mie ti. Această situaţie reflectă nivelul scăzut de trai al popu
laţiei ca urmare a exploatării capitaliste, mai ales după perioada crizei 
economice 1929-1933, cînd burghezia căuta să-şi mărească profiturile 
prin scăderea salariilor şi prin mărirea preţurilor la mijloacele de sub
zistenţă. Cu toate acestea, din 1880 pînă în zilele noastre, creşterea na
turală a populaţiei a fost excedentară, cxceptînd bineînţeles perioadele 
celor două războaie mondiale. Faţă de întreaga ţară, natalitatea în 
Bucureşti era cu mult mai scăzută. lnainte de războiul din 1916-1918 
cifra natalităţii pc toată ţara oscila în jurul a 40 la mia de locuitori, 

1-, Ibidem, p. 33. 

11; J/Jidem, p. :l4. 

i: V. Matl'l'scu. op. cit„ p. 58. 
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în vreme ce la Bucureşti, în aceeaşi perioadă, natalitatea era sub 30 la. 
mie. După războiul prim mondial, diferenţa de natalitate a fost şi mai 
pronunţată : 37 la mie pentru toată ţara şi doar 22 la mie pentru Ca-. 
pitală. 18 Cu alte cuvinte la o mie de locuitori se năşteau în Bucureşti 
în medie 22 de copii. Cu toată această cifră scăzută, oraşul nostru se 
situa printre primele oraşe din Europa în privinţa natalităţii 19• 

In general procentul cel mai mare de copii îl dădeau meseriaşiir 
muncitorii, funcţionarii publici şi micii negustori, fiind şi cei mai nu
meroşi în totalul populaţiei Capitalei. 

Pe categorii, cel mai mare procentaj de născuţi l-au înregistrat 
meseriaşii, lucrătorii şi ucenicii acestora - 26, 750/o, urmînd apoi (în 
ordine descrescîndă) lucrătorii manuali la C.F.R., căruţaşii, birjarii, co
misionarii de stradă, hamalii, muncitorii cu palmele, salahorii etc. -
13,17% şi funcţionarii plătiţi de stat sau Comună - 10,040/o. Doar 
ca cifră comparativă menţionăm că proprietarii şi arendaşii de moşiir 
exploatatorii de moşii şi bălţi, pensionarii etc., participau doar cu 0,550/<> 
la totalul născuţilor ~. Urmărită pe sectoare, natalitatea cea mai mică 
o înregistra sectorul I Galben - 13,90/o şi cea mai mare, sectorul III 
Albastru - 310/o. 

Din totalul născuţilor, proporţia băieţilor faţă de cea a fetelor era 
oarecum mai mare. ln această perioadă s-au născut în Bucureşti mai 
mulţi bărbaţi decît femei, în medie cam 104-105 bărbaţi la o sută 
de femei. Toate recensămintele populaţiei efectuate la diferite perioader 
au înregistrat proporţia mai mare a bărbaţilor în comparaţie cu cea a. 
femeilor cu tendinţa de scădere a numărului de bărbaţi. · 

Astfel, în timp ce în 1859, aşa cum reiese din statistici, erau lll> 
bărbaţi la 100 de femei, în anii următori - :cu o mică tendinţă de 
creştere în 1941 - proporţia a. scăzut treptat, astfel că în zilele noastre 
s-a ajuns la situaţia de a avea din 100 locuitori 49 bărbaţi şi 51 
femei 21. 

De remarcat însă, că avantajul numeric al bărbaţilor asupra fe
meilor exista doar în clipa naşterii. După aceea sexul „tare" se dovedea 
„slab" în faţa morţii care s~cera cu precădere bărbaţii. La 21 de ani 
rămîneau în viaţă doar 89 bărbaţi la 100 femei 21l. 

