
BUCURESTENII SI ACTIVITATEA . , 

EDILITARĂ. ÎN PRIMUL DECENIU 
INTERBELIC 

prof. Alexandrina Nicolae 

Sfârşitul războiului şi modificarea statutului Bucureştiului fac ca şi pretenţiile 
populaţiei pentru condiţii de viaţă mai bună să sporească. Acest lucru determină statul 
român să ia o serie de măsuri pentru o mai bună administrare a Capitalei. O primă 
iniţiativă se manifestă în 192 l când se reiau acţiuni mai vechi ce ar fi trebuit să se 
finalizeze cu un plan de sistematizare a oraşului. Următorul pas îl reprezintă legea din 
14 iunie 1925 prin care se introduce principiul autoguvernării oraşelor. Ministerul de 
Interne pierzând dreptul să gestioneze financiar şi să controleze activitatea Consiliului 
Comunal. Pentru acoperirea cheltuielilor, art. 244 al legii sus-menţionate autoriza pri
măriile oraşelor de a percepe taxe, cotizaţii, impozite directe şi indirecte, precum şi 
prestaţii în muncă. 

O lege din anul următor se va referi exclusiv la Bucureşti. Conform acesteia, 
Capitala era organizată prin împărţirea în două subdiviziuni administrative: zona centra
lă, împărţită în patru sectoare (I Galben, li Negru, lll Albastru şi IV Verde) şi periferia 
ce cuprindea teritoriul de până la linia forturilor, inclusiv comunele care, conform pre
vederilor legii, deveneau suburbii ale oraşului: Băneasa (cu cătunele), Colentina, Pan
telimon, Tunari, Principele Nicolae, Dudeşti-Cioplea, Şerban Vodă (cu satul Militari). 
Militari, Roşu, Principele Carol. 

În paralel, încă din 1928 îşi începe activitatea Comisia de Sistematizare fondată 
din 1927, ce urmărea elaborarea unei politici coerente de sistematizare a Bucureştiului. 

Toate acestea se adăugau unei legi din 191 O conform căreia se prevedeau sancţiuni 
şi penalităţi pentru cei care ar ordona sistarea unor iucrări edilitare deja începute. Era 
o măsură de siguranţă generată de instabilitatea politică din ţară, ce avea consecinţe şi 
asupra administraţiei oraşului. Eficacitatea acestei legi a fost însă scăzută în sensul că, 
chiar dacă nu au existat primari care să o încalce propriu-zis, totuşi desele schimbări de 
la conducerea Primăriei Capitalei au determinat abandonarea unor lucrări, începerea 
altora noi şi în general o politică administrativă inconsecventă de pe urma căreia populaţia 
oraşului nu a avut decât de suferit. 

I. Locuinţele, sau mai bine spus criza de locuinţe grefată pe o creştere rapidă a 
populaţiei, reprezenta principala problemă a administraţiei bucureştene din primul dece
niu interbelic, eventual motiv de revoltă. 

Această criză de locuinţe nu reprezenta ceva nou. Încă de dinainte de război, 
municipalitatea lua o serie de măsuri în sensul rezolvării acesteia astfel că, în 1910 se 
hotăra suprimarea, pentru 20 de ani, a taxelor pentru construcţia de locuinţe ieftine 
(între 2500 şi 400 lei) şi se hotăra crearea unei societăţi care să se ocupe cu construirea 
unor astfel de locuinţe. Societatea îşi continuă activitatea şi după război reuşind să 
construiască noi locuinţe astfel încât în 1930 este menţionată construirea de către aceas
ta a 2830 locuinţe în Bucureşti (dintre care 1650 numai cu parter, iar 1195 cu parter şi 
etaj) 1

• Particularii construiesc şi ei case de toată mâna şi în toate stilurile astfel că se 

1 Or. Sabin Manuilă, Recensământul General al Populaţiei României din 29 Decembrie 1930, 
Bucureşti, 1939--1940, p. 230. 
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ajunge ca aceste construcţii particulare să reprezintă mai mult de jumătate din numărul 
locuinţelor construire în această perioadă. 

Se modernizează şi se ridică noi construcţii în centrul Capitalei, apoi noi cartiere 
spre marginile oraşului. Astfel se ridică cartierul inginerilor C.F.R. din zona Gării de 
Nord, cartierul din zona Cotroceni, în jos de Şcoala de război, în zona şoselei Kiseleff 
şi a Parcului Filipescu, apare cartierul Bonaparte între şoseaua Jianu şi lacul Herăstrău, 
cartierul Tunari între Şos. Ştefan cel Mare şi hipodromul Floreasca. Noi parcelări se fac 
şi între cimitirul Ghencea şi DruIJlul Sării, între Şoseaua Mihai Bravu şi Bariera Vergu
lui sau în zona Vatra Luminoasă. In aceleaşi zone, alături de aceste locuinţe ridicate cu 
sprijinul Municipalităţii, se ridică locuinţe şi la iniţiativa particularilor. 

Nevoia de a obţine cât mai mult spaţiu locuibil determină municipalitatea să dea 
în folosinţă, prin concesionare, tot terenul disponibil dintre limitele propriu-zise ale 
oraşului. Astfel, alături de reutilizarea vechilor maidane, un alt fenomen important în 
reprezintă astuparea aşa-numitelor „gropi" ce fuseseră până nu demult locul de refugiu 
al hoţilor Bucureştilor sau, pe timpul iernii, locul de adăpostire al populaţiilor de ţigani 
nomazi. Acest proces se definitivează spre 1927. Este cazul cunoscutelor gropi ale lui 
Ouatu sau Cuţarida din zona de nord a oraşului. Deasupra lor s-au construit locuinţe 
modeste, nu prea înalte, mai toate având grădiniţă cu flori şi pomi, adesea câte o boltă 
de viţă. Era zona propriu-zisă de mahala, zonă ce se întindea până la marginile oraşului 
şi care făcea un contrast atât de puternic cu centrul cu arhitectură modernă. 

Trecerea de la zona oraşului propriu-zis spre periferie era plastic surprinsă la 
1915 de Elena Niculiţă-Voronca şi imaginea pe care o oferă pentru momentul 1915 nu 
diferă mult faţă de o perioadă de 10 ani mai târzie: „Trecând de pe strada Lizeanu, care 
este o stradă de oraş, cu dughene şi toate cele trebuitoare, am mers până la linia de fer 
înspre Olteniţa, iar de aici, dând printr-un loc de noroi, am dat în strada Maicei Dom
nului ( ... ]. Mergând mai departe constatăm că strada aceasta a fost cândva pietruită. 
Casele bune treptat se împuţinează: te afli în mahala. Mai mergi cât mai mergi printre 
care sărăcăcioase urcând şi nesimţind când, deodată, locul se lărgeşte şi te afli la ţară"2 • 

Aspectul neplăcut al acestor mahalale este menţionat încă de dinainte de război. 
Printre ele se numărau Floreasca, Tei, Grand, Ferentari, Balta Albă etc. 

