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Evoluţia demografică 
a oraşului Bucureşti 
de la Unirea Principatelor 
Române 
pînA în zilele noastre 

Dezvollar<'a oomer\ulul dup.:I pacea de la Adrianopole (1829), dnd ..,. 
desfl!nţează monopolul \Ul'<'.eSC asupra Principatelor Române ,1 oomerţul 
devine liber, atrage dupA sine.aglomerări de populaţii !n qczările ur
bane, ş.l lnd~bl ln principale\eoraŞe ale Ţări! Romăneştl precum şi 

lnuneleponurldunA""'e· 
A1leSt proces de aglomerare a populaţiei, în oraşe, 5-a amplilicat, mai 
ales, în a doua jumătate a secolului XIX-lea, ca urmare a lntenslficărîi 

comerţului şi a d"1:voltărll meşteşugurilor. Cu dczvoltare11 capitalismu
lui ln Romănia, după Unirea Principatelor, după anul 1859, populaţia 
oraşului sporeşte continuu. Creşterea numărulul dc locuitori, în a doua 
jumAtate a sec. XIX, ln or~, 5-a produs atit prin !migrarea unor 
Jocuitoridlns.ateleaŞ'-'Ulle !nlmprejurimi!ecentrel<>rurbanc,c!tş.lprin 
stabilirea a unei tnsemnate păr\l a populaţiei venite de peste Carpaţi. 

Din ~datele" recesămîntului din 1899 r"1:ultă el 240/o din popula\ia 

~~n.::;.":'~;i,~.:O~;r• din aceia a Olteniei este formată din locuit<>r:i vcniU 

tn acest sens la rocensămîntul din 1899, ca să dăm c!teva exemple,,...,, 
constatat di, ln judeţe'le Ilfov peste 13</t din p<>pubţie era vmibl din 
Than•ilvania ; ln Judeţul Brăila 400/o, în Prahova 22,5•/o- Rcşedin\cle 
acestor Judeţe, oraşele BucureşU, Brăila~ Ploi<'Şli la care se adaugă 
Craiova ş i Ga la;i, care au jucat cel mal Important ro! !n producţia meş
tcşugAreasc!i şi tn comer\,lncep!nd cu a doua jumătate a se<:olului XIX, 
au foiit centrele care au atras un mare număr de oameni 
Creşterea m<'<lie anuală a popula\ici <>r41ulul Bucureşti ln perioada 
1859-1899 de 3f,J'lo, nu a-a putut realiza deci! pc seema imigrilrl!or 
depopula\le,d<'OO,..,....lnperioadaanllorl6&1i--1878 sporulnatura! a 
cUn<>SCut un deficit de 15.600 persoane; !ntre anii 1878-llUl\I sporul 
natural al <>nşulul Bucur<'Şti a fost de numai .°JO/o. iar în perioada anil<>r 
1889-1899dcaproximativde5,8'1o l 