Pe baza celor 3 recensăminte, efectuate în 1912, 1930 şi 1941, se 
poate da următoarea situaţie referitoare la raportul bărbaţi-femei : în 
vreme ce. în 1912 la o populaţie de 341.321 locuitori, numărul bărbaţilor 
era de 173.362 comparativ cu 167.959 femei, în procentaj 50,80/o, recen
sămîntul următor înregistra. o uşoară scădere a numărului bărbaţilorr 
pentru ca în 1941 să se revină la situaţia din 1912 (50,3% bărbaţi şi 
-19, 70/o femei)23. 

1s George Millea, Contribuţii lri demografia Municipiului Bucureşti, 1&31-
1930, Bucureşti, 1933, p. 28. 

1~ Ibidem, p. 27. 
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2ll Ibidem, p. 38. 
21 Recensămîntul din 15 martie 1966. 
:l2 Ilustraţiunea Română nr. 26 din 19 iunie 1935, p. 15. 
:!:l George Millea, op. cit., p. 27. 
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Căsătoriile au fost şi ele în continuă creştere căci de la 4368 că
sătorii cîte se constatau în anul 1926, numărul s-a ridicat la 9156 în 
anul 1936, adică 23,26 căsătoriţi la· mia de locuitori. Căsătoriile se fă
ceau de cele mai multe ori de bărbaţi avînd 26-30 ani şi tinere 
între 21-25 ani „Bucureşteanul, menţiona o revistă contemporană, 
spre deosebire de englez sau francez, se însoară tînăr". Dar neînţelege
rile dintre tineri duceau adeseori la despărţire. In 1926 divorţurile au 
atins cifra cea mai mare în Capitală ___:_ 16,480/o, cifră ce s-a menţinut 
aproape aceeaşi, cu o creştere mai pronunţată în 1936, cînd numărul 
divorţurilor a fost de 1184 pe întreaga Capitală. Cele mai multe di
vorţuri se produceau în cei dintîi ani după încheierea căsătoriei. ln 
strînsă dependenţă de natalitate se află mortalitatea. E bine ştiut că o 
mare mortalitate este susţinută în general printr-o natalitate şi mai 
mare, ori, oraşul Bucureşti, clasîndu-se printre primele oraşe în ceea ce 
priveşte natalitatea, se situează pe acelaşi loc şi în ce priveşte morta
litatea. Cifrele confirmă că natalitatea şi mortalitatea sînt în raport 
direct şi că amîndouă sînt în continuă scădere ajungînd ca în 1930 
natalitatea să fie de 21,44 şi mortalitatea de 16,53 la mia de locuitori. 

Privită în ansamblu - mortalitatea în Capitală era în vădită 
scădere de la 1866, cînd înregistra 36,5 la mia de locuitori şi pînă în 
1930, cînd, după cum am menţionat, ajunsese la 16,53 la mia de lo
cuitori. In decurs de aproape 100 de ani - 1866-1958 au decedat în 
Bucureşti 805.565 persoane, indicele cel mai ridicat fiind înregistrat în 
jurul anului 1890 şi anume între 30 şi 40 decese pe an la o mie de 
lQCuitori :!4. In perioada de care ne ocupăm, mortalitatea înregistrează 
pe fiecare an un indice din ce în ce mai scăzut, 1936 - 15,12 la mia 
de locuitori. 

Cea mai mare mortalitate se întîlneşte in rîndul copiilor şi bă
trînilor. Din totalul morţilor dintre anii 1895-1930 în Capitală, 38,400/o 
au murit ptnă la vîrsta de 10 ani, 6'()/o între 10 şi 20 de ani, 25,600/o 
între 20 şi 50 ani, iar 300/o peste 50 de ani. 

Un tribut destul de impresionant îl plăteau şi născuţii morţi a 
căror medie anuală pe o perioadă de 10 ani - 1926-1936 - se ridica la 
555 copii 25. După sex, aşa cum am menţionat de altfel, superio
ritatea .numerică o aveau bărbaţii, avînd un plus faţă de femei de 
22, 7% din care reducînd sporul de naşteri al băieţilor de 5,8 aflăm 
16,9 ca deficit de bărbaţi la suta de femei în medie pe 71 ani ~. 