Locuinţele a aici erau cele tip vagon, cu una sau două camere. Amplasarea lor nu 
ţinea seama de nici un plan de sistematizare ci, în zilele de sărbătoare, când vigilenţa 
autorităţilor nu mai exista, mobilizându-şi rudele sau vecinii, cel care dorea îşi ridica o 
casă, iar atunci când reprezentanţii Primăriei apăreau în zonă faptul era deja consumat. 
Construcţia nu necesita lucrări grele de punere a temeliei ci se băteau 4 sau 6 pari în 
pământ, pe aceştia se instala o armătură de şipci iar între ele se introducea pământ 
amestecat cu paie sau piatră sfărâmată. Alteori parii susţineau o împletitură de nuiele 
care era apoi lipită cu lut, zidurile fiind astfel înălţate se aşezau uşile şi ferestrele iar 
apoi acoperişul de şindrilă sau stuf. 

O descriere realistă a unei mahalale la 1925 o face ziarul „Dimineaţa" în numărul 
său din 10 decembrie: „în «Câmpul Veseliei» e o colecţie încurcată de uliţe şi fundături, 
de case turtite, şi bordee abia vizibile, un cartier în care arhitectura e o utopie. Până în 
comuna Măgurele, şi de aici până la Jilava, omul nu ştie alt duşman decât ploile"3

• 

O situaţie asemănătoare se înregistra şi în cartierul Griviţa-Cuţarida, majoritatea 
locuinţelor de aici fiind făcute din bârne sau din nuiele lipite cu lut. 

Mahalalelor propriu-zise li se adaugă, îndeosebi după 1922, noi cartiere apărute 
dincolo de limita oraşului prin împroprietărirea demobilizaţilor sau prin cumpărarea de 

~ Elena Niculi!ă-Yoronca, Sărbătoarea Moşilor i11 Bucureşti, St11di11 Comparati1•, Bucureşti, 19, p .. 
3 cf. Al. Cebue, Aspecte din viaţa wwr ma/raiale bucureştene în perioada 1900-1944 în Materiale 

de istorie şi muzeografie, Bucureşti, 1964 . 
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parcele de către oamenii cu venituri modeste. Astfel apar cartiere noi cum ar fi cel de 
pe izlazul comunal Dudeşti, în preajma fabricii de ciment Titan, a uzinelor Malaxa, 
Dămăroaia, Cetatea Voluntărească, spre Afumaţi, dincolo de Floreasca. 

Aspectul de mahala nu este caracteristic numai periferiei ci se poate întâlni în plin 
centrul capitalei, pe câmpul Procopoaiei, în apropiere de Cişmigiu, la intersecţia stră
zilor Berzei - Ştirbei Vodă - Calea Plevnei, unde deasupra gropilor ce fuseseră astupate 
îşi ridicaseră locuinţe insalubre muncitorii de la U.C.B. care îşi rotunjeau veniturile prin 
creşterea porcilor. O adevărată problemă o reprezintă pentru Primărie demolarea acestor 
locuinţe, operaţie terminată până în 1929, pe locul lor ridicându-se mai târziu Căminul 
Studenţesc şi Facultatea de Drept. Principalul motiv al demolării l-a reprezentat aşa cum 
mărturisea şi Al. Predescu, în evocările sale, insalubritatea locului deoarece: „fostul 
crâng al Procopoaiei nu avea cişmele iar «gospodarii» îşi cărau apa cu sacalele noroind 
tot drumul de la gârlă până acasă. Mirosuri pestilenţiale se ridicau ca un blestem, odată 
cu roiurile r.e muşte şi ţânţari, iar când sufla vântul spre oraş, îneacă aromele rozelor 
din Cişmigiu şi parfumurile rafinate ale plimbăreţilor de pe bulevard"4

• 

Mai bune sau mai proaste, locuinţe se construiesc dar numărul lor este insuficient 
faţă de nevoile populaţiei. În această situaţie se răspândeşte pe scară largă sistemul 
închirierilor. De această criză de locuinţe ştiu să profite noii întreprinzători de după 
război, fie că este vorba de cei care construiesc în mahalale şi percep preţuri mici pentru 
!? locuinţă aproape imposibil de locuit, fie că este vorba de cei ce închiriază în centru. 
In centru, cazurile sunt diverse. Unii dintre proprietari îşi închiriază locuinţele şi se 
retrag la ţară, dacă mai au locuinţă, sau preferă să locuiască la hotel iar alţii închiriază 
doar camere, aşa cum se întâmplă în plin centru, pe bulevardul Elisabeta care era, aşa 
cum menţionează o revistă a vremii: „un şir întreg de camere mobilate şi te miri ce mare 
a fost numărul femeilor de stradă în Bucureşti acum câteva zeci de ani după numărul 
acestor închirietoare pe care nimeni nu le deranjează şi nimeni nu îndrăzneşte să le 
atingă fiindcă, din când în când, apare prin faţa chiriaşilor câte o şapcă de reprezentant 
al autorităţilor care veghează la apărarea prestigiului cucoanei şi la încasarea dividen
delor"5. 

Unele dintre aceste garsoniere erau într-adevăr mobilate, cu un dulap, un pat, un 
birou de scris, o bibliotecă, o masă cu şase scaune, un lavoar, dar acestea erau puţine 
ca număr şi scumpe, cerându-se pentru închirierea lor până la 8 şi chiar I 0.00 lei pe 
lună, altele sunt numai numite „mobilate" fiindcă n-au decât „un pat hodorogit, acoperit 
de adevărate cârpe de bucătărie şi o pernă mizerabilă, pentru aceste cerându-se ofiţerilor, 
funcţionarilor neînsuraţi şi studenţilor sume ce variază între 300 şi 2000 lei pe lună" aşa 
cum menţionează aceleaşi periodic6

. 

O situaţie chiar mai grea aveau negustorii ambulanţi care, veniţi din provincie, 
erau nevoiţi să locuiască câte 4-10 în camere cu chirie şi din cauza chiriei mari şi a 
depărtării de zona comercială erau nevoiţi să schimbe anual locuinţa, condiţiile fiind 
uneori chiar mai proaste, unii preferând chiar să doarmă în ganguri, pe maidan sau în 
curţile oamenilor. 