' B!jl MlreM: 0.1UOrca„ o<<i<! .... I" ~«hM <-t I" IMml"" .„„..,..i„t<kn' 
d!„1'!111tilfJO,lnRttCUo!mt"'11lGnomilelR""'4"kl. 
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La lnceputul """°lu!ul XIX, dupli date e<timative pe baza hărţi! ni"-'$t! 
din 1635 3. ln Ţara Rom:lneasd trăia o popula\!e de peste 1.478.000 

~~~!~rild.20/o din a""ast.11. Populaţie locuia în oraŞ<' şl tirguri. restul de 
89.8•/o trfua în m<l<lml rural. Dact urmărim cvo~u\i.a demografică a 
orB.'fului Bucureşti. în raport cu <'<'lelalte oraşe. constatăm eli marea 
llllljorltate a oraşelor fi Urguri!or erau mici, multe dln ele sub 1000 
de locuitori. Numai 5 oraşe : Bucureşti, P!Oio>$ti, Craiova. Galati şi 
Brăila dep1iŞ<'au 5.000 de locu itori. ln ele trăiau peste 93.600 pe1·so1me, 
adică mai mult de jumătate (61.8•/o) din popula(ia urbană . Toate cel~~ 
)al te centre urbane erau simple tirguri în care schimbul de pre.duse 
jucarolulprindpal!ndczvoltarealoreconomică 

Schimbările intervenite !n structura economidi. în d"""niile 3-4 ale 
sec. XIX prin !ntenslricarea comer\ulul. d<'1wo!ta1ta, ln e<>nt!nua!'1', a 
meşteşugurilor, creşterea producţiei agricole şi apariţia unor industrii 
uşoare meşteşugăreşti, pc scară mai largii, au dus într-altele La creş
te!'1'a mal rapidll. a numărului populaţiei !n Or8$ şi la o evolutk mai 
&CC(!ntuatAaunorcent..,urbane. 
Astft'l, fixarea capitalelor la toate judeţele mllrglnite de Dunârc. ln 
oraşele aşezate pe malurile acestu i fluviu. ea să"" poat! •uprav<';(hca 
mal bine hotarele de sud ale tării.a 1051 ractorul prindpal care au fllcut 
ca„ !n scurt timp, numărul popuLa\iei acestor Ora.Şe. devenite ""ntre 
judeţene. sa crească fo"r te mult în eompe.ratie cu ceea ce fuseser ll p!nA 
~~:::~.deoarece !n ele !ncepe sll St' dezvolte o viaţă economicii mai 

De 8$Ctnenea trasarea unor linii de dreula\!e care aveau sli lege Bucu
l"Cfliul - capitala \Arii - cu Oiiava prin Piteşti--Slatina-Crmov.a-
1"""'1.l Severin; cu~pevaJ.eaPrahoveişicuMoldovaprinBu:tău, 
Rlmnicu Si!.rat. Focşani a făcut ca oraşul sll,., dezvolte, sub a<pecl 
demografic. mult mai rapid şi o dată eu el t(>llte aŞO>zllrile ce,., gilseau 
de-alungulae<>$\orcăl. 

ln AceBStă perioadă Bucureştiul înregistrează creŞteri mari !n număru l 
populaţiei. Fiind capitala tării şi avind Giurgiu! ca un a,·antpost la 
Ourulrc, ca.., lucreaZ<l. acum rriat mult penim eJ, lnccpe sa sc desvolte 
ati\ aub aspect economic. dt şi social-politic mult mai ..,p<'de. ln com
paraţle cu .,,,lelalte otaşc" 
Spre Bucu,..,şti se lndrcaptă acum. din ce ln ce mai mult. atit comer
cian\i, meseriaşi ~l oamen i de afaceri din lntreaga ţaril. cit şi din unele 
state din Europa Centralii, ca şi un număr mare de agricultori din satele 
din împrejurimi ln cit, la 1859. populaţia BucureŞtiului depăşise 100.000 
de locuitori. La 1859. llnul Unirii Principe.telor Române. peste 35"/, din 
populaţi a urbană. din sudul ţ.'irli eu concentrat.li. ln oraşul Bucuretti 
Datoritll mişelirii continuă a populaţiei. !n secolul XJX, de la sate fa 
oraşcdarşiasporuluinatural.populaţiaor~lor.aŞ<'ZateintreCarpa\i 