Este bine ştiut că mortalitatea în cea mai mare măsură este în
rîurită de condiţiile economice şi sociale proprii fiecărui mod de pro
ducţie. Proporţia ridicată a mortalităţii populaţiei din Bucureşti şi în 
general din întreaga ţară, a fost hotărîtă în orînduirea capitalistă de 
condiţiile de viaţă şi de muncă ale muncitorimii şi îndeosebi ale mun
citorimii imigrate. Muncitorimea a fost pradă unui regim de muncă 
excesivă şi a unei crîncene exploatări la care se adăugau condiţii rele 

2' George Millea, Demografia Municipiului Bucureşti, 1831-1930, p. 23-24 
25 Revista de Statistică, nr. 9/1959. 
:ie Anuarul Statistic al Municipiului Bucureşti 1931-1936, p. 11. 
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de locuit şi lipsa ck asistenţă medicală. Mortalitatea infantilă provocată 
de' bolih• Ppidl'micL• şi endemice Na cu atît mai crescută, cu cît era mai 
marc niwlul natalităţii. 

Tuberculoza făcea ravagii în rîndul adulţilor. Numărul morţilor 
dl• tuberculoză, provocată de subnutriţie şi lipsă de asistenţă socială, 
a atins în 1919 în Bucureşti, cifra de 5,28 la o mic de locuitori mPn
ţinîndu-se şi în anii următori la acelaşi nivel, cu mici oscilaţii"'· Ea 
"Sel'era în special populaţia de la periferic - „Sînt unele cartiere ale 
oraşului - scria un medic contemporan - cum e Teiul, unde anchetele 
iii.cute minuţios arată cît de mare P proporţia tuberculoşilor şi cît de 
numeroase sînt locuinţele în care boala s-a încuibat prinzînd rădăcini 
aclînci în ele, din cauza stării lor igienice care e deplorabilă'' 71'. 

Continuînd scria bolilor cu dic1reea. debilitatea congenitală şi în 
sfîrşit cancc•rul care începuse a fi socotită una dintre maladiile predo
minante, găsim cauzele numeroas(•]or victime secerate între cele două 
războaie mondiale. 

De altfel, în toate ţările capitaliste mortalitatea generală era 
foarte ridicată. Numai în primul trimestru al anului 19:W. în Franţa, 
mortalitatea a întrecut natalitatea cu 24.488 de cazuri. :!fi Pierderile 
populaţiei londoneze de pe urma diverselor accidente puteetu fi com
parate -· după o n'vistă românească contemporană - în morţi şi ră
niţi, cu acelea ale unei mari bătălii. Intr-un singur an numărul răni
ţilor şi al morţilor s-a ridieat la 49.105 pl'rsoane :m. 

Datorită condiţiilor noi de muncă, realizate în anii regimului de
mocrat popular, mortalitatea a scăzut şi scade continuu. Pînă în 195-0 
ajunsese să reprezinte mai puţin de I:l decese la o mic de locuitori, iar 
după acest an, graţie măsurilor multilaterale şi acţiunilor hotărîte luate 
în domeniul ocrotirii sănătăţii, mortalitatea generală a înregistrat scă
deri simţitoare. Aeest fapt ne situează în prezent înaintea multor ţări 
europene care în trecut aveau o mortalitate cu mult mai scăzută <lecit 
<·ca a Capitalei noastre. 

Diferenţa dintre născuţi şi morţi ne dă excedentul natural care 
este al doilea izvor principal ce alimentează populaţia unui oraş. ln 
Capitală, excedentul natural nu a fost determinat de nivelul natalităţii. 
Factorul determinant al evoluţiei sporului natural l-a constituit mor
talitatea şi în special mortalitatf'a infantilă şi a contingentelor de popu
laţie în vîrsta aptă de muncă. 