Nu numai că aceste chirii erau considerate mari în raport cu venitul populaţiei şi 
cu condiţiile de locuit dar chiriaşii erau permanent la dispoziţia proprietarului astfel că 
autorităţile alarmate de situaţie şi uneori mobilizate de articole publicate în presă sub 
nume sonore ca: „balamucul regimului chiriilor"7 sunt nevoite să intervină pentru re-

4 Al. Predescu, Vremuri vechi bucureştene, Bucureşti, 1990, p. 68. 
5 Jurnalul Chiriaşi/01; I, nr. 10 din oct. 1920, p. 4. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
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glementarea situaţiei. Astfel, în martie 1921 se elaborează un proiect de lege pentru 
înfiinţarea oficiilor de închiriere ce urmau să execute tranzacţiile, să calculeze chiriile, 
să evalueze, să fixeze taxele pentru chirii şi taxele contravenţionale atât pentru proprie
tari cât şi pentru chiriaşi. Măsurile continuă astfel că în mai 1921 o ordonanţă a Minis
terului de Justiţiei suspendă evacuările pentru ca în iulie 1921 să se dea o lege pentru 
încurajarea construcţiilor. 

Măsurile sunt ineficiente, proprietarii sunt nemulţumiţi dar nici situaţia chiriaşilor 
nu se îmbunătăţeşte, ajungându-se astfel în aprilie 1922 să se publice noua lege a 
chirilor despre care revista „Jurnalul Chiriaşilor" spunea că: „Mai mult sau mai puţin 
vor fi mulţumiţi acum şi unii chiriaşi şi unii proprietari. Dar criza propriu-zisă de 
locuinţe tot nu a fost rezolvată"8 • 

Aceasta era într-adevăr realitatea, dovadă faptul că problema crizei locuinţelor nu 
fusese rezolvată ea continuând să existe în toată perioada primului deceniu interbelic, 
determinând furtunoase manifestaţii ale chiriaşilor sau proprietăţilor organizaţii şi unii 
şi alţii în asociaţii sau determinând gazetele vremii, cum ar fi „Gazeta Tinerimii" să 
publice glume în spiritul românilor de a face haz de necaz într-un imaginar dialog între 
doi cunoscuţi: „- Greu dragă cu locuinţele ... Eu stau într-o cameră atât de mică încât 
dacă intră soarele trebuie să ies eu!"9

• 

Pe ansamblu, abia spre sfârşitul deceniului se va înregistra o ameliorare a situaţiei, 
dacă nu din punctul de vedere al locuinţelor cu mai multe apartamente cel puţin al 
materialelor din care erau construite. Anuarul Statistic al Municipiului Bucureşti pe 
1930 prezenta astfel situa ţin: 22.230 clădiri cu un apartament (36,4%), 11.012 clădiri cu 
două apartamente (24%), 8.160 clădiri cu trei apartamente (13,9%), 4.823 clădiri între 
5 şi 10 apartamente (11,8%), 10.78 clădiri cu peste 10 apartamente (1,8%). Dintre 
acestea 12,9% erau din paiantă, 7,3% din vălătuci, nuiele, lut şi bordeie, iar 30,8% din 
cărămidă, beton şi piatră 10 • Astfel se prezenta situaţia de fapt ce trebuia să stea în atenţia 
Comisiei de Sistematizare ce acţiona încă din 1928, dar a cărei activitate se va manifesta 
cu precădere în următorul deceniu interbelic când reuşeşte să elaboreze şi un plan 
complex de sistematizare a oraşului, în 1934, şi chiar să-l pună în practică. 

Ca şi chiriaşii ce se puteau împărţi în diverse categorii, în funcţie de venitul pe 
care îl aveau, şi proprietarii locuinţelor se diferenţiau între ei. Cei foarte bogaţi aveau 
o casă cu unul sau două nivele, cu acoperiş din ţiglă cu scară exterioară. Interiorul era 
tot atât de somptuos. O astfel de vilă, cu parter şi etaj, având în general aproximativ 
130-150 m2 avea la parter un interior cu hol frumos decorat, ce făcea legătura cu biroul, 
cu sufrageria spaţioasă şi serviciile. Aceasta constituia partea oficială a locuinţei, în 
timp ce etajul avea două dormitoare (unul pentru adulţi şi unul pentru copii) ce aveau 
terase şi grupuri sanitare diferite. Legătura între parter şi etaj se făcea atât pe scara 
principală cât şi pe scara de serviciu. Ultima ducea la camera de rezervă de la etaj unde 
se păstra lenjeria, în pod unde se afla debaraua sau la subsol unde se aflau camera 
servitorilor, instalaţiile de încălzire, pivniţa, spălătoria 11 • 

Astfel de locuinţe bogate, mai vechi, mai aveau cabinete de lucru cu birouri şi 
bibliotecă bogat ornamentată cu sculpturi, saloane tip Ludovic XIV, Ludovic XV sau 
Louis Philippe, cu fotolii poleite, cu canapele îmbrăcate în mătase, cu draperii estetic 
aranjate şi mulţime de bibelouri chiar dacă tendinţa momentului era spre simplitatea 

8 Ibidem, li, nr. 77 din apr. 1922, p. 1 O. 
9 Gazeta Tinerimii, li, nr. 1 din apr. 1925, p. 10. 
IO Cf. Petre Dache şi Ana Bene, Aspecte ale dezvoltării edilitar-urbanistic ale Capitalei intre cele 

două războaie mondiale în Materiale de istorie şi muzeografie, voi. V. Bucureşti, 1964. p. 115. 
11 Căminul. Studii şi planuri de case, I, nr. I din ianuarie 1930, p. 7. 
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interioarelor, cu paturi din bronz, mese din lemn fin sau cristal, a canapelelor tapiţate 
cu pluş sau piele 12

• 

Aceste interioare erau imitate, pe cât posibil, şi în aşa zisele locuinţe ieftine care 
erau însă mai reduse ca dimensiuni. 

La polul celălalt se aflau casele din mahalale, case ce erau complet necorespu
nzătoare din punct de vedere igienic. Construite în grabă ele erau insuficient iluminate 
şi aerisite, unele devenind igrasioase în situaţia în care erau construite sub nivelul 
străzii. Rezistenţa lor era scăzută, deteriorarea intervenea repede dar în lipsa altora 
oamenii continuau să le locuiască considerându-se fericiti că au o casă a lor. In această 
situaţie, familiile cu posibilităţi materiale mai reduse, c'eie ale funcţionarilor mărunţi, 
comercianţilor, birjarilor meseriaşilor sau liber profesioniştilor se văd constrânse să 
sacrifice orice pretenţii de confort, îngrămădindu-se uneori într-o singură cameră sau în 
două, transformând în camere de locuit şi bucătăriile, dacă acestea existau. Aceste 
locuinţe erau mobilate simplu cu un pat, o masă, un scrin, scaune. 