;,~~,1;..~~',~;::"!;";k~i,"~~~;~%~f'lui C. C. o;,,,_... ', Prl• <lp.,.!• Rom~u 
'ln h•rt.a russsd d< I>. !S3' „„ pU>.Otl\at nlln\irul do familii. pentnl 11..,.,.. 
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şi Dunăre ajunsese la pesl~ 740.500 \ocuiltlri, ceea ce inseamnA o creş-
tere de Pl'Sle 2 or! mai mare fală de anut IBS9. 
Ca urmare, populaţia urban! ttJ>rt'Zenta, la sfirţltuJ secolului XIX (1899) ::,;il;!'.n cei 3.903.000 locult<Jrl al leritar!ului \Ari! dintre Carpati 'ji 

ln 80e$t concu111 demoirran„, populaţia oraşului BUC\lttţt! a]u"<lc de la 
121.731loc:uitarilnanull859.la276.178!nanul l89'9. 
l n sero.lui XX creştero nuntantlui popula\iei OT4ŞC!lor <.'llt.! mult ma! 
mare dedt ln • doua jumitate • l(!C(llului XIX (t7'/1 fa\f de 291/1) ; 
acestlucrualăculcaraporluldinln!pop.11atia urbanlf!rnral.ă!<!lie 
lnlr-o ccntinul llCh!mb&tt ln lavoatta popula\iei urbane. ln sec.<>iul XX 
pe li"<lii lact<Jrul mlgraltlrlu t'ilr;, a jucat principalu! rol tn ctt:Şteru 
populaţie!. s-a ad.luga1. !a OTaşul Bueuttţti. i"<liobatta unor localiliiţi 
din a propicrH lui ca ul"11laN! a exlindetil ~ului, ln ~t fd numai 
!n anul 1930 au losl troente la oraşul Bucureşti IO«lltă\il car<- totalizau 
e\.700locultorl.Lf. a""5U.flp1" s-auadllugat, evldent. ,i sporulnatural 
al popula\!ei. 
Dar <:'11 privire b creş\erea num.U.UW popula\ioei urbane inclusiv - a 
Maşului Bucureftl. "" distingtte: ~-tn oecotul xx•. 
l.Pcrioada189'9-l1Mlclndpopulaţialnttglstttaza.!n g"'1eral,c~ 
\ett!cntă,liirA„lturi. 

li. Perioada llMl- 1948 ci11d creştcrea populaţiei urbane ~-.te foarte 
:~~::~\~r.din principalele eentre au lleăderi lnscmf\atc în nwnărnl 

III.Perioada 19~1969,perioadaepocii sociali$te,ci11dwlnregis
trffZllcelc mai mari cn:şleri în populaţia urt.anA,datorltă dL'Zvoltărilor 
<.'COnomice a tu\urOT cent:rclOT ~i lret-..-n-a ln rlndul oraşelor al unor 
l~lilăţi industriale,""" ttnl:re ru funcţiuni admillisl:rativ politk-,, 
!n prima perioada la oraşul Buror<:<;ti ~le!"ea modie anuală a popu
l•ţici pînă !11!94lalcotde62•;1 ;înl><'rioada anilor 1941- 1948 Ullcu
,..,~tiul cunoaşte o cre'jtere d~ numal 7'/ o cea ce ir.scamnA dr<:a 7.000 
Joc..,,!tori pe an; eel mai mic •por lnrei!i•t.-•t ln """°lu! nostru. 
!n perioo<la a 3-a. pcri08d.\ du~ 1948, perioada epocii sociali•l<', dnd 
se porneşte la reconsl:rucţia .....,..lor şi indus1rlaUzarca sociali•t:t a \Adi, 
pupulaţla urbani tn general şi ~il ln special lnftg>&Tl"l'.uâ t:rl"ll
ter!, medii, anuale, deosebii de mart datoritii sporului nawral r!dJcat 
dt 4l 4porululmlj!ratorlu. 
Intre anl! JIJ.48-1969 sporul mediu. a nual. al populaUel ~lor lnu-e 
Ca;pa\l 4i Dunln! - a fost de 31.:!0/1 adldi de pesţe 1$ (lti mal mare 
dedt tn perload.\ anilor 1941- 19<18. Cele mal ,,...n cretteri IHU tnro
gistra \ !n or1.$Cle tn care .ww dezvoltat ln!oemnaie r amuri lndustriAI<! 
si oare au atrasunn\lll\lrrnarocde forţide munci. Pearuoamb1u oro.· 
ş.e\oo-. eearnal~~1tteanwntntlu!popuie.\îei,totale,ocuooa.»c, 
cviderl1.oraşulBUC\lreş1icupest.!41$.000,loeultorio::oeaee tt>«O':intl 