Pentru Bucureşti, participarea excedentului natural la creşterea 
numerică a populaţiei a fost din cc în cc mai redusă. In perioada cri
zei generale a capitalismului, participarea sporului natural se reducea 
la mai puţin de 80/o. In anii celui de-al doilea război mondial şi în ~
rioada de refacere a economici naţionale, excedentul natural nu a fost 

~• Dr. S. Irimescu, Tuberculoza în România în Primul Con9res internaţ1.o
nal <le tuberculoză Buc11reşti, 1931, I. p. :!!i. 

~' Jbider?'!, p. 26. 
?.• Revista Juridică, Monitorul Oficiiln„ de Stare Civilă, an. III nr. 4-5 thn 

15 iulie - 15 august l!J3fi. p. 223. 
3o Ibidem, p. 207. 
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mai lidicat şi dacă populaţia oraşului Bucureşti a crescut, ca şi populaţia 
Craiovei - de altfel, singurele oraşe din România care au înregistrat 
acest fenomen - creşterea s-a realizat nu pe seama excedentului na
rnral ci pe scama migraţiei nete. 

In concluzie, participarea excedentului natural la creşterea nume
rică a populaţiei oraşului nostru a fost destul de redusă. Numai pe baza 
sporului natural, populaţia ar fi crescut foarte puţin în unele perioade 
şi ar fi scăzut sensibil in anii de criză şi de războaie în care bilanţul 
mişcării naturale a populaţiei s-a închl'iat cu deficite apreciabile. Re
zultă deci că populaţia Bucureştilor a crescut in principal prin exce
dentul mişcării migratorii a populaţiei şi mai puţin prin spor natural. 

După ataşarea comunelor suburbane din jurul Municipiului în 
1926, populaţia Capitalei a crescut şi mai mult, creindu-se astfel o 
entitate administrativă. Aceste comune in număr de 12, situate în inte
riorul vechii linii ele centură a forturilor, se extindeau pe o suprafaţă 
ele l .rrno ha, cca mai întinsfl fiind Griviţa împreună cu satele ci, urmată 
de comuna Militari cu satele şi Şerban Vodă, in vreme cc Pantelimon, 
Dudeşti Cioplea şi Colentina ocupau o suprafaţă mult mai restrînsă. In 
privinţa populaţiei toak cc•lc 12 comune la un loc însumau în 1930 un 
total de Go.'11:~ locuitori. cele mai populate fiind comunele Şerban Vodă 
şi Lupeasca cu 20.000 locuitori, in vreme cc comuna Pantelimon care 
figura prima pe listă privind densitatea clădirilor avea o populaţie doar 
de 2.000 locuitori. :11 

Recensămîntul din 1930 dă următoarea ordine descrcscîndă privind 
populaţia în comunele suburbanc : ::jerban Vocl[1 cu satele, Lupeasca, Mi
litari cu satele, Dudeşti Cioplea, Principele Nicolae, Colentina, Griviţa 
cu satele, PopPşti Leordcni cu satele, Băneasa, Pantelimon şi Roşu. 
Această suiti:i nu o respectă pc aceea privind suprafaţa, densitatea popu
laţiei în unele comunL' fiind cu mult mai mare dec.:it în altele. De exem
plu Griviţa care pîn[l în 1930 se afla pe primul loc ca întindere, în 
privinţa populaţiei ocupa locul al 7-lea. Acest cartier a cunoscut o 
populare intensă abia după 1930. Astfel, dac~1 la recensămîntul din 19il0 
populaţia fostei comune suburbane · Griviţa număra 5. 771 locuitori, la 
recensămîntul următor - 1941 - aceasta se ridica la 30.548 locuitori 
inregistrînd o creştere de aproape 6 ori. :i2 

Explicaţia acestei aglomerări o găsim în importanţa economică pe 
care o capătă Capitala de-a lungul căii ferate Bucureşti-Ploieşti, a în
fiinţării unor numeroase întreprinderi industriale, a parcelării unor 
moşii şi în iniţierea de către Primăria Municipiului a unor lucrări urba
nistice în partea de nord şi nord-vest a oraşului. 