Deoarece alegerea locuinţei spune foarte multe despre posibilităţile materiale ale 
proprietarului sau chiriaşului, decorarea interiorului este o oglindă a personalităţii aces
tuia. Din aceste motive, descrierile de mai sus au încercat să surprindă, pe scurt, mediul 
în care bucureşteanul primului deceniu interbelic îşi ducea viaţa de zi cu zi. Dacă aceste 
descrieri au fost suficient de elocvente ele vor ajuta la înţelegerea manifestărilor aces
tuia atât în public cât şi în familie, a pretenţiilor acestora faţă de serviciile publice şi a 
aportului pe care el îl duce în slujba acestora. 

~· Reţeaua stradală şi salubritatea Capitalei 
In parai~! cu extinderea spaţiului locuibil, reţeaua stradală se extinde şi se moder

nizează şi ea. Inceputurile acestui fenomen trebuie căutate încă din secolul trecut când, 
la 1824, la iniţiativa lui Gr. Ghica, un anume inginer Hartel se ocupa cu construirea 
primului caldarâm în Bucureşti. Situaţia cunoaşte modificări substanţiale la sfârşitul 
secolului al XIX-iea. Atunci aspectul oraşului se schimbă, fiind pusă în aplicare ideea 
trasării noilor axe ale oraşului: N-S (ce înlocuia şi dubla Podul Mogoşoaie) şi E-V (bd. 
Kogălniceanu - bd. Regina Elisabeta - bd. Carol I - bd. Ferdinand). Se trasează şi 
bulevardul George Coşbuc care dublează Calea Rahovei sau bd. Dacia ce dublează str. 
Mihai Eminescu. 

Paralel cu tăierea marilor bulevarde se trece şi la o modificare a ţesutului stradal, 
la o aliniere şi ordonare. Intersecţiile nu mai apar ca efect al dimensionării propriu-zise, 
în funcţie de necesităţile de trafic ci apar ca efect al reutilizării unor vechi maidane. Era 
o tentativă de copiere a planului de sistematizare a Parisului pus în practică în timpul 
lui Napoleon al III-iea (sistemul cruce în centru) dar acest lucru nu s-a reuşit în tota
litate, Bucureştiul prezentând o ţesătură stradală neregulată de moştenire turco-fanariotă. 
Se va realiza totuşi o corelare între cele două laturi, fapt ce îi va conferi capitalei 
imaginea unui oraş situat la graniţa Orient-Occident. 

Aceste lucrări de modernizare vor continua şi în perioada de după 1900 când se 
construiesc pieţele I. C. Brătianu şi C. A. Rosetti, o parte a şoselei Kiseleff (1905) iar 
din 1907 începe pavarea cu piatră cubică a Căii Griviţei, Căii Rahovei, Căii Călăraşi, 
străzii Sf. Vineri, etc. Perioada războiului a marcat o stagnare a acestor activităţi pentru 
ca sfârşitul acestuia să determine şi reluarea lor modernizându-se marile bulevarde şi 
croindu-se altele noi. 

Este perioada când se încearcă punerea în aplicare a decretului de sistematizare 
din 1921 ce prevedea organizarea capitalei în 3 inele concentrice, primul, cel din centrul 

12 Ibidem. 
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comercial al Bucureştiului trebuia să reunească strada Ştirbei - bulevardul I. C. Brătia
nu, bulevardul Dr. Kalinderu, Calea Călăraşilor şi să ajungă la Dâmboviţa, al doilea inel 
trebuia să reunească strada Francmazoană - Calea Grivitei - strada Romană - Calea 
Dorobanţilor - Bulevardul Dacia - strada Traian - Calea' Rahovei, iar cel de-al treilea 
să urmeze parcul şoselelor ce înconjurau oraşul. Legătura între ele urma să se facă prin 
străzi radiale cu o lăţime medie de 12 metri în centru ajungând spre periferie la aproxi
mativ 30 de metri. Se stabilea şi lăţimea străzilor ce urmau să alcătuiască aceste cercuri; 
astfel, pentru primul cerc trebuia să fie 16-20 m. 

Aceste idei nu s-au materializat în totalitate, aglomeraţia, îndeosebi în centrul 
capitalei, fiind una dintre caracteristicile zilnice ale principalelor artere de circulaţie, 
îndeosebi a bulevardului Brătianu şi a Căii Victoriei. Ultima avea un trafic deosebit de 
aglomerat datorită marii afluenţe de trecători şi vehicule dar şi pentru că pe aici, pe 
partea stângă a pieţei [din capătul Căii Victoriei] drumurile duc la Palatul de Justiţie şi 
mai departe spre Patriarhie. De jos în sus şi de sus în jos, drumul este al cortegiilor 
regale. Pe aici trece regele de la 1923 spre Cameră pentru a deschide sesiunea Corpu
rilor legiuitoare, pe aici coboară Comisiunea de răspuns la mesaj şi cortegiul Sfinţilor 
episcopi ce merg să primească, din mâna suveranului, cârja păstorească 13 • Alături de 
aceste bulevarde, mai vechi sau mai noi, îşi fac simţită prezenţa şi altele cum ar fi 
bulevardul Mărăşeşti, paralel cu Şos. Kiseleff sau bulevardul Dr. Kalinderu, viitorul 
bulevard al Eroilor. Apariţia lor este strâns legată de noile cartiere ivite acum în aceste 
zone. 

Dacă pentru zonele centrale, sau vecine centrului, Primăria manifestă interes în 
modernizarea reţelei stradale, periferia este în general uitată atunci când se pune tot o 
astfel. de problemă. Se pretextează în acest sens lipsa fondurilor sau insuficienţa aces
tora. Işi aduceau totuşi aminte şi de această zonă dar doar pentru puţin timp, în preajma 
alegerilor când şi votul acestor cetăţeni conta şi când promisiunile nu costau nimic. 
Nemulţumirea locuitorilor din aceste cartiere faţă de situaţia de mai sus are un puternic 
ecou în presa vremii care publică numeroase articole pe această temă. Aşa face revista 
„Facla" în numărul său din 23 mai 1925 care surprindea o realitate: vara praful pe 
Şoselele Griviţa şi Filantropia se ridică în nori acoperind tot cartierul. În afară de 
străzile A.B.C.D„ străzi pe care sunt locuinţe C.F.R. şi care sunt mai curăţele, toate 
străzile din partea locului sunt la fel ca celelalte de la periferia oraşului: nepavate, 
neiluminate şi nealimentate cu apă 14 • O situaţie identică prezenta şi cartierul Grand-Regie 
unde „muncitorii de la fabrica de tutun şi atelierele C.F.R. Griviţa sunt obligaţi ca 
imediat ce părăsesc atelierele [„ .] să înoate prin noroaie sau să meargă pe marginea 
numeroaselor canale pline de mortăciuni şi gunoaie" 15 • 

Se iau unele măsuri dar acestea sunt insuficiente, Capitala continuând să aibă sute 
de străzi nepavate ce aduceau mari neajunsuri populaţiei deoarece „la răspântii şi în 
mijlocul acestor străzi [„ .] se formau bălţi în care porcii se scăldau în voie [„ .] în 
timpul ploios, aceste străzi deveneau impracticabile ... Circulaţia vehicolelor şi oameni
lor devenea imposibilă [ „.] ieşirea în strada principală se făcea cu ajutorul picioroan
gelor şi a saboţilor din lemn" 16 aşa cum surprindea un raport de activitate al Primăriei 
sectorului III Albastru, dintr-o perioadă chiar mai târzie 1932. 