uo $pCO" anu!ll de 19'/ o- Aportu.\ cel mai tnsemrw.t 111 ~ !"'ri<><Kli 
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\a avut mlşc:ll<ree mign>torie, Dupl anul 1949 """"' stabilit ln Bucurefti 
pegtie350.000delooult.orive>iţidintoatepăl"\lleţAr!l. 

Oraşul~!oentruluri>en,datcrltlrohllulpecare--lde\lne,den 
Unirea~loraoeiadecapitallaţiril,cufunclli~ 
lnviaţa~lclşl"°"lalpol.itlelapoporululnoinruaCUl'>OllCUlttle 
mal mari creş~ ale numll'\llui de !.ocuJţt;rj &Ul tn sooolu:I XIX cit şi 
ln_..,.luJXX. 
La totalul populaţie! urbane dintre Carµa (l sl Dunăre (adld raportat 
la oraşele aşezate ln Oltenia şl Muntenia], Bucureştiul deţine "2.1 45,SO/• 
dlnpop.ila\îe. 
fnlnchelerea~Ur:llpeeareofacemcupr!vlrelaoraşu!Bucu
reşU ne oprim cu dteva consldent,li, Ia lmigrlrlle, ~ .... u produs 
ad. Oraşul Bucuresll a atras. rum era şi firesc, cel mat mare num!r 
depopulaţ\edinto&lettgiunileţărll. 

Dlnoeipe<tel.366.600!iocuJl>cripeeare-inumlriB~tiilarecen
allmlntul din 1960 nurTUticca 36,80/o slnt loce.lnicl. adică ln cifrt rotundă 
502800lorultori,larr-estulde63,2•/o adiclipesle863.800sunt'·enlţiln 
Bucureşti!ndlfer!le perioade. 

Peste 363.000 loruitorl s-au stabilit ln BurureşU lnalnle de 1944; Iar 
dr<:a 460.000 dupâ această datll (pentru un num.ar de 39.800 locuitori 
a i Bu"Ureştiulul nu"" cunoaşte data s tabilirii lor !n cap!talll). 
Cel m.i mare flux de populaţie, sp,.., Bucureşti, este !nreiistrat 1n pe
rioadaindustrializării$0C\aliste•. 

~=u::~. ':ar:~~;~!~." ~a ;.~~~JoJ'°~;~J ':~l~t 
ln Burure:şli,dinlntreagaţarll, aproape jumlltat., - 416.300 (48'/o)sunt 
'"eniti din Munten ia; iar dintre nceştia mai mult de jumăt.ate (aproxi
mativ 220.000) sunt venl\i din iona decimple a IM'.t'Stei provincii, ion! 
mai pu\in industrialiuitA, ln comparaţie eu alte regiuni ale ţării 
Trandorrnarea •oelallstll a agrkulturll şi lndeosebi mecanizarea mun
cilor agricole, "11re !n 'zonadeelmple s-aextins petoatl supralaţa e!. 
au !.!rut c:a un numllr Important de braţe de munoA 5' rAmln! dis
ponibil 
Multe dintre braţele disponibile s-au !ndrept.at spre marele ®ne şi 
şanti...realeCapitalel. 

Aşa~ explic!, de ce num&l după anul 1950 •-&u stabilit ln BuCUJ"l'f\Î, 
dinzona.dec!mpleaMunten!ei,pesU,llO.OOOlocuitorl. 
Moldova ocupăloculdoi,!nprlvinţaaporlululpecerel-aavullaeref

terea populaţie! oraşului Bucureş\L Din aceastA parte a· ţari! sunt veniţi 
ln Bucureşti peste 133.600 locuitori (15,7•/o); unne„A Transilva nia cu 
pe-sie 103.000 locuitor! (120/ 0), Oltenia cu aproape 87.000 l<>CUltori (100/ 0), 
Dobrogeacucirca24.000locuitorişiBanatulcuaproape l3.000locultori. 
Acesta esle aspectul demografic a! Bucureştilor cercetat pe linia lml-

~i~~~tu~1151°:~c~~~~~! ~=~o~„•i:!i:! !~" c:=; 
pentrupopulaţiadlntoate provlnciileRomAnlei 
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Evolutiondm.og-r• phlquede llvUlede O..ttre11I 
deplliol'uniond~ prlm:lpautCs iu"<lu'• nosi@urs 

Le d.fv~enldocomm«eed.,..leoPno Roumalnf;_. lotm!Ofd'Andrtnoplo 
UHll)o ;\IUR..,rb«i1.owo11·&oer<l!..,.,.,,\ du nombredei._..uon<1ans 1„ 
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