Incorporarea acestor comune suburbane Capitalei a dus la spori
rea populaţiei oraşului în 1930 cu peste 60.000 oameni, contribuind astfel 
la creşterea numărului de locuitori. Dar, şi participarea lor la creşterea 

~t Urbanismul, martie-aprilie 1933. an X, nr. 3-4, p. lG0-161. 
:12 Analele Universităţii Bucureşti, Seria Stiinţele Naturii, Gcologie-C~eogra

lie 31, an. XI, 1962, p. 176. 
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populaţiei a fost destul de redusă în comparaţie cu excedentul mişcării 
migratorii: 

Datorită acestor surse de creştere, primii 12 ani după sfîrşitul celui 
dintîi război mondial, s-au soldat cu o dublare a numărului de locuitori, 
ceea ce a făcut din oraşul nostru, sub aspect demografic, unul dintre 
cele mai mari oraşe ale ţării. Din datele statistice publicate în 1930 re
iese că el concentra în acest an 20,9% din populaţia urbană a ţării, iar 
în 1941, 26,10/o. Aici se afla aproape un sfert din populaţia activă ocupată 
în administraţie şi armată, în comerţ şi credit, precum şi în profesiunile 
consacrate sănătăţii, sportului, divertismentelor etc. şi aproape o cincime 
din cea ocupată în industrie. In procente, -raportul dintre populaţia activă 
a oraşului Bucureşti în diferite ramuri de producţie şi cea a populaţiei 
active a ţării, se prezenta în 1930 în felul următor : Capitala concentra 
21,8% din populaţia ocupată în industrie ; 25,40/o din populaţia ocupată 
în transporturi; 25,20/o din populaţia ocupată în comerţ şi credit şi 16,40/o 
din populaţia ocupată în administraţie, învăţămînt, cultură. 33 

Prin urmare, faţă de celelalte oraşe ale ţării, Bucureştii era cel 
mai însemnat centru industrial, comercial, administrativ şi cultural al 
ţării. Cu toate acestea, densitatea populaţiei ce se realizează prin ra
portarea cifrei populaţiei la suprafaţa aşezării sale nu este prea mare. 
Calculată în 1930 la 565.000 locuitori în oraş şi circa 67.000 în subur
bane, densitatea ar fi deci, de 82 locuitori pe ha în oraş şi 30,5 locuitori 
pe ha în suburbane şi 69,6 locuitori pe ha în total oraş şi sub
urbane. Dacă socotim suprafaţa oraşului pînă la limita lui legală, nu 
pină la limita zonelor construite, atunci densitatea este doar de 74 lo
caitori pe ha în oraş 34• In comparaţie cu oraşele mari din străinătate, 
densitatea aceasta nu este prea mare. Menţionăm că în 1927 Varşovia 
avea o densitate de 85,9 locuitori pe ha şi Hamburgul în acelaşi an în
registra 81,5 locuitori' pe ha 35. 

Dublarea populaţiei s-a soldat bineînţeles şi cu o dublare a clădi
rilor. Astfel, numărul acestora a crescut de la 35.000 în 1915 la 67.385 
în 1930, ceea ce însemna cam 1.000 clădiri pe km2• In raport cu populaţia, 
în 1913 erau 4 locuitori pe o locuinţă, sau în alte cuvinte, 64 încăperi 
pentru 100 oameni. In 1930, prin creşterea numărului de clădiri, reve
neau 3,8 locuitori unei locuinţe sau 70 de încăperi pentru 100 de oa
meni 36. Cea mai mare densitate pe camere se afla la periferia care dă
dea şi cel mai mare procentaj de morţi. 