Aceasta era situaţia la periferie în timp ce în centru arterele de circulaţie bene
ficiau de borduri şi pavaje. Aşa prezenta situaţia o „Dare de seamă asupra activităţii de 

13 col. Popescu-Lumină, Bucureştii din trecut şi de astăzi. Bucureşti, 1935, p. 675. 
14 Petre Dachc şi Ana Bene, op. cit .. p. 112. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem, p. 113. 
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la Primării" care menţiona, pentru anul 1920, inexistenţa bordurilor dar existenţa unei 
suprafeţe de pavaj de !97.517 m2 din care 175.507 m2 reprezenta suprafaţă carosabilă 
iar 22.011 m2 trotuare. In anul următor suprafaţa bordurilor era menţionată de 450 miar 
cea a pavajului de 226.429 m2 dintre care 208.738 m2 carosabil şi 19.690 m2 trotuar. 
Aceste cifre reprezentau în total 40 km stradă pavată 17 , suprafaţă insuficientă însă pentru 
o populaţie în continuă creştere ale cărei pretenţii sunt tot mai mari. 

Asfaltate sau nu, aceste străzi ridică Municipalităţii o altă problemă: salubrizarea. 
Menţinerea curăţeniei pe străzile oraşului a beneficiat de atenţia autorităţilor încă din 
secolul al XVIII-iea de când este menţionată restricţia referitoare la tăierea vitelor în 
oraş, pentru ca ulterior să fie menţionată şi existenţa canalelor pentru scurgerea apei aşa 
cum surprinde Nicolae Filimon, pentru momentul 1813, atunci când vorbea despre uliţele 
din centrul oraşului care „erau aşternute cu scânduri de stejar şi aveau dedesubt canaluri 
de lemn pentru scurgerea apei" 18

• Din 1873 se trece la salubrizarea sistematică a oraşului, 
Primăria luând în antrepriză „ridicarea şi transportarea prafului, noroiului şi gunoaielor 
de pe stradele Capitalei precum şi udarea în timpul verii" 19 aşa cum menţionează un 
document din Analele Primăriei Bucureşti. Situaţia cunoaşte o îmbunătăţire în perioada 
următoare pentru ca declanşarea primului război mondial să stopeze şi activitatea Pri
măriei în acest domeniu, fapt ce o determină să emită o ordonanţă-apel, în august 1916, 
prin care se arăta că nu se mai poate face o curăţenie organizată a oraşului, ca înainte, 
astfel că se cerea ca „în fiecare dimineaţă, curţile, trotuarele şi strada până la mijlocul 
ei să fie măturate de fiecare proprietar sau chiriaş în dreptul locuinţei sale"20 • 

Sfârşitul războiului determină Primăria să-şi reia activitatea în acest domeniu. Se 
extinde acum suprafaţa canalelor colectoare, existau 210 canale în timp ce alţi 240 km 
erau total necanalizate21

• Dotarea serviciului de salubritate se face cu 30 de camioane 
pentru gunoi, stropitori autopompe şi se hotărăşte ca gunoiul de stradă să fie dus la 
Dâmboviţa-Abator în acest scop gunoaiele menajere, mai puţin cenuşa, urmând a fi depo
zitate pe stradă în cutii metalice şi colectate de lucrătorii de la salubritate. Această depozi
tare a gunoiului la marginea străzii, nu face decât să dea acestora aspectul unor imense 
mormane de gunoaie care alături de mizeria lăsată de zecile de căruţe cu alimente, ce 
poposeau zilnic în Bucureşti, „lăsând în urma lor mormane de gunoaie şi aducând pe roate 
şi pe copitele cailor, mai ales pe vreme ploioasă, noroiul străzilor mărginaşe"22 fac ca 
aspectul oraşului să fie insalubru. Pentru eficientizarea activităţii de curăţire a oraşului se 
hotărăşte descentralizarea acesteia pe sectoare dar nici această măsură nu este suficientă. 

Această murdărie a oraşului, mai mult sau mai puţin intenţionată, nu este numai 
efectul unei activităţi ineficiente din partea Primăriei ci ea spune foarte mult şi despre 
gradul de civilizaţie al populaţiei capitalei. Aspectul insalubru al străzilor, fie că este 
vorba, în mai mică măsură, de cele din centru, fie că este vorba, în mai mare măsură, 
de cele de la periferie este efectul unei indiferenţe pe care bucureşteanul de ieri sau de 
azi a manifestat-o faţă de tot ceea ce îl înconjoară de tot ceea ce este bun public, din 
lipsă de educaţie, aşa cum demonstrează unele obiceiuri surprinse de periodicele timpu
lui: „Oricui i se poate întâmpla la orice oră din zi, şi aceasta în plin centru, ca, trecând 
pe trotuar să se pomenească că deasupra capului i se scutură un covor sau se varsă un 
lighean cu apă"23 • 

17 •••, Dare de seamă asupra admi11istraţiu11ii comunale a Capitalei pe timpul de la J ia11aurie 
1920 la I ianuarie 1921. Bucureşti, I921, p. 20. 

18 cf. N. Iorga, Istoria B11cureştilo1; Bucureşti, I 939, p. 50. 
19 Constantin C. Giurcscu, Istoria Bucureştilo1; Bucureşti, l 979, p. I O I. 
20 Ibidem. 
21 Gospodăria Comunală şi Jude/eană, I, nr. 6 din fcbr. 1923, p. 5. 
22 M1111icipalitate. I, nr. I din martie 1928, p. 20„ 
23 Paza Poliţienească. Administrativă. Socială, II, nr. 11 din fcbr. 1922, p. 9. 
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Tot ca expresie a menţinerii salubrităţii oraşului P!?ate fi considerată şi activitatea 
oficialităţilor în sensul modificării situaţiei cimitirelor. lncă din 1864, apar legi succe
sive ce prevedeau interdicţia construirii de cimitire în oraş. Măsurile vor fi reluate, 
dovadă faptului că nu au fost respectate. Ele încep să fie aplicate riguros abia de la 
începutul secolului XX când se înfiinţează numeroase cimitire pe linia de centură a 
oraşului, cimitire al căror număr se ridica la 21 în 191924

• Acestora li se adaug inaugu
rarea crematoriului din Bucureşti (25 ianuarie 1928) în zona vecină cu cimitirul Bellu, 
fapt ce stârneşte puternice proteste din partea Bisericii Ortodoxe Române care vedea în 
acesta un model păgân, o gravă încălcare a tradiţiei creştine. 

