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Bucureștiul – un oraș al contrastelor și al excluziunii 

 

Bucureștiul și regiunea din jurul său, Ilfov, nu au fost niciodată atât de bogate ca astăzi. Produsul Intern 

Brut al regiunii s-a dublat în perioada 2005-2008, și reprezintă 24% din PIB-ul României.  PIB-ul pe cap 

de locuitor era în anul 2010 de 27.000 Euro, peste PIB-ul mediu european, la egalitate cu regiuni italiene 

cum ar fi Piemonte sau Liguria, Freibourg din Germania sau East Scotland. În București și împrejurimi  

este relativ ușor de găsit un loc de muncă – rata de activitate este foarte mare, de 81% în Capitală și de 

71% în Ilfov, cu mult peste media națională de 62,8%.  

 

În același timp, Bucureștiul este un oraș al segregării, în care polarizarea socială, inegalitatea veniturilor 

și fenomenele de excluziune socială se accentuează. Observăm diferențe mari, mai ales între Nordul 

bogat, unde cei prosperi se refugiază spre periferie, în căutarea atmosferei „de ţară” și a izolării de sudul 

sărac .  

 

În nord se concentrează o populație formată din persoane cu studii superioare, puţini analfabeţi, 

şomeri, muncitori necalificaţi ori rromi având locuinţe - aproape exclusiv case boiereşti şi vile. 

Conform specialiștilor, aceștia controlează în mare parte economia urbană. Pe de altă parte, sudul sărac 

(cartiere cum ar fi Rahova, Ferentari, Berceni, Militari, Giuleşti, Pantelimon şi Colentina) este format din 

comunităţi sărace constrânse de nivelul veniturilor să se rezume la bunuri şi servicii de strictă 

necesitate, afectate de prezenţa deşeurilor, a zgomotului şi degradării imobiliare, în care iau naştere 

ghetouri și unde regăsim și o concentrare spaţială a rromilor având la bază un complex de factori de 

natură economică. 

 

Relațiile dintre oraș și comunele din jur, de pe teritoriul județului Ilfov, sunt marcate de dezvoltarea 

oarecum necontrolată a orașului. Volumul deșeurilor crește și gropile de gunoi (Glina și Vidra) pe care 

orașul le generează rămân o mare problemă, la fel ca și comunitățile de excluși care trăiesc acolo 

ignorate de autorități.  

 

Aceste comune furnizează în același timp o mare parte din hrana proaspată pentru locuitorii orașului. 

Suprafaţa agricolă a regiunii Bucureşti – Ilfov este importantă - 117.965 ha. Legumicultura s-a dezvoltat 

pentru a putea satisface nevoile crescânde de aprovizionare ale Capitalei. Comunele în care 

legumicultura se află pe primul plan sunt: în Nord - Nuci, Ciolpani, Gruiu și în Sud - Berceni, 1 Decembrie, 

Vidra. 
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Economia socială în regiunea București-Ilfov 

Economia socială (ce cuprinde asociații, fundații, cooperative și case de ajutor reciproc) este un 

angajator important în Regiunea București-Ilfov oferind peste 18.000 de locuri de munca în 2010, 2% din 

salariații regiunii.   

Cu venituri într-o ușoară creștere, economia socială crește totuși într-un ritm mai lent decât regiunea în 

ansamblu. Se manifestă efectele lipsei unor politici locale și regionale de încurajare a acestui sector, care 

pare ca a pierdut din ritmul perioadei anterioare. Nu există un dialog structurat între organizațiile 

economiei sociale și autoritățile locale și regionale, fiind necesar a se întreprinde acțiuni în acest sens. 

De asemenea, este necesară elaborarea unor strategii/politici locale și regionale de dezvoltare a 

economiei sociale, fie separat, fie ca elemente integrate în strategiile de dezvoltare de ansamblu. 

Mai multe date despre economia socială din regiunea București Ilfov și istoricul dezvoltării acesteia 

puteți găsi în prezentarea disponibilă la această pagină.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ies.org.ro/library/files/prezentare_date_bucuresti_ilfov.pdf