In ceea ce priveşte structura populaţiei după ocupaţie, pe baza da
telor oficiale publicate în 1930, putem trage următoarele concluzii : mai 
mult de un sfert din populaţia activă care cifra 53% din totalul popu
laţiei oraşului era ocupată în industrie, constituind categoria profesională 
cea mai importantă. Dintre aceştia 16,40/o lucrau pe cont propriu, 590/o 

3:; Ibidem, p. 174. 
34 Primăria Municipiu:l.ui Bucureşti, Planul director de sistematizare decre

tat la 9 mai 1935, Memoriu justificativ şi planuri. p. 14 
35 George Millea, op. cit., p. 23-24. 
36 Ibidem 
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Erau salariaţi, 11, 70/0 ucenici 37. Datele nu permit însă să putem preciza 
dţi dintre cei care lucrau pe cont propriu erau propi;].etari de fabrici 
mari sau mijlocii şi cîţi posedau doar simple ateliere meşteşugăreşti. 

In instituţii, lucrau 19,30/o din populaţia activă, dintre care numai 
funcţionari la Primărie 2166. Mai puţini lucrau în comerţ şi credit 9,1% 
:şi în transporturi 5, 70/o. Din populaţia ce lucra în sectorul comercial, 
persoanele lucrînd pe cont propriu reprezentau 24,50/o, salariaţii 40,30/o, 
ucenicii 70/o, servitorii 24,90/o etc. 38, fără să putem da date precise asu
pra puterii lor economice. Nu putem aprecia cîţi erau mari negustori sau 
mari bancheri şi cîţi erau simpli băcani cu o dugheană neînsemnată la 
marginea Capitalei. La fel se punea problema şi în privinţa categoriei 
de salariaţi dintre care mulţi puteau fi funcţionari superiori sau func
ţionari cu o mai redusă cal.!ificare. 

O categorie care deşi nu are o pondere prea mare şi nu este spe
cifică populaţiei urbane, dar pe care trebuie să o amintim întrucît a 
.avut un rol deosebit în aprovizionarea pieţii Capitalei, este populaţia 
ocupată în agricultură ce reprezenta 3,90/o din totalul populaţiei active 
a oraşului Bucureşti. Ea se afla în special la marginea Capitalei alcă
tuind o parte din locuitorii comunelor suburbane şi se ocupa cu gră
dinăritul şi desfacerea zarzavaturilor pe pieţele noastre. 

Privită în ansamblu, pe întreaga perioadă dintre cele două războaie 
mondiale, populaţia Capitalei a cunoscut o puternică creştere. In timp 
.ce în intervalul 1832-1859 s-a înregistrat o mişcare ascendentă lentă 
'.Sub aspect demografic, dar cu certitudine mai vie decît în orînduirea 
feudală, o scădere în perioada 1859-1900, o răminere aproape constantă 
timp de 12 ani, după primul război mondial şi mai ales intre anii 
1930-1941, creşterea a fost deosebit de accentuată ceea ce a făcut din 
.Capitală cel mai populat oraş al României. 

ASPECTS DEMOGRAPHIQUES CONCERNANT LA VII.LE DE BUCAREST 
PENDANT LA PERIODE ENTRE LES DEUX GUERBES MONDIALES 

RESUMF.: 

L article, en se basant sur les donnees statistiques fournies par les re
oeensements des annees 1912, 1930 et 1941, suit la ligne de l'augmentation de la 
population en fonction des facteurs qui ont influence ce processus : le developpe
ment economique et le role administratif - politique de la Capitale. 

L'etude des routes par lesquelles on realise, en general, l'accroissement de 
la population, excedent naturel, migration nette et l'inclusion des localites avois1-
nantes, ne mene pas a la conclusion qu'a Bucarest l'afflux de la population de 
province a eu le role de plus important en l'ascension de la ligne demographique. 

Toutes Ies donnees demontrent qu'en la periode entre les deux guerres 
mondiales la ville de Bucarest a ete non seulement le centre de la vie politique 
-et economique, mais aussi le centre qui a concentre la plus nombreuse population 
-de Roumanie. 

37 Enciclopedia României, vol. II, p. 358. 
38 Ibidem. ' 
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