Principala problemă în menţinerea salubrităţii Bucureştiului o ridică însă Dâmboviţa 
şi salba de lacuri ce mărgineau oraşul în zona de NE ce reprezentau o continuă ameninţare 
la adresa stării de sănătate a populaţiei. De această problemă, ce trebuie să stea în 
atenţia autorităţilor, acestea erau perfect conştiente aşa cum dovedeşte printr-un articol 
din 15 octombrie 1922 al unui reprezentant al Primăriei care descria astfel Bucureştiul: 
„Aşezat în mijlocul mlaştinilor, fără a fi apărat de păduri, bântuit de vânturi care îi 
aspresc şi îi schimbă fără tranziţii clima, a avut nefericirea să fie croit astfel încât face 
ca, cu tot dinadinsul, toate relele şi-au dat mâna spre a-l afunda în iadul necurăţeniei"25 • 

Interesul pentru regularizarea cursului Dâmboviţei se manifestă încă din a doua 
jumătate a secolului trecut datorită deselor inundaţii pe care aceasta le provoca. Creşterea 
populaţiei şi lărgirea paletei activităţilor acesteia face ca râul să aibă tot mai mult de 
suferit, devenind în deceniul al doilea al secolului XX şi îndeosebi după 1930, un uriaş 
canal colector al oraşului, imagine surprinsă realist de prozatorul Cezar Petrescu, con
temporan cu perioada, ~are punea în descrierea făcută Dâmboviţei de personajul prin
cipal al romanului său „lntunecare" o realitate a anului 1925, chiar dacă puţin exagerată: 
o Dâmboviţă cu „apă uleioasă şi lâncedă [ ... ]. Râul bălos împotmolea cârpe şi stârvuri. 
Pe pantele malurilor, unde îndrăznea să dea colţul ierbii, cioburi de vase, tinichele 
mâncate de rugină, bucăţi de vată şi vertebre albe cu gratii de coaste, toate aduceau 
îndată aminte că dacă primăvara va fi purces undeva să plesnească muguri şi să înve
rzească pajişti, aici e numai o rană purulentă care se deschide la soare"26

• 

Dacă Primăria nu a avut fonduri, sau poate nici interes să vindece definitiv aceas
tă „rană purulentă" atunci, spre sfârşitul primului deceniu interbelic, s-a gândit la o 
soluţie: a recurs la un „plasture" care să o acopere, cel puţin în zona centrală, 
construindu-se în perioada ulterioară un planşeu de ciment, sub pretextul fluidizării 
circulaţiei, planşeu finalizat în 1935 între Calea Victoriei şi Calea Şerban Vodă, pe o 
distanţă de 800 m liniar, urmat de un altul de dimensiuni mai mici (130 m) în zona 
bisericii Sf. Elefterie. 

Alături de problemele ridicate de asanarea Dâmboviţei, altele erau legate de 
asanarea lacurilor din jurul Capitalei. Acţiunea este anterioară perioadei dar s~ reia 
propriu-zis în 1926, când devine una dintre preocupările d_e bază ale Primăriei. lncep 
discuţii, se elaborează proiecte, se strâng colete publice. In perioada 1927- 1928 se 
elaborează studii, se încep lucrări de ridicare topografică a văii Colentinei, iar din 1928, 
odată cu preluarea funcţiei de primar de către Dem I. Dobrescu şi prin colaborarea 
acestuia cu ministrul Agriculturii şi Domeniilor, Ion Mihalache, activitatea se intensifică 
din 1930 începând lucrările propriu-zise de asanare a lacului Snagov urmate abia din 
1933 de cele de la Băneasa, Herăstrău, Floreasca. 

p. 20. 

24 M. C. Pântea, Noul plan şi ghid al oraşului Bucureşti şi har/a judeţului Ilfov. Bucureşti, 1919, 

25 Gospodăria Comunală şi Judeţeană, l, nr. l din 15 oct. 1922, p. 4. 
26 Cezar Petrescu, Îlllunecare, Bucureşti, 1976, p. 587. 
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3. Aprovizionarea cu apă potabilă, menajeră sau pentru nevoi industriale a 
beneficiat şi ea de interes din partea oficialităţilor. Dacă iniţial Dâmboviţa a reprezentat, 
până la jumătatea secolului al XIX-iea, principala sursă de apă a oraşului, ulterior 
importanţa sa este într-o continuă scădere datorită poluării. Astfel, alături de pitoreştii 
sacagii, simbol al Bucureştiului din secolul trecut, ce alimentau cu apă, din Dâmboviţa, 
oraşul, se extinde tot mai mult reţeaua cişmelelor publice ce se mai alimentau şi ele cu 
apă din Dâmboviţa (prin instalaţia de la Bâcu-Arcuda înfiinţată în 1885) cât şi din 
izvoare subterane din afara oraşului, realizare a anilor 1901 şi 1907 când inginerul Elie 
Radu înfiinţa staţiile de pompare de la Bragadiru şi Ulmi. 

Sporirea cantităţii de apă pompată spre oraş, determină administraţia să ia măsuri 
pentru o mai bună aprovizionare a populaţiei, în 1908 adoptându-se şi un regulament ce 
prevedea obligativitatea introducerii apei şi a canalizării în toate locuinţele din sectorul 
I şi II dacă aveau conducte publice pe stradă; lucrările de racordare la reţea urmau să 
fie suportate atât de Primărie cât şi de locuitori. Sistemul abonamentelor se extinde 
ajungând în 1912 să fie menţionaţi 2559 abonaţi în sectorul I, 1398 în sectorul II şi 963 
în sectorul IIl27

• 

Începutul reconstrucţiei postbelice marchează şi materializarea iniţiativelor Pri
măriei de înfiinţare a unor uzine comunale ce trebuiau să se ocupe cu îngrijirea oraşului. 
Aşa apar în 1923 U.C.B., uzine ce aveau spre administrare toate instalaţiile de apă din 
capitală şi care, din 1928, vor relua şi serviciul de salubrizare. Sporesc posibilităţile de 
captare şi pompare prin modernizarea staţiei de la Arcuda şi înfiinţarea unor staţii noi. 
Cantitatea de apă mai mare pompată spre oraş face ca şi lungimea conductelor de 
aprovizionare cu apă să sporească, ajungându-se ca, în perioada I 927-1929, să fie 
instalată în Bucureşti 40% din lungimea totală a conductelor de apă menţionate în 
Bucureşti în toată perioada interbelică, reţeaua de artere cunoscând însă o extindere mai 
mare în deceniul următor. 

Pe ansamblu, sectorul aprovizionării cu apă a Capitalei a înregistrat cele mai mari 
progrese dovadă faptul că atât înainte cât şi după război cantitatea de apă consumată era 
fuarte mare. Dacă înainte de război la 350.000 locuitori se consumau 100.000 m3

, după 
război se consumat 300.000 m3 28 • Această cantitate de apă consumată în Bucureştiul 
acelei perioade se situa mult peste media cantităţii de apă consumată de marile oraşe 
europene ale vremii. 

Şi acest sector avea însă unele minusuri, mulţi locuitori ai Capitalei continuând, 
în lipsa posibilităţilor materiale, să se alimenteze cu apa cărată de sacagii din Dâmboviţa, 
să-şi sape fântâni, chiar dacă apa acestora nu era prea bună, sau să se aglomereze la 
cişmelele de pe stradă, în cartierele în care acestea existau. Astfel prezintă situaţia o 
plângere din 1922 adresată Primăriei Capitalei în care se arăta că: „în cartierul Filan
tropia, pentru 10.000 de locuitori există doar două cişmele"29 sau ziarul „Dimineaţa" 
care menţiona în numărul său din 5 decembrie 1922 că în strada Pieptănari „o singură 
fântână era destinată a alimenta o populaţie de 20.000 locuitori şi pentru aceasta femeile 
se scoală de dimineaţă şi fac coadă la gura cişmelei"30, ştiut fiind faptul că apa nu se 
distribuie pe timpul nopţii. 

27 FI. Georgescu, Al. Cebuc, Petre Dache, Probleme edilitare bucureştene în Materiale de istorie şi 
muzeografie. voi. VI, Bucureşti, 1966. 

28 Gospodăria Comunală şi Judeţeană. I, nr. 6 din fcbr. 1923, p. I O. 
29 Al. Ccbuc, Aspecte din l'iaţa unor mahalale bucureştene 1i1 perioada 1900-1944 în Materiale şi 

studii de istorie şi muzeografie, voi. IV, Bucureşti, 1964, p. I 07. 
30 cf. op. cit .. p. I 08. 
31 Petre Dachc şi Ana Bene, op. cit .• p. 120. 
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Chiar dacă menţiunile sunt anterioare măsurilor din anii 1926-1929, ele reliefea
ză totuşi situaţii ce nu dispar rapid ci se perpetuează în toată perioada primului deceniu 
interbelic. 

Extinderea reţelei de aprovizionare cu apă a reprezentat crearea unor condiţii 
favorabile pentru menţinerea curăţeniei cel puţin a locuinţelor, dacă nu şi a străzilor şi 
ridicarea nivelului de trai. Astfel, alături de extinderea numărului băilor din locuinţele 
particulare, se extinde şi sistemul băilor publice. Trecerea în revistă a acestora o face 
recensământul din 1930 care menţionează, pentru Bucureşti, ca fiind deţinătoare a astfel 
de facilităţi 18% din populaţie31 în timp ce marea majoritate nu dispunea de astfel de 
condiţii fiind nevoită să utilizeze reţeaua băilor publice sau să improvizeze. Igiena 
personală depindea astfel de posibilităţile materiale ale fiecăruia şi de aprovizionarea cu 
apă. Existau persoane pentru care o baie nu mai era neapărat doar o măsură de menţinere 
a igienei personale ci putea reprezenta şi un moment de odihnă, de relaxare în timp ce 
altele, dacă reuşeau să facă o baie totală o dată pe săptămână. Aceste situaţii diverse se 
vor oglindi şi în starea de sănătate a locuitorilor Capitalei. 

4. Iluminatul public 
• Această preocupare este şi cea mai veche dintre activităţile edilitare în Bucureşti. 
lncă din vremea lui Caragea se iau măsuri pentru luminarea, pe timp de noapte, a 
Podului Mogoşoaiei prevăzându-se obligativitatea de a se ţine aprins noaptea, la şapte 
case, un felinar cu untdelemn sau untură de peşte. Ulterior societatea progresează, se 
descoperă noi metode de iluminat public, culminând în 1881 cu descoperirea electricităţii 
de către Edison. 

În această situaţie, începutul secolului XX marchează o nouă etapă în organizarea 
iluminatului public bucureştean. Prin legea din 1906, Primăria era autorizată să conce
sioneze Societăţii Generale de Gaz şi Electricitate, iluminatul Capitalei. Această orga
nizare a fost afectată de război astfel că la 1920, datorită situaţiei nou create, uzinele 
primăriei au fuzionat cu cele de Societăţi de Gaz (Filaret) pentru a satisface necesităţile 
de confort ale unei populaţii într-o continuă creştere. Totuşi măsurile sunt insuficiente 
aşa cum demonstrează o statistică din revista „Gospodăria Comunală şi Judeţeană" din 
luna martie 1923 care prezenta totalul de străzi ca fiind de 2398 (556.382 km), dintre 
care 1876 (296.315 km) străzi erau luminate cu gaz aerian, 123 (68.580 km) străzi erau 
iluminate cu petrol, 34 (19.550 km) cu electricitate, 5 (7.500 km) cu electricitate şi gaz, 
iar 870 (175.000 km) străzi erau neiluminate32

• 

Insuficienţa iluminatului public determină Primăria să n::curgă din 1924 la aduce
rea energiei electrice de la termocentralele Schitu Goleşti şi Floreşti, iar din 1928-1930 
de la hidrocentrala Floreşti. Tot din 1924 se iau măsuri pentru extinderea reţelei de 
distribuire a energiei electrice în toate cartierele periferice, îndeosebi pe străzi, iar din 
1926 în cele 12 comune suburbane. Se menţine acelaşi tip de iluminat public combinat 
astfel că 78% dintre străzi erau iluminate cu gaz aerian, l % cu petrol şi electricitate dar 
15% erau total neiluminate. Situaţia se menţine, chiar dacă nu în aceeaşi proporţie în 
perioada următoare33 • 

Electricitatea pătrunde şi în iluminatul casnic încă de la 1900 dar extinderea este 
lentă astfel că la o dată mult mai târzie statisticile menţionează o situaţie defavorabilă; 
56% din locuinţe continua să fie iluminate, şi la 1937 cu gaz34

• 

32 Ibidem. 
ll Edilitatea. I. nr. 3 din apr. 1928, p. I O. 
34 Constantin C. Giurcscu, op. cit .. p. 190. 
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Prezentarea acestor activităţi edilitare a fost necesară pentru a surprinde mediul 
în care bucureşteanul primului deceniu interbelic îşi ducea existenţa zilnică. Era o pe
rioadă de instabilitate economică şi politică, de inconsecvenţă în politica administrativă 
a Primăriei, o perioadă în care sporirea confortului cetăţenilor depindea nu numai de 
propriul buget ci şi de bugetul comunal. Dacă în cazul utilizării bugetului familial nu se 
pot da verdicte, în cazul cheltuielilor de la bugetul comunal (pentru activităţile edilitare) 
se pot aduce unele observaţii în sensul că nu se ştie cu siguranţă dacă aşa-numita lozincă 
„N'avem bani!" dezvăluia o realitate sau era doar un paravan după care se putea ascun
de o proastă administrare a oraşului. Oricum, lozinca a fost vehiculată toată perioada 
interbelică în situaţia în care populaţia, presa sau chiar funcţionarii primăriei cereau 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă. Această realitate o surprinde cu „resemnare" gazeta 
„Edilitatea" în numărul său din aprilie-mai 1929: 

„N'avem bani! Şi fiindcă n'avem bani, n'avem pavaje pe străzi, n'avem lumină, 
n'avem canale, n'avem nimic din ceea ce ar trebui să aibe orice oraş civilizat mai ales 
dacă e Capitală de stat"35

• 

Poate aceasta era realitatea în lipsa libertăţii de care oraşul ar fi trebuit să bene
ficieze pentru a se autoadministra dar limbajul caragialesc al articolului te îndeamnă că 
crezi contrariul. 

Indiferent de motive, realitatea se prezenta destul de nefavorabil; un oraş mai 
mult larg decât înalt, pentru a cărui administrare trebuiau eforturi deosebite şi con
secvente, cu o inflaţie de populaţie, un oraş insuficient adaptat unei vieţi civilizate aşa 
cum relata în termeni duri un articol din numărul de pe luna martie 1922, al gazetei 
„Paza Poliţienească. Administrativă. Socială": „Surprinsă de evenimente, cu o inflaţie 
de populaţie aproape triplă decât cea normală, cu o societate amorală, din cauza ignoranţei 
locuitorilor săi, administrată adesea de imorali şi incapabili, Capitala noastră de acum, 
e mult inferioară nu numai unui oraş similar, ci ei însăşi cum am cunoscut'o înainte de 
război"36 • Situaţia se va mai îmbunătăţi însă de-a lungul primului deceniu interbelic dar 
efectele măsurilor edilitare de la sfârşitul deceniului al treilea al secolului XX se vor 
vedea abia în deceniul patru când şi condiţiile de viaţă ale bucureştenilor se vor îmbunătăţi, 
atunci fiind perioada când Bucureştiul îşi merita într-adevăr apelativul de „mic Paris". 

SUMMARY 
The lnhabitants of Bucharest and the Edilitary Activity 

During the First lnter-War Deceny 

The end of World War I and the changes it brought in rhe status of the Romanian Capital, Bucha
rest, a11gmented the popula/ion s req11est of a better life levei. Tlre authoress presents the municipal admi
nistrators' and tlre citizens' efforts in modernizing the town. 

Bibliografie 

Izvoare: 

••• 
••• 
••• 

„Analele Eforiei Spitalelor Civile din Bucureşti", voi. XXI, Bucureşti, Tipografia „Cultura", I 921 . 
„Dare <ie seamă asupra adminisrraţiunii generale a Capitalei pe timpul de la ianuarie 1920 la 
ianuarie 1921 ". Bucureşti, Imprimeria Statului, 1922 . 
.. Recensămăntul general al populaţiei României din 29 Decembrie 1930", Bucureşti, Editura Ins
titutului Central de statistică, 1939-1940. 

35 Edilitatea, I, nr. 4-5 din aprilie-mai 1928, p. 5. 
36 Paza Poliţienească. Administrativă. Socialâ, I, nr. 12-13 din martie 1922, p. 9. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



STUDII ŞI ARTICOLE 139 

„ Căminul mobilat. Organ pentru răspândirea artei mobilierului", an. I, nr. I, iun. 1920. 
„ Căminul. Studii şi planuri de case", an I, nr. I, martie 1929. 
„Edilitatea", an. I, martie 1928, nr. 4-5 aprilie-mai 1929. 
„ Gospodăria Comunală", an I, nr. 46, I dec. 1922 - I ian. 1923. 
„Jurnalul Chiriaşi/or", an I, nr. 10, oct. 1920, an III, nr. 77, apr. 1922. 
„Municipalitatea", an I, nr. I, martie 1928. 
„ Paza Poliţienească. Administrativă. Socială", an li, nr. 18-19 iun., nr. 20-21 iul. 1922, an III, 
nr. 7-8, apr. 1923. 

Lucrări generale şi speciale: 
„. „ Materiale de istorie şi muzeologie", Bucureşti, Editura Poligrafică „Informaţia", 1964, voi. I-VIII. 

Belciurescu Victor 

Britescu G. 

Crutzescu Gheorghe 

Giurescu C. Constantin 

Harhoiu Dana 

Iorga Nicolae 
Niculiiţi-Voronca Elena 

Pântea M. C. 

Petrescu Cezar 
Col. Popescu-Lumină I. 

Predescu Alexandru 

„Bucureşti şi bucureşteni de ieri şi de azi", Editura Cartea Româ
nească, 1945. 
„Sănătatea Bucureştilor. 1862-1944 ", Bucureşti, Editura Medicală, 
1970. 
„Podul Mogoşoaiei. Povestea unei străzi", Bucureşti, Editura Socec 
& Co. S.A.R., 1943. 
„ Istoria Bucureştilor. Ediţia a 11-a revăzută şi adăugită", Bucureşti, 
Editura Sport-Turism, 1979. 
„Bucureşti, un oraş intre Orient şi Occide111", Bucureşti, Editura Si
metria, 1997. 
„Istoria Bucureşti/or", Bucureşti, Imprimeria Naţională, 1939. 
„Sărbătoarea Moşilor in Bucureşti", Bucureşti, Editura „Nicolae 
Stroilă", 1915. 
„Noul plan şi ghid al oraşului Bucureşti şi harta jude/ului Ilfov", 
Bucureşti, Institutul de Arte Grafice „Mihai Eminescu", 1919. 
„ Întunecare", Bucureşti, Editura Minerva, 1976. 
„Bucureştii din trecui şi de astăzi", Bucureşti, Editura ziarului „Uni 
versul"', 1935. 
„ Vremuri vechi bucureştene", Bucureşti, Editura pentru Turism, 1990. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro


