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INTRODUCERE

În anul 1914, profesorul Vintilă Mihăilescu, în lucrarea sa de licenţă Bucureştii din punct de
vedere antropogeografic şi etnografic, realizată sub coordonarea profesorului Simion
Mehedinţi, a scris:
,,Pentru a străbate Bucureştii în lat, de la un punct al razei cel opus, îţi trebuie mai mult de 1
ceas şi 20 minute, făcând 1 kilometru în 10 minute. De tot cam atât timp ai avea nevoie pentru
a-l tăia în lung de la Hipodrom (n.a. actualul Complex Expoziţional Romexpo de la Piaţa Presei
Libere) la Cimitirul Şerban Vodă. Într-un timp aproape întreit, i-ai face înconjurul pe şoselele
de centură, care sunt însă mult înăuntrul razei. Aceste plimbări dau o idee reală despre
întindere şi forma aproape rotundă a oraşului. Alte două plimbări pe diagonală – pentru care
trebuie timp mai mare – duc la înţelegerea că Bucureştii prezintă cele trei prelungiri ale
colţurilor de sud-vest, nord-vest şi nord-est. Privit acum de pe o înălţime, vara, apare ca o
îngrămădire de acoperişuri întrerupte de turlele numeroaselor biserici şi de cele ale
clădirilor-palate, foarte îndesate spre mijloc, mai rare, dar în chip neegal mai mare, în
mahalalele ce urmează centrului şi spre margine – aici, mai ales, des întrerupte de multă
verdeaţă’’ (V. Mihăilescu, 2003:11).

La ora acutuală, Municipiul Bucureşti trece printr-o perioadă de profunde
transformări care schimbă aspectul oraşului atât din punct de vedere urbanistic cât şi al
funcţiilor pe care acesta îl îndeplineşte. Înfăţişarea oraşului a fost mult schimbată în perioada
comunistă, prin înlocuirea -prin demolare - a unor părţi istorice şi a fost transformat într-un
centru de coordonare - prin rolul său de capitală, dar şi în centru industrial - prin deschiderea
a numeroase fabrici la limita intravilanului. Bucureştiul devine, la ora actuală, un centru al
serviciilor - prin stabilirea aici a sediilor generale ale marilor companii naţionale sau al
filialelor de companii multinaţionale sau un centru cultural - prin numărul mare de
universităţi şi instituţii de cultură. Oraşul înregistrează o creştere economică superioară
oricărui alt oraş din ţară. Limitele oraşul din anul 2007 sunt mult schimbate faţă de cele
descrise de Vintilă Mihăilescu. Acesta se dezvoltă din ce în ce mai mult spre periferie,
unindu-se cu localităţile din jur şi integrându-se funcţional cu acestea, iar provocările de
dezvoltare urbană la care trebuie să facă faţă autorităţile locale sau cetăţenii sunt din ce în ce
mai multe şi mai complexe.
Importanţa problemelor care rezultă din dezvoltarea metropolitană a oraşului este
subliniată şi de numărul mare de teze de doctorat de la Facultate de Geografie a Universităţii
din Bucureşti sau de la Institutul de Geografie al Academiei Române. Acestea analizează
municipiul Bucureşti sau zona metropolitană a acestuia din punct de vedere al calităţii
mediului, a hazardelor naturale şi antropice, a impactului restructurării industriei asupra
organizării spaţiului, a activităţilor turistice, a calităţii spaţiului locuibil şi a calităţii vieţii sau
al reflectării dinamicii spaţio-temporale în documente cartografice.
Această lucrare încearcă să analizeze din punct de vedere geografic ceea ce se
întâmplă cu Bucureştiului şi zona sa metropolitană din punct de vedere al activităţilor
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agricole, a impactului pe care dezvoltarea oraşului o are asupra acestei ramuri economice. De
asemenea, aspectele actuale ale agriculturii sunt influenţate de evoluţia acesteia în ultimele 7
decenii, prin impactul celor două reforme agrare care au avut loc: reforma agrară din 1945 când exploatarea privată a terenurilor a fost înlocuită cu formele asociative de tipul
întovărăşirilor, al Cooperativelor Agricole de Producţie – CAP sau cu Întreprinderile Agricole
de Stat – IAS; reforma agrară din 1991 când s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra
terenurilor agricole.
Utilizarea Sistemelor Informaţionale Geografice (GIS) în analiza geografică a
agriculturii din Zona metropolitană a Bucureştiului este justificată de potenţialul acestora ca
instrument de achiziţionare, înmagazinare, prelucrare şi reprezentare a datelor geografice.
Cu toate acestea, nu toate elementele care sunt necesare în analiza geografică a agriculturii
pot fi prelucrate şi suprapuse în GIS. De aceea, datele rezultate din analizele GIS (datele de
utilizare a terenurilor de pe imagini satelitare, digitizarea hărţilor topografice pentru a
obţine modul de utilizare a terenurilor şi modelul numeric al terenurilor) au fost combinate
cu date statistice, cu cele din cercetări directe de teren sau cu date obţinute din interviuri ori
chestionare trimise primăriilor din zona metropolitană. Tocmai această combinare a datelor
obţinute în GIS cu cele obţinute prin alte metode poate fi o noutate de abordare în studiile de
geografia agriculturii. Prin aplicarea tehnicilor GIS putem obţine informaţii mult mai precise
despre poziţia şi caracteristicile obiectelor spaţiale, despre suprafeţele ocupate, distanţele
sau relaţiile care se stabilesc între obiectele şi fenomenele geografice.
Obiectivele majore de cercetare şi dezbatere în cadrul tezei sunt:
1. Care sunt principale modificări intervenite de-a lungul timpului în utilizarea terenurilor, dar
în special din a doua jumătate a secolului al XX-lea?
Zona metropolitană a Bucureştiului este situată în totalitate în Câmpia Română iar
pe o porţiune din partea de sud este lunca Dunării. Cercetările din literatura de
specialitate au arătat că începând cu secolul al XIX s-au produs numeroase
modificări în utilizarea terenurilor, în special prin desţeleniri şi defrişări pentru
obţinerea de noi terenuri arabile pentru agricultură sau alte activităţi şi nevoi
antropice. Pentru secolul XX au fost analizate implicaţiile pe care le-au avut asupra
zonei metropolitane extinderea spaţială a oraşului, modificările intervenite în
utilizarea terenurilor ca urmare a acestei expansiuni.
2. Care este structura actuală a forţei de muncă din zona metropolitană, cu accent pe forţa de
muncă din agricultură?
Dezvoltarea metropolelor are un impact semnificativ asupra structurii forţei de
muncă. Conturarea metropolei arată, în general, că oraşul respectiv trece într-o
etapă de dezvoltare post-industrială şi se transformă dintr-un oraş cu funcţii
primare sau secundare într-unul cu funcţii terţiare sau mai nou cuaternare. Forţa de
muncă din agricultură se reduce din ce în ce mai mult până aproape de dispariţia ei.
De multe ori, aspectele caracteristice sunt cele de îmbătrânire sau feminizare a
forţei de muncă din agricultură. Un element în plus de analiză în cazului Zonei
metropolitane a Bucureştiului este reforma agrară din 1991 care a dus la lichidarea
CAP-urilor şi la restructurarea fermelor de stat.
3. Care sunt principale modificări intervenite în cultivarea plantelor şi creşterea animalelor ca
urmare a reformei agrare din 1991 şi a impactului metropolizării?
Reforma agrară din 1991 a dus la reconstituirea dreptului de proprietate asupra
terenurilor agricole iar alegerea plantelor care se cultivă şi animalele care se cresc
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de către fermieri nu mai sunt decise de la nivel central-guvernamental. Este la
alegerea fiecărui fermier tipul de cultură practicat sau animalele crescute în funcţie
de potenţialul său economic sau tradiţiile lui culturale. Analizele au fost efectuate
prin utilizarea de date statistice obţinute de la Institutul Naţional de Statistică,
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sau cele obţinute pe baza de chestionare
trimise primăriilor din Zona metropolitană a Bucureştiului.
4. Ce areale distincte pot fi identificate în cadrul zonei metropolitane în funcţie de
caracteristicile predominante ale peisajului şi de impactului metropolizării Bucureştiului
asupra localităţilor din proximitate?
Pe baza caracteristicilor observabile pe imaginile satelitare şi a cercetărilor de teren
s-a urmărit să fie identificate acele areale sau peisaje care pot fi separate în cadrul
zonei metropolitane. Acest lucru a fost făcut conform concepţiei geografice de
separare a spaţiului în regiuni relativ uniforme în funcţie de unul sau mai multe
criterii, în cazul nostru caracteristicile agricole şi modul de utilizare al terenurilor.
Pentru a răspunde obiectivelor enumerate mai sus, lucrarea a fost structurată în 7
capitole.
Capitolul 1 (Cadrul conceptual al studiilor de geografia agriculturii prin utilizarea
tehnicilor GIS într-o zonă metropolitană) abordează în prima parte probleme de terminologie,
subiectele de cercetare şi scările de analiză în geografia agriculturii. Sunt prezentate
principalele aspecte teoretico-aplicative care ţin de tehnicile GIS şi utilizarea lor în studiul
geografic al agriculturii. Ultima parte a acestui capitol analizează problema zonelor
metropolitane, prin descrierea lor teoretică, plecând de la experienţa organizării acestora în
Europa şi în America de Nord. De asemenea, sunt prezentate din punct de vedere geografic,
patru zone metropolitane europene (Londra, Bruxelles, Berlin şi Amsterdam), precum şi
modul de organizare a sistemului urban românesc, cu menţionarea că, în prezent, conform
Legii 351/2001 pentru aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a
IV-a - Reţeaua de localităţi, există 11 oraşe de rangul I şi municipiul Bucureşti - oraş de
rangul 0, care pot constitui zone metropolitane prin asociere voluntară între localităţi. Sunt
prezentate şi 3 zone metropolitane aflate în curs de constituire în România (Timişoara,
Oradea şi Ploieşti).
Capitolul 2 (Metode de cercetare în studiile de geografia agriculturii prin utilizarea
tehnicilor GIS) prezintă principalele metode de cercetare utilizate în lucrare, modul de
colectarea a datelor şi principale surse de date (date cartografice, imagini obţinute prin
tehnici de teledetecţie, indicatori fizico-geografici, chestionare, interviuri sau observaţii
directe de teren).
Capitolul 3 (Poziţia geografică a Zonei metropolitane a Bucureştiului (zmb) şi
potenţialul agricol) prezintă problema delimitării unei zone metropolitane a municipiului
Bucureşti, începând cu delimitarea zonei periurbane a Bucureştilor realizată de Ion Iordan în
1973, delimitarea zonei metropolitane a Bucureştiului propusă de Vasile Gherasim în 2003,
până la limitele Zonei metropolitane a Bucureştiului aprobate de Consiliul General al
Municipiului Bucureşti în 2005. Această din urmă limită a zonei metropolitane a fost utilizată
pentru analiza geografică a caracteristicilor agricole. Este evaluat potenţialul agricol din
perspectiva dimensiunii naturale şi a celei socio-economice.
Capitolul 4 (Reforma agrară – implicaţii pentru agricultura din ZMB) analizează
evoluţia actuală a agriculturii din zona metropolitană. În prima parte sunt urmărite efectele
pe care reformele agrare din 1945 şi 1991 le-au avut asupra structurii de proprietate a
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terenurilor agricole şi forestiere, precum şi practicile agricole care au rezultat în urma
aplicării reformelor. Afirmaţiile sunt susţinute de date obţinute prin chestionare trimise
primăriilor din zona metropolitană, iar generalizările sunt făcute atât la nivelul zonei
metropolitane luată în ansamblu cât şi prin gruparea datelor pe judeţele care fac parte din
zona metropolitană. Privatizarea agriculturii, prin reconstituirea dreptului de proprietate
asupra terenurilor agricole incluse în CAP-uri sau IAS-uri, este analizată prin evaluarea
importanţei agriculturii ca sursă de venituri pentru populaţie, migraţia populaţiei îndeosebi
cea din mediul rural unde intensitatea agriculturii este mai mare. Este abordată şi problema
subvenţiilor, a creditelor pentru agricultură. La acestea se adaugă problema specialiştilor
care lucrează în acest domeniu şi situaţia antreprenoriatului în agricultură determinat de
trecerea de la economia centralizată la economia de piaţă. În continuare sunt analizate
tipurile de exploataţii agricole şi problema fragmentării şi consolidării terenurilor agricole,
prin analiza factorilor care determină acest fenomen, argumentele pro şi contra fragmentării
şi o analiză geografică în zona metropolitană a Bucureştiului, desfăşurată prin utilizarea
imaginilor satelitare în comunele Vânătorii Mici şi Ciorogârla.
Capitolul 5 (Dinamica utilizării terenurilor în contextul suburbanizării şi
metropolizării) explorează aspectele care ţin de modificările intervenite în utilizarea
terenurilor ca urmare a expansiunii urbane şi metropolitane a Bucureştiului. Sunt prezentaţi
factorii care influenţează dinamica utilizării terenurilor, modelele formulate de geografi
asupra modului de utilizarea a terenurilor din proximitatea marilor centre. Sunt prezentate
principalele aspecte legate de evoluţia municipiului Bucureşti, de tendinţele de
suburbanizare şi expansiune urbană ale oraşului şi de diferenţele de dezvoltare dintre nord
şi sud.
Capitolul 6 (Activităţi de cultura plantelor şi creşterea animalelor în ZMB) a analizat
modul de utilizarea a terenurilor arabile, prin ponderea pe care o deţin culturile cerealiere,
legumicole şi plante tehnice. În continuare a fost analizată comercializarea produselor
agricole, urmărind în ce măsură se poate vorbi despre o agricultură de subzistenţă (în care
majoritatea produselor agricole produse sunt consumate în gospodărie) sau comercială (prin
ponderea vânzărilor de produse agricole în totalul veniturilor din gospodării). În continuare
au fost analizate modificările intervenite în distribuţia spaţială a suprafeţelor ocupate cu
viţă-de-vie şi pomi fructiferi. De asemenea, a fost analizată problema creşterii animalelor, a
modificărilor care au intervenit ca urmare a desfiinţării CAP-urilor. În finalul capitolului sunt
urmărite perspectivele agriculturii în Zona metropolitană a Bucureştiului, prin studii de caz
desfăşurate în oraşele Pantelimon şi Bolintin-Vale şi în comunele Valea Dragului şi Snagov.
Selectarea acestor localităţi a fost făcută pentru că acestea sunt distribuite geografic în
diferite părţi ale zonei metropolitane şi pentru că premisele iniţiale arătau că există diferenţe
semnificative de evoluţie şi dezvoltare socio-economică cu implicaţii în diferenţierea
structurilor agricole din fiecare localitate.
Capitolul 7 (Consideraţii geografice asupra organizării spaţiului în ZMB) delimitează
principale areale şi peisaje din zona metropolitană în funcţie de criteriile stabilite.
Delimitarea acestora s-a făcut prin utilizarea surselor statistice, cartografice, a imaginilor
obţinute prin tehnici de teledetecţie dar şi prin observaţii directe de teren. La final este
analizată relaţia dintre agricultură şi calitatea mediului din zona metropolitană şi
principalele artificializări ale mediului pentru a creştere suprafaţa agricolă dar şi producţiile
obţinute.
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1
CADRUL CONCEPTUAL AL STUDIILOR DE GEOGRAFIA
AGRICULTURII PRIN UTILIZAREA TEHNICILOR GIS

1. DEFINIREA GEOGRAFIEI AGRICULTURII
Prin însăşi denumirea sa (geo = pământ, grafein = descriere), geografia ,,este ştiinţa
complexelor sau întregurilor spaţiale terestre’’ (Mihăilescu, 1968:13), ce are ca obiect de
studiu
,,Pământul considerat ca un tot, ca un întreg unitar, defalcarea acestuia pe regiuni de întindere
mai mică (localităţi, regiuni) fiind doar una din căile care duc la prezentarea şi înţelegerea
marii unităţi Planetare’’ (Mihăilescu, 1968:13).

În acest context, geografia agriculturii, considerată ca ramură a geografiei economice
,,studiază variaţia spaţială a modelelor activităţilor agricole, descrie şi explică distribuţia
teritorială a culturilor de plante, a organizării agriculturii şi a pieţelor agricole’’ (Erdeli et al.,
1999).

Problema studiilor de geografia agriculturii este, de multe ori, aceea a definirii
agriculturii însăşi. Aceasta este descrisă ca având drept scop cultivarea plantelor şi
creşterea animalelor pentru nevoile umane. Cuvântul ,,scop’’ îi exclude astfel pe vânătorii şi
culegătorii care încă nu au domesticit plante şi animale pentru hrana lor. De asemenea,
silvicultura şi piscicultura sunt cuprinse la un loc cu agricultura în clasificările economice.
Modelul se complică atunci când vorbim despre legăturile pe care agricultura le are cu alte
ramuri economice. De exemplu, industria alimentară foloseşte materia primă din agricultură
şi ajunge la un nivel ridicat de procesare sau faptul că, în unele locuri, terenurile agricole
sunt cultivate cu tehnologii moderne care în altă parte a lumii sunt de neimaginat pentru
fermieri. Acest din urmă element este luat de foarte multe ori în calcul în diferenţierile dintre
anumite regiuni agricole sau dintre un fermier sau altul. Astfel, în unele ferme se folosesc
avioanele pentru aplicarea de pesticide şi computerele pentru controlul zilnic al cantităţilor
de apă utilizate pentru irigarea culturilor; în altă parte, ţăranii încă mai cultivă grâu cu puţine
schimbări faţă de metodele de acum câteva secole. Mult mai izbitoare sunt diferenţele de
producţie. Un fermier american poate produce suficientă mâncare pentru aproape 50 de
persoane, pe când cei din Asia şi Africa cu greu pot să-şi asigure măcar nevoile familiale
(Grigg, 1995:2).
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Dacă agricultura este diferită spaţial,
spaţial de asemenea, ea este un sistem complex şi este
necesar să fie clar ce aspecte ale producţiei agricole încearcă geografii să descrie şi să explice.
În aceste condiţii, geografii susţin că nu este bine să ne limităm în studiile de gen doar la
activităţile din fermele agricole. Aria de cuprindere a cercetărilor ar trebui să se ocupe şi de
input-urile de producţie (cum
cum ar fi producerea de fertilizatori
fer
şi utilaje agricole) şi industria
de procesare bazată pe materie primă din agricultură (de ex.,
ex morile, fabricile de zahăr şi bere
etc.).. Alţii merg mai departe şi includ distribuţia şi comercializarea de alimente ca parte a
acestui sistem (Grigg, 1995:2).. Există puţine studii care să abordeze problemele din
agricultură la un asemenea nivel de complexitate.
Agricultura este de
departe una dintre cele mai
importante ramuri economice.
Ea utilizează 1/3 din totalul
suprafeţei terestre, iar aproape
jumătate din populaţia globului
lucrează în agricultură. Cu
toate acestea, la ora actuală
există puţine cărţi sau cursuri
universitare axate pe geografia
agriculturii. Printr-o căutare pe
Amazon.com, folosind expresia
,,agricultural geography’’, ne
apare în topul primelor trei
cărţi, cartea lui David Grigg An
introduction to agricultural
geography, editată pentru
prima oară în 1984, iar pe site Fig. 1.1. Captură de ecran privind bibliografia electronică relevantă
din domeniul geografiei agriculturii
apar la primele două poziţii
Sursa: www.amazon.com
două ediţii revizuite ale
(fig.1.1). Pe locul al treilea este o lucrare veche de peste 10
acesteia din anii 1995 şi 2007 (fig.1.1).
ani, intitulată Agricultural Revolution in England: The transformation
transformation of the agrarian Economy
1500-1850
1850 (Cambridge Studies in Historical Geography), scrisă de Mark Overton.

2. AGRICULTURA DIN PERSPECTIVA
SPECTIVA GEOGRAFIEI ECONOMICE
Putem afirma că dintre ramurile geografiei economice, geografia agriculturii este prima care
a apărut într-un sens modern.. Ne referim aici la studiul economistului german J.H. von
Thünen, care a publicat, în 1826
6, Der isolirte Staat in Beziehung auf Landwirthschaft und
Nationalökonomie, oder Untersuchungen über den Einfluss, den die Getreidepreise, der
Reichtum des Bodens und die Abgaben auf den Ackerbau ausüben.
ausüben. În analiza sa, von Thünen a
urmărit rolul pe care distanţa
stanţa fată de piaţa de desfacere îl are asupra plantelor care se
cultivă, a animalelor ce se cresc şi care este intensitatea agriculturii1. Studiul său a avut de
atunci un mare impact asupra geografilor care au efectuat cercetări similare pentru a vedea
1

Detalii în subcapitolul 5.2.
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în ce măsură rezultatele calculelor făcute de von Thünen pot fi obţinute şi în alte regiuni ale
globului.
Există diverşi indicatori care trebuie abordaţi pentru a descrie aspectele spaţiale ale
agriculturii. O comisie a Uniunii Internaţionale de Geografie (UIG) a alcătuit o listă a
principalelor variabile, în care a inclus elemente de ordin social-economic, operaţionale,
productive şi structurale (tabelul 1.1).
Tabelul 1.1. Indicatori pentru caracterizarea tipurilor de agricultură
A. Indicatori social-economici
1. Ponderea de teren exploatat în asociere liberă.
2. Ponderea de teren cultivat individual sau în arendă.
3. Ponderea de teren agricol în proprietate personală.
4. Procentul de teren agricol în proprietatea statului sau colectivistă2.
5. Dimensiunea fermei din punct de vedere al numărului de angajaţi.
6. Dimensiunea fermei din punct de vedere al suprafeţei agricole.
7. Dimensiunea fermei din punct de vedere al valorii venitului.
B. Indicatori operaţionali
8. Numărul de salariaţi în agricultură la 100 ha de teren agricol.
9. Puterea de tracţiune animală la 100 ha de teren agricol
10. Tracţiunea mecanică: tractoare, cultivatoare, combine etc. la 1 ha de teren agricol.
11. Îngrăşăminte chimice: azot, fosfor, potasiu la 100 ha de teren cultivat.
12. Irigaţiile: suprafaţa irigată din suprafaţa totală cultivată.
13. Intensitatea cultivării terenurilor: ponderea suprafeţelor cultivate cu cereale din suprafaţa
arabilă.
14. Intensitatea creşterii animalelor: numărul de animale la 1 ha de teren agricol.
C. Indicatori productivi
15. Productivitatea terenurilor: nivelul brut al veniturilor agricole la 1 ha de teren agricol.
16. Productivitatea muncii: nivelul brut al veniturilor agricole la 1 angajat agricol.
17. Gradul de comercializare: Ponderea produselor vândute în totalul producţiei fermei.
18. Producţia comercială: vânzările la 1oo ha de teren agricol.
D. Indicatori structurali
19. Ponderea de teren cultivat cu plante perene sau semiperene.
20. Ponderea din terenul agricol ocupat de păşuni permanente.
21. Ponderea din suprafaţă agricolă cultivată cu culturi pentru alimentaţia umană.
22. Ponderea veniturilor din creşterea animalelor.
23. Ponderea vânzărilor de origine animală din totalul vânzărilor.
24. Ponderea suprafeţelor cultivate cu plante industriale (sfeclă de zahăr, in, cânepă) din totalul
terenurilor arabile.
Sursa: Grigg D., An introduction to agricultural geography, 1995, p.3.

Aşa cum arată Harvey (1968), în comun cu cele mai multe studii geografice,
geografia agriculturii suferă din cauza problemelor de scară de analiză. De acest lucru trebuie
să ţinem cont când luăm în considerare diferitele scări de cercetare adoptate în geografia
agriculturii. Morgan şi Munton (1971) au identificat 4 niveluri la care datele sunt colectate şi
sunt făcute analizele geografice. O reprezentare grafică a acestor niveluri de analiză este în
figura 1.2.
2

Valabil doar pentru ţările socialist-comuniste.
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Primul nivel este cel
naţional, pentru care dispunem
de studii realizate de specialişti
din domenii diferite iar datele
statistice permit comparaţii
regionale la nivelul unităţilor
administrativ
-teritoriale.
teritoriale.
Următorul nivel este cel
regional, în care se realizează
studii bazate pe datele statistice
de la nivel administrativ.
Problema este că acestea
coincid foarte rar cu regiunile
naturale iar datele obţinute
sunt ceva mai puţine.
puţine Cu
ajutorul aplicaţiilor statistice şi
prin
utilizarea
Sistemelor
istemelor
Fig. 1.2. Niveluri de analiză în geografia agriculturii
Informaţionale Geografice
eografice (GIS)
putem realiza analize la nivelul regiunilor agricole. Inconvenientul este acum că nu prea mai
ţinem cont, la acest nivel, de limitele naturale ci mai mult de cele administrative. Cel de-al
de
treilea nivel este cel local adică cel mai apropiat de fiecare fermă în parte. Distribuţia
fermelor, a blocurilor fizice, a variaţiilor de calitate ale terenurilor sunt elementele centrale
de studiu la acest nivel. Dezavantajul datelor statistice la acest nivel apare atunci când vrem
să studiem doar o anumită
ită localitate. Datele de care vom dispune sunt la nivelul localităţii
respective, iar dacă avem nevoie pentru fiecare fermă în parte trebuie
trebui să desfăşurăm propria
anchetă statistică. Ultimul nivel este cel al blocurilor fizice, dar această scară nu este prea
p
populară în studiile de geografia agriculturii pentru că este lipsită de multe elemente
funcţionale de comparaţie şi reprezentativitate pentru cercetători şi cititori.
Sunt cunoscute două tendinţe de abordare a problemelor spaţiale în cercetările
geografice privind agricultura.. Este vorba despre abordările descriptiviste şi de cele
explicative.
2.1. Abordările descriptiviste
), există două moduri pentru a descrie diversitatea agricolă: prima este
După Grigg (1995:6),
analiza sistematică a distribuţiei unei variabile iar cea de a doua este descrierea tipurilor
tipuril de
peisaj agricole sau a regiunilor agricole.
agricole
Prin analiza sistematică a distribuţiei unei variabile este studiată, de exemplu,
exemplu
repartiţia spaţială a unei anumite culturi. Analizele pot fi făcute la orice
rice scară, de la nivel
naţional,, la cel regional sau local. Cercetările de acest gen ne arată unde este respectiva
cultură, unde lipseşte, în ce loc este planta predominantă şi unde nu. Distribuţia unei culturi
poate fi corelată cu condiţiile fizico-geografice
fizico
ale regiunii, sau cu prezenţa unor pieţe de
consum.
A doua abordare este descrierea tipurilor de peisaje agricole sau a regiunilor agricole.
Pentru aceasta nu analizăm doar distribuţia unei anumite culturi ci urmărim întregul
ul peisaj
agricol al regiunii rezultat din interferenţa culturilor agricole, sau între acestea şi elementele
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antropice. Se identifică fiecare peisaj sau regiune agricolă şi le sunt descrise aspectele
caracteristice. Problema este a datelor statistice necesare pentru astfel de studii, deoarece
limitele peisajelor sau regiunilor corespund foarte rar cu cele administrative la care sunt
disponibile datele. O analiză privind tipurile reprezentative de peisaj în zona metropolitană a
municipiului Bucureşti este efectuată în capitolul 7.
2.2. Abordările explicative
Acest gen de abordare numită şi normativă (deductivă) este mult mai legată de ceea ce
peisajul agricol poate arăta, pe baza câtorva seturi de presupuneri. Această abordare
conduce la o derivare şi experimentare a ipotezelor şi în final la dezvoltarea unei teorii
asupra modului de producţie agricolă (Ilbery, 1989). Descrierea este esenţială pentru a
înţelege geografia agriculturii unei regiuni şi adesea sugerează diferite căi pentru explicarea
diferenţelor între regiuni. Grigg (1995:5) a identificat câteva abordări pentru explicaţie în
geografia agriculturii:
a.

Mediul natural şi agricultura

Relaţia dintre mediul natural şi agricultură o putem observa cel mai bine la un nivel macro
(global) de analiză. Aici rolul factorilor fizico-geografici este determinant în modul de
utilizare agricolă a terenurilor mai mult decât deciziile de management sau cei ce ţin de
dorinţa fermierilor. De aceea:
,,nu este surprinzător că pentru o lungă perioadă de timp geografii agriculturii au presupus că
diferenţele din mediul fizico-geografic determină variaţia spaţială a activităţilor agricole, şi că
diferenţele regionale de climă şi sol au dus la creşterea diferenţelor dintre regiunile agricole şi
tipurile de ferme dintr-un areal’’ (Grigg, 1995:5).

Ipoteza că factorii naturali influenţează predominant activităţile agricole datează de
mai multă vreme. Cea mai veche descriere regională a fermelor britanice, Raporturile
întocmite de Consiliul Agriculturii (Reports made to the Board of Agriculture), în anul 1790,
susţineau că fermele variază mult spaţial ca răspuns la diferenţele dintre zonele înalte şi
zonele joase şi datorită diferenţelor dintre tipurile de sol. Presupuneri asemănătoare s-au
fost făcute în mai multe eseuri asupra agriculturii britanice, publicate în Journal of the Royal
Agricultural Society of England la mijlocul secolului al XIX-lea. A fost o abordare care încă a
predominat în County Monographs of the Land Utilization Survey of Britain, publicate între
1930 şi 1940. Articole asupra regiunilor agricole ale globului, publicate între 1920 şi 1930,
presupuneau că factorul climatic a fost principalul determinant al tipurilor de agricultură la
nivelul globului (Grigg, 1995). Acest determinism geografic sau environmentalism, care
consideră că inflexibil mediul determină activităţile umane, nu a fost limitat doar la geografia
agriculturii. A fost viziune abordată de Vidal de la Blache, la începutul secolului al XX-lea, în
cercetările lui asupra pays-urilor franceze, unde sublinia interacţiunea reciprocă dintre om şi
mediu. Din păcate, aşa cum susţine Grigg (1995), după anii 1930, geografii au început să se
îndepărteze de determinismul geografic, căutând să explice diferenţele între regiunile
agricole prin alte motive, nu doar cele legate de factorii fizico-geografici. Aceasta nu
înseamnă, însă, că nu au mai existat studii care să abordeze relaţia dintre agricultură şi
mediul fizico-geografic; mai mult a fost lăsat şi în seama altor specialişti ca agronomi,
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climatologi, botanişti, ceea ce l-a făcut pe David Grigg (1995:5) să afirme că ,,geografii
agriculturii şi-au tăiat ei înşişi rădăcinile’’.
b.

Comportamentul fermierilor

În studiile de geografia agriculturii unitatea fundamentală de cercetare este ferma şi
fermierul. Dar, cele mai multe statistici agricole sunt disponibile numai la nivel agregat pe
regiuni administrative. Din această cauză este dificil să explicăm variaţiile agriculturii în
termii atitudinii (comportamentelor) individuale. Variaţiile spaţiale din agricultură sunt
rezultatul mai multor decizii luate de mai mulţi fermieri individual. În aceste condiţii, este
nevoie să efectuăm propriile cercetări geografice de teren, prin discuţii cu fermierii şi alţi
factori de decizie din agricultură.
c.

Factori de politică economică

Aceşti factori au devenit importanţi o dată cu creşterea gradului de intervenţie a statului în
susţinerea fermelor şi a incapacităţii fermierilor de a rezolva problemele de supraproducţie
atunci când acestea au loc. În acest sens, au fost emise reglementările privind cotele de
producţie luate la nivelul unor organisme suprastatale (de ex., Uniunea Europeană) şi
aplicate la nivel naţional. De asemenea, odată cu globalizarea sistemului alimentar a crescut
în importanţă înţelegerii modelului global de producţie şi analizele asupra creşterii rolului
producătorilor şi procesatorilor transnaţionali.

3. STUDII GEOGRAFICE PRIVIND AGRICULTURA ÎN ROMÂNIA
Primele studii cu elemente de geografia agriculturii au apărut la începutul secolului al XVIIIlea. Este vorba despre prima monografie românească, Descriptio Moldaviae, scrisă de
Dimitrie Cantemir în 1716. În cadrul acesteia, autorul face aprecieri asupra utilizării
terenurilor din Moldova, semnalează marea dezvoltare a culturilor de grâu, secară, mei şi
insistă asupra faimei renumitelor podgorii din regiune (Cotnari, Huşi, Odobeşti) şi pe
extinderea culturilor agricole prin defrişarea pădurilor din jurul aşezărilor.
În secolul al XIX-lea, înfiinţarea Societăţii Geografice Române, în 1875, a dat un
imbold în cercetarea geografică a ţării, lucru subliniat de elaborarea unui număr de 32 de
monografii geografice pe judeţe şi a Marelui Dicţionar Geografic al României în 5 volume
(1882-1897). În cuprinsul acestor dicţionare sunt incluse şi probleme de geografie a
agriculturii. Către sfârşitul acestei perioade a apărut şi lucrarea lui Gheorghe Maior (1895)
România agricolă, care analizează situaţia agriculturii la sfârşitul secolului al XIX-lea,
semnalând condiţiile grele în care se lucrau terenurile agricole din cauza nivelului redus de
dotare tehnică. Un capitol special este despre agricultura din Bărăgan.
La începutul secolului XX, numărul lucrărilor cu elemente de geografia agriculturii
era din ce în ce mai mare. În această perioadă, Jormescu şi Popa-Burcă (1907) au publicat
prima lucrare mai completă de geografia agriculturii, intitulată Harta agronomică a
României. De fapt, aşa cum menţionează Rădulescu et al. (1968) nu este o hartă, ci o lucrare
care prin conţinutul ei se înscrie ca o primă încercare da a întocmi o monografie geografică a
agriculturii României.
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În articolul intitulat Două momente în înaintarea arăturilor în Bărăgan, V.Mihăilescu
(1921), pe baza hărţii din 1835 şi a celei topografice din 1900, a studiat fenomenul de
desţelenire a stepei din Bărăgan şi extinderea suprafeţelor arabile. Acest lucru a făcut ca
regiunea să se transforme spre sfârşitul secolului al XIX-lea într-una din principalele zone
cerealiere ale României. În lucrarea Influenţa condiţiilor naturale de producţie asupra
sistemelor economice în agricultura din stepele româneşti, Bontea (1931) a identificat trei
tipuri agricole principale în România, în funcţie de condiţiile naturale, şi anume: tipul alpin
(subtipul stepelor alpine şi al pădurilor de conifere), tipul de pădure şi tipul stepei (subtipul
antestepei şi al stepei propriu-zise), fiecare tip fiind corespunzător ocupaţiei principale a
populaţiei, şi anume: mocani, codreni şi câmpeni.
Una dintre lucrările cele mai importante în domeniul geografiei agriculturii din ţara
noastră a fost scrisă de Rădulescu, N.A., Velcea, I., Petrescu, N. (1968), Geografia agriculturii
României. Printre alte elemente, aceasta evaluează potenţialul elementelor naturale pentru
dezvoltarea agriculturii şi identifică regiunile de cultură a majorităţii plantelor. Într-o altă
lucrare, intitulată Geografia văii Dunării româneşti (1969), autorii au urmărit, pe lângă
elemente de caracterizare geografică complexă a regiunii, structura utilizării terenurilor,
schimbările intervenite în această utilizare ca urmare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare
efectuate în perioada anterioră studiului.
După 1990, contextul economic, dat de căderea sistemului comunist şi trecerea la
economia de piaţă, a accentuat nevoia unor studii geografice asupra tuturor domeniilor
economice. S-au remarcat lucrările care au abordat problema agricolă la nivelul întregii ţări,
realizate de cercetători de la institute de cercetare naţionale (Gavrilescu, 1996; Badescu,
1999; Eniko, 1999; Frăsineanu, Frăsineanu, 2000, Rusu, 2005), dar şi cercetători din afara
ţării (Tomasi, 1998; Cartwright; 1999; Heller, 1998; von Hirschhausen, 1998; Turnock,
1998). Tematica abordată în aceste lucrări vizează atât impactul produs de retrocedarea
terenurilor agricole asupra utilizării terenurilor, dar şi efectele produse asupra populaţiei.
Sunt urmărite migraţia unei părţi din populaţia care şi-a pierdut locul de muncă în mediul
urban către mediul rural, nivelul veniturilor, structura pe grupe de vârsta şi sexe a populaţiei
active în agricultură, mentalitatea populaţiei care trăieşte în mediul rural şi lucrează în
agricultură.
Un instrument care a fost puţin aplicat în aceste studii a fost acela al geografiei
agriculturii prin utilizarea tehnicilor GIS, cu excepţia unor lucrări privind inventarierea
modului de utilizare a terenurilor prin utilizarea imaginilor satelitare3. Pentru analiza
situaţiei actuale a utilizării terenurilor s-au folosit imagini satelitare Landsat 7, din anii 1990
şi 2000, precum şi imagini auxiliare, în panchromatic sau derivate (NDVI), menite să
evidenţieze o serie de aspecte asupra texturii terenurilor (terenuri cultivate, aşezări umane
etc.) şi a tipurilor de vegetaţie (Badea, Herişanu, 2001). Există, de asemenea, abordări
teoretice privind avantajele utilizării GIS în studiile geografice (Haidu, Haidu, 1998;
Savulescu et al., 2000).

3

Centrul Român pentru Utilizarea Teledetecţiei în Agricultură (CRUTA) a întocmit, în cadrul proiectului Inventarierea
acoperirii și utilizării terenurilor prin teledetecţie, pentru reforma în agricultură, o hartă la scară 1:50000 a tipurilor de
acoperire a terenurilor pe baza sistemului de clasificare realizat de FAO, LCCS. Teritoriul României a fost acoperit cu 19
imagini satelitare Landsat 7, achiziţionate la nivelul anilor 2000-2001, completate ulterior cu imagini Landsat 7
achiziţionate în 2003, pentru evidenţierea modificărilor survenite în utilizarea/acoperirea terenurilor.
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4. ZONA METROPOLITANĂ A BUCUREŞTIULUI – SUBIECT ŞI OBIECT AL
CERCETĂRII GEOGRAFICE
Pentru aproximativ actualul spaţiu al Zonei metropolitane a Bucureştiului există câteva
studii care ne-au ghidat în reconstituirea etapelor de dezvoltare şi ale dinamicii peisajului
agricol din această zonă. S-au detaşat în primul rând trei studii clasice despre această
regiune. Este vorba despre Istoria Bucureştilor din cele mai vechi timpuri până în zilele
noastre de C.C. Giurescu (1966), Zona periurbană a Bucureştilor de Ion Iordan (1973) şi
Evoluţia geografică a unui oraş - Bucureşti de Vintilă Mihăilescu (2003). Pe lângă aceste studii
clasice au mai fost consultate teza de doctorat a lui Cezar Gherasim (2005) intitulată
Bucureştiul reflectat în documente cartografice, care ne-a ajutat la interpretarea planurilor
vechi ale Bucureştiului (Borroczyn – 1852; Pappasoglu - 1871) şi la analiza limitelor oraşului
în diferite momente de evoluţie spaţială a acestuia; Atlasul României de Violette Rey,
Octavian Groza, Ioan Ianoş, Maria Pătroescu (2006) şi raportul Zona metropolitană Bucureşti
o provocare pentru administraţia publică elaborat de Asociaţia Alma-Ro (2006), care ne-au
ajutat la stabilirea limitei Zonei metropolitane a Bucureştiului care a fost analizată din punct
de vedere al geografiei agriculturii prin utilizarea tehnicilor GIS.

5. TEHNICILE GIS - INSTRUMENTE DE CERCETARE ŞI ANALIZĂ ÎN GEOGRAFIE
GIS este acronimul denumirii în limba engleză a Sistemelor Informaţionale Geografice:
Geographic Information Systems (SUA), Geographical Information Systems (Marea Britanie,
Australia, Canada), Geographic Information Science (GIScience, în sistemul academic). Dintre
definiţiile pentru GIS menţionăm:
,,GIS este un set puternic de instrumente pentru achiziţionarea, stocarea, prelucrarea şi
vizualizarea datelor spaţiale ale lumii reale pentru un scop anume’’ (Burrough, 1986:6).
,,Un sistem de achiziţionare, stocare, verificare, integrare, prelucrare, analiză şi afişare a
datelor georeferenţiate’’ (Chorley, 1987:7).
,,GIS este un sistem bazat pe calculator, pentru realizarea hărţilor şi analiza situaţiilor şi
evenimentelor ce se petrec pe Pământ. Tehnologia GIS combină operaţiile uzuale de baze de
date, precum interogarea şi analiza statistică, cu avantajele vizualizării unice şi analizei
geografice oferite de către hărţi. Aceste calităţi diferenţiază GIS-ul de alte sisteme
informaţionale, punându-l la dispoziţia unui public larg şi variat sau la firmelor şi
organizaţiilor, în scopul explicării fenomenelor, predicţiei efectelor şi a planificării
strategiilor’’ (ESRI, 2004)4.

În ceea ce priveşte istoricul GIS, Clarke (2003:8) a descris principalele momente în
apariţia acestora. Autoarea susţine că primele elemente asemănătoarea actualei structuri GIS
au apărut în Germania, în 1912, când unele date din hărţi au fost extrase pentru a fi plasate în
altele. Este vorba despre hărţi privind fluxurile de transport şi modul de utilizare a
terenurilor. Această viziune a fost extinsă în 1922, când au fost concepute hărţi regionale în
4

Traducere conform Săvulescu et al., (2000).
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Anglia. Pe ele era cartografiat modul de utilizare a terenurilor iar prin izolinii era
reprezentată accesibilitatea la sistemele de transport. În 1950, în Marea Britanie hărţi
precum cea geologică, hipsometrică, hidrologică, pedologică, au fost grupate într-una singură
denumită Harta peisajului. Autorul a scris şi un articol pe această temă, publicat în Town and
Country Planning Textbook, în care descrie cum a realizat mai multe ciorne la aceeaşi scară,
cum elementele de pe hartă au fost reprezentate în aşa fel încât să fie superpozate cât mai
exact. Această tehnică, comună acum în cadrul GIS, se realiza atunci prin desenarea fiecărui
elemente al hărţilor pe folii transparente.
Longley et al. (2001:10), au marcat începutul GIS în jurul anilor ’60, când a apărut
Canada Geographic Informaţion System sau CGIS. Aceasta a reprezentat un efort imens al
autorităţilor federale pentru a identifica resursele naturale şi potenţialul de utilizare al
acestora. Rezultatul cel mai important a fost acela al măsurării mai precise a suprafeţelor,
ştiindu-se că aceasta prezintă o mare dificultate în cadrul cartografierii tradiţionale. CGIS a
fost văzut mai mult ca un instrument de măsurare, şi de producere a unor tabele cu
rezultatele interogărilor, decât un instrument de realizare a hărţilor.
Un pas înainte a fost făcut în anii ’70 de către US Bureau of the Census, prin realizarea
unui GIS care să fie folosit în recensământul populaţiei. Programul DIME (Dual Independent
Map Encoding), a creat o înregistrare digitală a fiecărei străzi din Statele Unite ale Americii,
pentru a asigura un suport automat de referenţiere spaţială şi de agregare a rezultatelor
obţinute. Autorităţile de apărare naţională din SUA, Marea Britanie, Franţa, dar şi cartografii,
au pus problema, în anii ’60-’70, de trecere la realizarea hărţilor cu ajutorul calculatoarelor,
pentru a înlocui efortul de timp şi bani produs prin realizarea manuală a acestora.
Accesibilitatea GIS a crescut în anii ’80, atunci când au scăzut mult preţurile calculatoarelor
(partea hardware) iar industria de software a putut crea aplicaţii la un raport cost-eficienţă
bun.
Teledetecţia a avut un rol important în dezvoltarea GIS, atât ca o sursă în evoluţia
tehnologiilor informatice cât şi ca o sursă de date. Primii sateliţi militari au fost dezvoltaţi în
jurul anilor ’50, dar acest lucru a fost păstrat multă vreme secret. Declasificarea unor
documente a arătat rolul pe care armata l-a jucat în dezvoltarea GIS. Primii sateliţi de spionaj
utilizau camere convenţionale pentru înregistrarea imaginilor, dar acestea au fost înlocuite
cu teledetecţia digitală în jurul anilor ’60. Un eveniment semnificativ a fost sistemul Landsat,
început la 23 iulie 19725. Acesta a avut rol de teledetecţie civilă şi a oferit numeroase
informaţii despre suprafaţa terestră.
5.1. Informaţiile geografice şi reprezentarea lor geospaţială
Atunci când vorbim despre informaţiile spaţiale sau datele spaţiale înseamnă ca acestea sunt
legate de o poziţie geografică anume (Steinberg, Steinberg, 2006:8) (de exemplu, poziţia unei
anumite parcele de teren agricol). Figura 1.3 arată un mod prin care elemente ale suprafeţei
terestre, reprezentate pe o ortofotogramă, sunt stocate în baza de date, în raport cu ceea ce
se doreşte a se analiza ulterior. În GIS există două modele de reprezentare a datelor. Este
vorba de modelul vectorial şi de modelul raster. Există programe GIS care pot recunoaşte şi
lucra cu ambele modele, dar sunt unele care folosesc doar una dintre ele. Altă situaţie este
aceea în care lucrează cu ambele formate dar prezintă limitări de prelucrare a datelor
spaţiale pentru unul dintre modele.
5

http://landsat.usgs.gov/project_facts/history/landsat_1.php
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Date:
Numărul Parcelei: 001
Localitatea: Baloteşti
Suprafaţa: 0,5 ha
Tip de utilizare: arabil
Clasa de calitate: A
Valoarea potenţială a
producţiei:: grâu 3.500
kg/ha

Fig. 1.3. Elemente
posibile ale bazei de date
construite pe baza unei
imagini satelitaree

a.

Modelul vectorial

În cadrul acestui model, elementele care apar pe hartă se asemănă foarte mult cu cele de pe o
hartă realizată clasic pe hârtie (Steinberg, Steinberg, 2003:22). Elementele suprafeţei
terestre, atât cele de natură fizică cât şi umană, sunt marcate prin perechi de coordonate
matematice x,y. Reprezentarea lor grafică se face în două dimensiuni, prin trei tipuri de
entităţi: punct, linie şi poligon (fig.1.4).
(fig.
Fig. 1.4. Reprezentarea elementelor
geospaţiale prin modelul vectorial*
vectorial

*Punctele
Punctele sunt perechi de coordonate
x,y. Liniile se formează prin unirea
unor puncte, iar când linia se închide
avem un poligon
Sursa: Booth, Mitchell, Getting started with
ArcGIS, 2001, p.46.

b.

Modelul raster

ste al doilea mod de reprezentare în cadrul GIS. Informaţiile
nformaţiile sunt stocate prin utilizarea
Este
unui sistem celular sau de pixeli (fig.1.5).
(fig.1. . Aceste celule sunt reprezentate frecvent sub forma
unor pătrate cu aceeaşi dimensiune, iar hărţile rezultate pot arăta uneori ca un joc lego. Mai
mult, forme de pe hartă care ar trebui să arate
ar
linear sau poligonal în sistemul vectorial sunt
reprezentate ca un grup de celule în cadrul acestui model.
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Fig. 1.5. Modelul raster
Sursa: Booth, Mitchell, Getting
started with ArcGIS, 2001, p.47.

5.2. Analizele spaţiale în GIS
Funcţia importantă a GIS este aceea că permite efectuarea analizelor spaţiale. Prin utilizarea
informaţiilor introduse în cadrul GIS putem face acel gen de activităţi pe care un sistem
informaţional geografic le presupune: putem face interogări pentru a afla Ce? Unde?? Cât?
C
sau
Când? sau putem să obţinem soluţii posibile la anumite probleme. În mod obişnuit, scopul
pentru care avem datele în format GIS este că putem extrage ceea ce este nevoie pentru a
face predicţii sau a găsi răspunsuri pentru a explica fenomenele aflate în desfăşurarea
geografică (Clarke, 2003).
Steinberg şi Steinberg (2006:
2006:163) susţin că unul dintre aspectele distinctive ale GIS
este acela că nu există doar o singură cale prin care se obţine răspunsul la o anumită
problemă. Unul dintre cele mai simple instrumente,, dar în acelaşi timp puternic,
puternic este
clasificarea datelor şi corelarea între ele.
ele De exemplu, în cadrul unei ferestre din GIS putem
avea doar
oar la cei care au carte de muncă în domeniul agricol.
agricol. În schimb, dacă am aduce un
layer cu cei care trăiesc din cultivarea terenurilor agricol am obţine o imagine cu totul
diferită. Dacă aceasta imagine o combinăm şi cu o alta a structurii pe grupe de vârstă vom
vedea că există o relaţie între
îmbătrânirea demografică în
unele aşezări şi numărul celor
care depind de agricultura de
subzistenţă.
Un alt instrument
utilizat în analizele GIS, este
acela care cuprinde analizele
de vecinătate (buffer) şi
suprapunere (overlay). O zonă
,,buffer’’
este
o
regiune
delimitată la o anumită
distanţă în jurul (sau în
interiorul) unui sau mai multor
obiecte geografice (fig.1.6). Cu
alte
cuvinte,
operaţia
Fig. 1.6. ,,Zone buffer’’ realizate în GIS
generează unul sau mai multe
poligoane care delimitează
Sursa: Dimitriu, G., Sisteme Informatice Geografice GIS, 2001, p.81.
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obiectele geografice şi care sunt folosite pentru determinarea proximităţii spaţiale (Dimitriu,
2001:81). Putem ,,buffera’’’’ orice tip de element geografic: puncte, linii sau poligoane.
Indiferent de tipul obiectelor ce vor fi ,,bufferate’’,
,,
rezultatul este un strat poligon şi baza de
date corespunzătoare.
Suprapunerea
erea şi extragerea elementelor spaţiale este
ste o operaţie de unire sau
intersectare a elementelor din două straturi pentru a crea un strat nou şi unirea relaţională a
tabelelor lor de atribute. Obiectele geografice dintr-un
dintr un strat pot fi identificate şi selectate
analizând dacă sunt în interiorul sau exteriorul marginilor altor straturi. De aceea, straturile
existente pot fi suprapuse sau combinate pentru a şterge, înlocui, tăia sau uni elemente
geografice,
eografice, generând noi straturi (fig.1.7).

Fig. 1.7.
1. Suprapunerea obiectelor spaţiale
Sursa: Dimitriu, G., Sisteme Informatice Geografice GIS, 2001, p.82.

Aşadar, suprapunerea este extinsă şi la puncte şi linii. Când ne referim la acestea
există două abordări. Prin crearea unei zone buffer în jurul unui punct sau al unei linii putem
obţine un poligon care la rândul lui poate fi utilizat pentru acţiunile expuse anterior. În plus,
putem
m evalua interacţiunile dintre poligon şi alte puncte sau linii. Putem examina, de
asemenea, interacţiunile dintre un set de linii sau dintre linii şi puncte (Steinberg, Steinberg,
2006:196). De exemplu, un punct sau o linie pot fi în interiorul poligonului
poligonului sau în exteriorul
poligonului. Liniile se pot intersecta (fig.1.8).
Reţele de interacţiune şi analize de reţea. Reţele pot fi studiate în GIS prin distribuţia
geografică pe o hartă şi poziţia dintre elementele analizate (fig.1.9).
(fig.1. ). Până la urmă, ne
aşteptăm ca elementele unei reţele sunt relaţionate de proximitatea geografică a elementelor
raportate la un anumit centru.
Instrumente topografice. În GIS se pot determina pantele şi asperităţile suprafeţei
terestre şi derivat de aici direcţia de scurgere a văilor.
Interpolarea spaţială şi simulările.
simulările. Interpolarea spaţială se foloseşte pentru datele în
format raster sau vector pentru a obţine valori estimate pentru locurile unde acestea lipsesc.
Diferenţa dintre metodele tradiţionale statistice şi cele de interpolare spaţială constau
tocmai în caracterul
rul de evaluare a distribuţie geografice şi posibilitate de vizualizare prin
hărţi a rezultatelor obţinute. Ideea interpolării spaţiale este de a obţine mai mult din puţin
(Steinberg, Steinberg, 2006:182).
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Fig. 1.8. Suprapunerea formelor de tip vector
Combinând poziţia unui punct cu un poligon vom avea trei rezultate posibile: 1. Punctul cade pe graniţă;
2. Punctul cade în interiorul poligonului şi 3. Punctul se află în afara poligonului. Prin combinarea
liniilor şi poligoanelor va rezulta: 4. Linia intersectează poligonul; 5. Linia este în întregime în interiorul
poligonului sau 6. Linia este în întregime în afara poligonului. Prin combinarea liniilor cu punctele, vom
avea următoarele rezultate: 7. Punctul cade în afara liniei şi 8. Punctul cade pe linie. În sfârşit, liniile pot
fi: 9. Intersectate sau 10. Neintersectate.
Sursa: Steinberg, S.J., Steinberg S.L., GIS Geographic Information Systems for the Social Science. Investigating space and
place, 2006, p.169.

În alte analize care se bazează
pe raster foarte importantă este
dimensiune celulei (rezoluţia spaţială).
Valorile obţinute pentru fiecare punct
luat în analiză sunt menţionate în
cadrul bazei de date. Printr-o
interpolare spaţială, vom atribui o
valoare pentru fiecare zonă fără date
(Steinberg,
Steinberg,
2006:183).
Există multe metode de interpolare şi o
întreagă literatură de specialitate în
acest sens. Pentru teză am folosit
Fig. 1.9. Analiza proximităţii de reţea a unor puncte prin
Inverse Distance Weighting (IDW).
GIS
Aceasta se asemănă foarte mult cu o
regresie liniară în analizele statistice
În acest caz, punctul C este apropiat de punctul A. În
standard. Este de la sine înţeles că pot
teză, această reprezentare este folosită pentru a
apărea şi erori, fie din cauza greşelilor
determina gradul de fragmentare al proprietăţii şi
distanţele pe care un proprietar trebuie să le parcurgă
de măsurare a datelor introduse fie din
până la fiecare parcelă distanţa totală a acestora.
cauza erorilor de introducere a
datelor. Numărul erorilor depinde de
Sursa: Steinberg, S.J., Steinberg S.L., GIS Geographic Information
tipul de date şi tehnicile folosite pentru
Systems for the Social Science. Investigating space and place, 2006,
colectarea lor. Interpolarea este
p.171.
folosită atunci când avem date
obţinute prin eşantionare reprezentativă statistică spaţială şi avem motive să credem că
pentru zonele de unde nu avem date valorile sunt oarecum apropiate de cele din jur.
Modelarea GIS înseamnă dezvoltarea unor serii de analize treptate care sunt
concepute pentru o situaţie analitică particulară. Modelele sunt bazate pe o combinare între
teorie, cercetare, experienţă şi creativitatea individuală specifică unui anumit domeniu de
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cercetare. Deoarece unele lucruri sunt comune în anumite modelări, în GIS există numeroase
aplicaţii dezvoltate pentru acestea. Totuşi unele trebuie privite cu o anumit precauţie, fie
pentru că ceea ce a fost aplicat în altă parte nu poate fi aplicat pentru situaţia noastră, fie
pentru că modelul anterior a fost greşit sau insuficient testat. Modelarea raster prin folosirea
mapalgebra este una dintre cele mai folosite abordări în cadrul modelării spaţiale. Definită
pe scurt, mapalgebra este o combinaţie matematică a datelor cuprinse în layere diferite
(fig.1.10).

Fig. 1.10. Metoda de determinare a valorilor combinate din mai multe ,,layere’’ de tip raster
Sursa: Steinberg, S.J., Steinberg S.L., GIS Geographic Information Systems for the Social Science. Investigating space
and place, 2006, p.187.

6. PROBLEMATICA ZONELE METROPOLITANE6
Geografii definesc metropola ca fiind
,,un termen utilizat pentru orice oraş de dimensiuni mari, dar îndeosebi pentru centrele
urbane care joacă rol de capitală regională sau naţională sub aspect economic, cultural,
administrativ etc... un nivel superior în ierarhia urbană, se constituie în centru de control al
economiei moderne, cu o populaţie de cel puţin 1 milion de locuitori şi care circumscrie o
regiune ce deţine 5-30 mil. locuitori’’ (Erdeli et al., 1999).

Metropolizarea este strâns legată de procesul de urbanizare care a avut o creştere
exponenţială de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Procesul de metropolizare, care este
identificat cu mari probleme în ţările în curs de dezvoltare, a primit o atenţie aparte din
partea geografilor urbanişti, sociologilor, economiştilor şi planificatorilor urbani, în ultimele
decenii şi din diferite unghiuri de vedere (Souza, 2001). Antrop (2004) a definit urbanizarea
ca fiind un proces complex care transformă peisajul rural într-unul urban şi industrial formând
6

Sucapitolele 1.6, 1.7 și 1.8 conţin informaţii din articolul: Erdeli, G., Simion, G. (2006), Local decentralization and
extended suburbanization: A geographical approach of the metropolitanisation process in Romania, Buletinul Societatii
de Geografie din Romania, tom. XII(XXCII):107-120. și din raportul de cercetare intitulat: Analiza geografică a unor
zone metropolitane europene (Londra, Bruxelles, Berlin și Amsterdam) la proiectul tip CEEX, nr. 87, DEMOS, Faza
2007, coordonat de Academia de Studii Economice din București.
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forme spaţiale stelare controlate de condiţiile fizico-geografice şi de accesibilitatea mijloacelor
de transport.
Cea de a doua etapă după urbanizare este cunoscută sub numele de suburbanizare,
arată tot o creştere a populaţiei în întreaga aglomerare urbană, dar centrul oraşului pierde
populaţie în timp ce franja urbană creşte rapid. Creşterea urbanului afectează întreg spaţiul
rural şi nu va mai fi mult timp restrânsă doar la spaţiul franjei. Morfologic şi funcţional,
urbanizarea invadează spontan şi aproape simultan aşezările rurale tradiţionale provocând
profunde schimbări sociale, economice şi culturale. Urbanizarea produce o polarizare a
spaţiului prin schimbările în densitatea populaţiei, activităţile economice şi mobilitate.
Aşezările rurale periferice cu accesibilitate redusă devin aproape abandonate şi în unele
cazuri aici se amenajează pădurile pentru centura verde a oraşului. Spaţiul rural supus
urbanizării devine astfel un complex multifuncţional, în cadrul unei largi reţele urbane.
Constituirea zonelor metropolitane este şi un mecanism al descentralizării locale.
Suzuki (1998) a descris principalele caracteristici ale procesului de descentralizarea de-a
lungul anilor ’70 şi ’80 ai secolului trecut. Autorul susţine că, mai ales în anii ’70, unele ţări în
curs de dezvoltare au încercat să utilizeze descentralizarea ca un mijloc de consolidarea a
managementului central. Dar implementarea procesului a avut loc de sus în jos prin
impuneri de la centru pentru acţiuni la nivel regional sau local. De la mijlocul anilor ’80 o
serie de ţări au experimentat schimbări economice şi politice majore care au determinat
creşterea nevoii de descentralizare. Multe oraşe şi zone metropolitane au început în această
perioadă să aibă o viteză de creştere fără precedent, care a găsit guvernele locale nepregătite
pentru o administraţie adaptată la noile realităţi. Procesul de descentralizare la nivel local
este unul complex care necesită, pentru a fi unul de succes, atenţii simultane pentru
construirea capacităţii de transfer al responsabilităţilor, reformelor fiscale şi implicarea
beneficiarilor acestora.
6.1. Zonele metropolitane din SUA
În timp ce pentru ţările în curs de dezvoltare procesul de metropolizare este de abia la
început, acesta are o tradiţie lungă în majoritatea ţărilor dezvoltate ale globului. O arie
metropolitană este descrisp ca o entitate funcţională la scară largă, conţinând probabil câteva
arii urbanizate, spaţii construite discontinuii dar, cu toate acestea, operază integrat la nivel
economic. Primele analize statistice oficiale la nivel metropolitan au apărut în 1910, în
Statele Unite ale Americii, când Oficiul pentru Recensăminte a recunoscut districtele
metropolitane pentru a putea colecta datele statistice ale oraşele împreună cu ariile lor
urbane. Accentuarea procesului de suburbanizare către anii 1930-40 i-a determinat pe mulţi
dintre cercetători să facă studii asupra transformărilor care se produceau în ariile
periurbane, care au primit diverse denumiri: areas suburbans, extraradio, benlieux, suburbs
sau urban fringe (ASE, 2006).
Reprezentaţii Şcolii din Chicago au realizat studii asupra morfologiei şi structurii
urbane şi au avut preocupări privind limitele şi ierarhia centrelor dominante şi
subdominante. Pe baza acestor studii, au fost stabilite trei forme ale morfologiei urbane 1.
Modelul zonelor concentrice; 2. Modelul sectorial; 3. Modelul nucleelor multipli sau Modelul
polinuclear (Fellmann et al., 2005:415) (fig.1.11):
1. Modelul zonelor concentrice recunoştea patru cercuri concentrice, caracterizate de
diversitatea spaţiilor rezidenţiale care se extind o dată cu creşterea distanţei faţă de
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spaţiile de depozitare, comerciale şi a industriei uşoare care era situată la marginea
inelului central de afaceri
ri (Central Business District).
Modelul sectorial la origine pleacă de la modelul zonelor concentrice, dar de această dată
spaţiile rezidenţiale se extindeau mult în afara oraşului, urmând arterele majore de

Fig. 1.11. Modele clasice privind structura internă a oraşelor:
a. Model concentric; b. Model sectorial; c. Model polinuclear
Sursa: Fellmann et al., Human geography. Landscape of Human Activities, 2005, p.415.
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circulaţie. Problema care a apărut a fost aceea a părăsirii centrului oraşului de
persoanele cu studii superioare şi înaltă calificare, iar locuinţele abandonate au fost
ocupate de persoane cu probleme sociale care a dus la creşterea gradului de insecuritate.
insecurita
Cercetările au demonstrat că strămutarea este principala cauză a apariţiei
suburbanizării, ci nu schimbarea modurilor de transport (ASE, 2006).
3. Modelul polinuclear, spre deosebire de cele al zonelor concentrice şi sectorial, arată că
oraşul s-a dezvoltat
at plecând de la mai multe nuclee periferice. Nuclee cu funcţii speciale
(comerciale, industriale, portuare, rezidenţiale) sunt amenajate ca un răspuns la
avantajele care rezultă dintr--o asemenea organizare a spaţiului geografic.
Aspectul principal al procesului
procesului de metropolizare modern este cel al extinderii
oraşului către periferie. Termenii utilizaţi sunt: expansiune urbană sau oraş difuz, la care se
adaugă cei de oraş dispersat, oraş regiune, oraşul fără hotare sau fără limite, megaoraşul,
hiperoraşul, oraşul de 100 de mile (100 Miles City) (ASE, 2006). S-aa ajuns ca aceste metropole
aproape să se unească între ele, ducând la denumiri specifice (megalopolisuri,
(megalopolisuri, galaxiile
metropolitane, constelaţii urbane, arhipelaguri urbane)
urbane (fig.1.12).. Pe măsură ce oraşele
oraş
ca
spaţii metropolitane au evoluat din ce în ce mai mult au apărut, mai ales în ultimele două
decenii termeni noi. Se vorbeşte despre Oraşul exterior (Outer City), urmat de cel de
Technourbs (pentru spaţiile suburbane care au echipament tehnic şi terţiar
terţiar superior), Oraş
de frontieră (Edge city). Uneori, dezvoltarea în suburbii a unor funcţii urbane, a dus la
folosirea termenului de metropolă inversă (ASE, 2006).

Fig. 1.12. Principalele
Principalel megalopolisuri şi conurbaţii din America de Nord
Sursa: Fellmann et al., Human geography. Landscape of Human Activities, 2005, p.398.
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Biroul de Recensăminte al Statelor Unite ale Americii a redefinit de-a
de a lungul timpului
conceptul de zonă metropolitană, pentru a rezuma realităţile intervenite în evoluţia
populaţiei, structura
tructura fizică şi funcţiile regiunilor urbane. Standardele pentru delimitarea
zonei metropolitane au fost definite pentru prima oară la Recensământul din 1950. De atunci
ele sunt completate la fiecare 10 ani.
ani Actualele Zone Metropolitane Statistice sunt compuse
dintr-un oraş cu o populaţie de cel puţin 50.000 locuitori, sau o arie urbanizată bine definită
care deţine cel puţin 50.000 de locuitori iar populaţia totală a zonei metropolitane este de cel
puţin 100.000 de locuitori. Între localităţile adiacente trebuie să existe un nivel ridicat de
integrare socio-economică cu oraşul central,
central integrare care este măsurată prin numărul de
navetişti. O Micro-arie Metropolitană Statistică este ceva similar, dar ceva mai mic decât zona
metropolitană statistică.. Se compune dintr-un
dintr
oraş cu o populaţie între 10.000 şi 25.000 de
locuitori, plus localităţile din jur, alături de care este, de asemenea, integrat economic şi
social (Fellmann et al., 2005) (fig. 1.13).
1

Fig. 1.13. Ariile metropolitane şi micro-ariile
micro ariile metropolitane statistice din Statele Unite ale Americii
Sursa: Knox, P.L., McCarthy, L., Urbanization. An Introduction to Urban Geography, 2005, p.7.

Conform datelor analizate de Mieszkowski şi Mills (1993), în SUA, în 1970, 69% din
populaţie trăia în arii statistice metropolitane, în 1980 – 75% iar în 1990 – 77%. În timp ce o
mare parte a populaţiei trăieşte in arii urbane, un mic procent locuieşte şi lucrează în oraşe
centrale. În SUA se apreciază
iază că doar un sfert din rezidenţii dintr-o
dintr o arie metropolitană
locuiesc în oraşul central şi doar 40% din joburile din zona metropolitană se găsesc în oraşul
central. Aceeaşi autori vorbesc despre două teorii ale suburbanizării în SUA, între care există
o serie de interacţiuni şi interrelaţii, ceea ce face ca distincţia între ele să fie foarte dificilă.
Prima teorie, argumentată de urbanişti şi experţii în transporturi, este denumită teoria
evoluţiei naturale. Locurile de muncă sunt concentrate în oraşul principal, în jurul unei reţele
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de căi ferate, de la care începe o dezvoltare a spaţiilor rezidenţiale spre exterior. Pentru a
reduce costul navetei către zona centrală, dezvoltarea se mută către terenurile libere din
suburbii, lucru favorizat şi inovaţiile în domeniul transportului şi reducerea timpului
petrecut pe navetă.
Descentralizarea activităţilor industriale a fost urmată de descentralizarea locurilor
de muncă, devenită posibilă parţial prin dezvoltarea şoselelor pentru transportul bunurilor.
Firmele i-au urmat pe locuitori către suburbii, atât pentru a oferi servicii locuitorilor din
suburbii dar şi pentru a profita de avantajele unor salarii mai mici şi preţul redus al
terenurilor.
Cea de-a doua teorie cu privire la suburbanizare se concentrează pe problemele
sociale şi fiscale ale oraşelor centrale: nivel ridicat la taxelor, şcoli publice şi alte servicii
guvernamentale de slabă calitate, tensiuni rasiale, crime, congestii şi calitate redusă a
mediului. Probleme au apăsat pe rezidenţii zonei centrale a oraşului şi iau determinat să
migreze spre suburbii, astfel că centrele oraşelor va fi ameninţat cu deteriorarea pe termen
lung a calităţii vieţii şi condiţiilor fiscale, care vor induce alte migraţii.
6.2. Metropolizarea în Europa
Dezvoltarea metropolitană în Europa a început în jurul anilor ’60-’70 ai secolului trecut, când
au avut loc numeroase iniţiative de constituirea de guverne metropolitane, din nevoia de a
controla efectele suburbanizării în creştere. Spre anii ’80 acest entuziasm s-a diminuat, iar
guvernul metropolitan şi-a diminuat din importanţă, fiind chiar abolit în majoritatea statelor
vest-europene, din cauza problemelor privind legitimitatea deciziilor la nivel supralocal, şi
de impunerea unor decizii arbitrare dinspre guvernul central (ASE, 2006). Interesul pentru
organizarea metropolitană a reapărut în jurul anilor ’90, prin apariţia unui sistem nou de tip
orizontal sau de crearea unui sistem de colaborare la nivelul regiunii urbane. Este vorba
despre cooperarea inter-comunală (în Franţa şi Italia), comunitatea regională (în Germania),
asociaţia municipalităţilor zonei metropolitane (în Spania).
Sistemele urbane europene au fost analizate în cadrul programului ESPON7, care a
identificat şi definit 1.595 de Zone Urbane Funcţionale (ZUF / FUA – Functional Urban Areas),
delimitate pe baza deplasării către locul de muncă. Harta întocmită arată că există a structură
urbană aglomerată în partea centrală a Europei, desfăşurată din Marea Britanie (la nord),
spre Olanda, Belgia, Germania şi nordul Franţei spre Italia şi Ungaria.
Programul ESPON, în definirea tipologiilor reţelelor urban europene, a introdus
două concepte:
1. ZUF (Zonă Urbană Funcţională) corespunde pentru ţările cu peste 10 milioane de locuitori,
este formată dintr-un oraş cu nucleu (cu peste 15.000 de locuitori) şi o zonă
înconjurătoare (cu peste 50.000 de locuitori) care este integrată economic cu nucleul.
2. ZMEC (Zonă Metropolitană Europeană de Creştere / MEGA – Metropolitan European
Growth Area) corespunde ZUF-urilor care au un număr de locuitori peste medie şi
sisteme bine dezvoltate în domeniile de transport, industriale, de cunoaştere şi politice.
Aici tind să se localizeze companii mari care beneficiază de pe urma accesibilităţii bune şi
de capacitatea autorităţilor locale de a lua decizii în favoarea lor.

7

ESPON Atlas, Mapping the structure of the European territory, 2006, p.28.
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Fig. 1.14.
1.1 Principalele metropole europene
Sursa: Espon Atlas, Mapping the structure of the European territory, 2006, p. 29.

Multe dintre aceste ZMEC sunt diferite unele de altele. Au fost identificare 76 ZMEC
(fig.1.14),
), care au fost clasificate la rândul lor în: a. Metropole Nodale Mondiale (2) este vorba
despre Paris şi Londra, care sunt cele mai mari şi competitive sisteme urbane cu un grad
ridicat al conexiunilor; b. Metropole ,,motoare’’ ale economiei europene (17): München, Milan,
Frankfurt, Amsterdam, Stutgart, Madrid, Roma, Barcelona, Viena, Berlin etc.; c. Metropole
naţionale puternice (8): Helsinki, Manchester, Atena, Geneva etc.; d. Metropole cu potenţial de
dezvoltare (25): Varşovia, Budapesta, Praga, Lisabona, Lion, Rotterdam, Marsilia, Bilbao,
Valencia etc.; e. Metropole în curs de constituire (24): Bucureşti, Sofia, Porto, Genova,
Bratislava etc.
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7. ANALIZA GEOGRAFICĂ A ZONELOR METROPOLITANE:
LONDRA, BRUXELLES, BERLIN ŞI AMSTERDAM
În acest subcapitol vom analiza din punct de vedere geografic patru zone metropolitane din
Europa. Elementele luat în analiză sunt diverse, în funcţie de informaţiile de care am dispus.
Descrierea problemelor este făcută din perspectiva literaturii de specialitate (pentru Londra,
Bruxelles, Amsterdam) iar pentru cazul oraşului Berlin a fost efectuată de scurtă cercetare de
teren care a urmărit modificările recente în structura spaţială a acestuia. Materialul grafic
este reprezentat de hărţi privind limitele administrative ale zonelor metropolitane, cele de
organizarea spaţiului, de scheme privind organigrama administraţiei publice sau imagini
satelitare de pe GoogleEarth. Problema organizării metropolitane a acestor oraşe este
urmărită şi dintr-o perspectivă istorică, analizând evoluţia lor de la stadiul de oraş mic
apărut într-o anumită arie geografică până la vastele arii metropolitane actuale.
7.1. Londra
Este cel mai mare oraş din UE şi principalul centru financiar al Europei, iar alături de New
York şi Tokyo îşi dispută locul de principal oraş de pe glob (Kesteloot, Saey, 2002:1). La ora
actuală, Marea Londră are o populaţie de 7,4 milioane locuitori iar predicţiile demografice
estimează o creştere până la 8 milioane în 2010, ceea ce înseamnă că va atinge nivelul din
1961. Creşterea populaţiei este pusă atât pe seama migraţiilor cât şi a sporului natural. Ca
efect al imigrării, există un caleidoscop cultural, cu aproape 300 de limbi care sunt vorbite de
copii în şcoli (Baker, Eversley, 2000, citaţi de Kesteloot, Saey, 2002:1). Dinamismul economic
este unul dintre aspectele continue ale oraşului, cu toate că industria prelucrătoare şi-a
diminuat rolul după al Doilea Război Mondial, dar mai ales după 1960. Pierderea locurilor de
muncă din industrie a fost compensată cu locuri noi de muncă în sectorul serviciilor. La ora
actuală, sectoarele financiar şi de afaceri sunt cele care creează cele mai multe locuri de
muncă, ceea ce duce la o estimare de creştere cu aproape 270.000 locuri noi de muncă până
în 2012 (Baker, Eversley, 2000:1).
Discuţiile în privinţa limitelor Londrei sunt îndelungate. Istoricul Oraş Londra, a
plecat de la populaţie care nu depăşea 5.000 locuitori şi o suprafaţă de aproape 2 km2.
Londra interioară, adică partea în care locuitorii înşişi se identifică drept londonezi, cuprinde
13 consilii locale ale Londrei şi vechea zonă County of London (fig.1.15). Acestea, împreună cu
alte consilii locale londoneze, reprezentate mai ales de suburbiile din perioada interbelică,
care înconjurau vechiul County of London, alcătuiesc Marea Londră, termen introdus în 1964,
eliminat în 1986 şi reintrodus din 2000 (Baker, Eversley, 2000:1). Dincolo de această limită
se găseşte Zona metropolitană externă, legată funcţional de Londra deşi este separată de ea
în termeni administrativi.
Din cauza problemelor întâmpinate în dezvoltarea expansivă a Londrei, la începutul
anilor ’60, a fost creată o comisie care să realizeze un studiu privind soluţiile de reorganizare
spaţială a oraşului. A fost adoptat un raport care a ajuns la concluzia că Marea Londră eşuase
în privinţa eficienţei administrative. Autorităţile locale de atunci, mai mult de 100 la număr
(în care erau cuprinse şi consiliile locale ale Londrei şi Middlesex), trebuiau să fie înlocuite cu
o structură cu totul nouă. Excluzând franja rurală a Marii Londre, care era oarecum membră a
acesteia, comisia a propus crearea unei forme metropolitane de guvernare care cuprindea
Consiliul Local al Marii Londre şi alte 52 de consilii orăşeneşti, reduse ulterior la 32.
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Fig. 1.15.
1.1 Zona metropolitană a Londrei
Sursa: De Blij, Muller, Concepts and Regions in Geography, 2005, p.43.

Propunerea era ca aceste
ceste consilii locale să îşi păstreze atribuţii administrative,
administrative care
includeau toate activităţile de servicii plecând de la serviciile de locuire, sănătate, asistenţă
socială şi asistenţa acordată copiilor, până la protecţia mediului, drumurile locale, bibliotecile
şi educaţia. Propunerile făcute
cute au fost puse efectiv în aplicare în 1963, iar micile consilii
orăşeneşti şi-au consolidat puterea
pute a administrativă. Cu toată această putere sporită a
consiliilor orăşeneşti, Zona metropolitană a Londrei (Greater
(
London Council) avea un tip de
autoritate nou,, cu accent pe strategiile de planificare urbană şi a infrastructurii
metropolitane. În acest cadru larg responsabilităţile acopereau politicile de planificare
urbană, administraţia drumurilor
lor şi a traficului,, depozitarea deşeurilor, pompierii şi
serviciile de ambulanţă.
Pasul următor a fost pregătirea unui plan de dezvoltare integrat pentru această zonă
metropolitană, care a fost adoptat sub denumirea de Greater London Development Plan
(GLDP). Principalele direcţii de acţiune în cadrul acestuia erau în
în domeniul şoselelor
şoselelo şi al
utilizării terenurilor de care răspundeau aproape
aproape 37.000 de angajaţi. Hotărârile în aceste
acest
domenii acţionau prioritar în faţa hotărârilor consiliilor locale. La un moment dat consiliul
ZML devenisee atât de puternic în impunerea politicilor locale şi se manifesta ca un factor de
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opoziţie la adresa politicii guvernamentale. De aceea, în 1983, Margaret Thatcher a încercat
de dizolve acest consiliu. Acest lucru s-a produs în 1986 şi a lăsat Londra fără o guvernare
integrată metropolitan, care a fost distribuită celor 32 de consilii locale, ministerelor şi unei
reţele de instituţii locale. Luarea unor decizii a devenit un proces dificil, iar la nivel
metropolitan a fost creată o ruptură. Problema era acum că nu se mai putea realiza o singură
viziune
asupra
întregii
Londre. A fost creat în acest
sens un organism nou
intitulat London Planning
Advisory Committee, dar
acesta nu a avut efectul
scontat. Un rol important al
acestui comitet era acela de a
aviza
proiectele
de
dezvoltare ale consiliilor
locale şi să definească
criteriile distinctive între
proiecte mari şi mici de
dezvoltare locală.
În 1994 a fost
adoptat de către Partidul
Muncii un manifest intitulat
Să lucrăm împreună pentru
Londra, care marca faptul că
Fig. 1.16. Londra – organigrama administraţiei publice
Londra era singura capitală
Sursa: prelucrare şi traducere din www.london.gov.uk
vest-europeană
fără
un
consiliu local lărgit şi o strategie unică. Atunci când Tony Blair a ajuns la conducerea
partidului şi-a asumat rolul de a reforma guvernarea Londrei. Noutatea propunerii lui era
aceea de a emula sistemul american al primarului, pentru ca Londra să aibă un lider civic
puternic, care trebuie ales prin vot direct. Această viziune a devenit efectivă în 2000, printrun referendum şi prin adoptarea în 1999 a Greater London Authority Act. Centrul noului
sistem electoral era Greater London Assembly8 (GLA) şi alegerea prin vot direct a primarului
(fig.1.16). Înfiinţarea acestor două componente a fost necesară pentru a contrabalansa
puterea unui primar ales în mod direct cu un forum care să reflecte şi alte puncte de vedere.
GLA este responsabil pentru strategiile de planificare urbană, de transport, dezvoltarea
economică şi regenerarea urbană, protecţia mediului şi a obiectivelor culturale, media şi
recrearea, poliţia metropolitană, pompierii şi apărarea civilă.
7.2. Bruxelles
Din punct de vedere al extinderii geografice, aria metropolitană a Bruxelles-ului coincide cu
limitele Regiunii urbane Bruxelles (1.614 km2). Aceasta este alcătuită din aglomeraţia fizică
(un spaţiu construit continuu) şi o serie de suburbii şi localităţi funcţionale urbanizate care
au relaţii strânse cu oraşul central şi o aglomeraţie (prin navetism, deplasări la şcoală,
8

www.london.gov.uk/
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cumpărături şi migraţie).. Din punct de vedere politic, zona metropolitană a Bruxelles-ului
Bruxelles
este limitată la Capitala Regională Bruxelles (CRB), una dintre cele trei regiuni ale Belgiei9,
care cuprinde Bruxelles şi alte 18 localităţi (fig.1.17).
Kesteloot şi Saey
(2002) au analizat problema
discrepanţei
dintre
delimitarea politică a CRB şi
extinderea geografică a ariei
metropolitane şi fragmentarea
administrativă
a
CRB.
Bruxelles-ul a avut cel mai
mare număr de locuitori în
1923 (215.000 locuitori, faţă
de 134.000 locuitori în 2000).
În trecut, CRB a avut cel mai
mare număr de locuitori în
1968 când avea aproape 1
milion de locuitori iar acum
sunt circa 1.750.000 locuitori
(Jouret, 1972; Van der Haegen,
1982). Cu toate că a venit un
număr mare de străini nu s-a
putut compensa diminuarea
numărului de locuitori (De
Lannoy et al., 1999, p. 105),
deşi din 1968 s-a înregistrat
un bilanţ natural pozitiv,
Fig. 1.17. Organizarea administrativ-teritorială
teritorială a Capitalei
datorită ,,efectului minorităţilor
Regionale Bruxelles
etnice’’
(Kesteloot,
Saey,
2002:53).
Valoarea bilanţului natural a crescut astfel încât să permită o creştere a numărului
de locuitori începând din 1996, care a compensat în acelaşi timp şi reducerea ratei migraţiei
nete. Aproape 30% din populaţie este străină, din care mai
m mult de jumătate dintre
intre străini
sunt cetăţeni ai Uniunii Europene iar 30% sunt marocani şi turci. În 1961 străinii
reprezentau doar 6,8% din populaţie, iar aproape 60% din ei erau cetăţeni ai Comunităţii
Economice Europene.. Se înregistrează,
înregistrează pe alocuri, o pondere ridicată dee locuinţe cărora le
lipsesc condiţiile minime de confort, o rată a şomajului ridicată,, un nivel redus al veniturilor
şi standardului de viaţă (Kesteloot, Saey, 2002:54).
Dezvoltarea geografică a Bruxelles-ului
Bruxelles ului poate fi descrisă ca o transformare graduală
a oraşului cu o structură inegală la început, ca un oraş segregat înainte de anii ’60 şi apoi ca
un oraş divizat (Kesteloot, 1999). Structura inegală îşi are rădăcinile
rădăcinile în revoluţia industrială,
care a dus la diversificarea claselor sociale. Primele subdiviziuni
subdiviziuni au apărut din a doua
jumătate a secolului al XIX-lea:
lea: în partea de vest era o axă reprezentată de industrie şi
muncitori, dezvoltată de-aa lungul Sennei şi canalului Antwerp-Bruxelles-Charleroi;
Antwerp
în partea
de est erau două axe cu statut social ridicat, Bulevardul Louise şi Bulevardul de Tervuren,
9

Alături de Flandra și Wallonia.
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întinse de-a lungul Forest of Soignes. Segregarea a fost accentuată şi de alte iniţiative, cum ar
fi construirea de bulevarde care să acopere Senne şi construirea cartierului Leopold (primul
cartier prestigios în afara oraşului) la sfârşitul secolul al XIX-lea. În perioada interbelică, au
fost construite cartiere sociale în formă de grădină în afara oraşului şi primele blocuri de
apartamente aproape de centru.
Cu toate că unele aspecte urbanistice din trecut încă se mai păstrează au apărut
altele noi. Pe de o parte, internaţionalizarea oraşului, caracterizată de sosirea unor lucrători
temporari ca şi a străinilor angajaţi în organizaţiile internaţionale din Bruxelles, a reactivat
contrastul dintre vest şi est, dintre axa muncitorilor şi axa celor cu venituri mai ridicate. Pe
de altă parte, o masivă suburbanizare s-a impus şi a creat o configuraţie concentrică în
această schemă. Suburbanizarea, mutând limita periferiei, prin structura concentrică nou
creată, generează un contrast între centru şi periferie. Începând din anii ’60, economia CRB a
devenit dominantă de sectorul terţiar. În 1961, aproape 30% din populaţia activă lucra în
industrie, dar în 1999, acest sector a ajuns la doar 0,83%. Între 1961 şi 1999, ponderea
salariaţilor în instituţiile financiar bancare şi de servicii s-a dublat de la 36,5% la 72,9% iar
fiecare dintre aceste două sectoare au înregistrat o creştere de 100.000 de salariaţi. CRB
deţine 9% din populaţia Belgiei şi 16% din forţa de muncă (tabelul 1.2).
Tabel 1.2. Structura forţei de muncă în Capitala Regională Bruxelles
POPULAŢIA

UNIT.

2000

2001

2002

2003

TOTAL
Agricultură, vânătoare şi silvicultură
Industrie
Construcţii
Comerţ şi servicii
Transport, depozitare şi comunicaţii
Intermedieri financiare
Afaceri imobiliare, închirieri, şi activităţi
de afaceri
Administraţie publică
Educaţie
Sănătate şi asistenţă socială
Alte activităţi comunitare şi sociale

1000
%
%
%
%
%
%
%

589,3
0
7
3
12
8
11
14

599,19
0
7
3
12
8
11
15

602,57
0
7
3
12
8
12
14

617,46
0
6
3
11
8
11
14

BEL
2003
3.522,28
1
17
6
13
7
4
10

%
%
%
%

16
8
9
6

16
8
9
6

17
8
9
6

17
9
9
6

11
11
13
4

Sursa: Ministry of the Brussels-Capital Region, Statistical survey of the Brussels-Capital Region, 2006, p.20.

7.3. Berlin
După reunificarea Germaniei şi reinvestirea Berlinului drept capitală a ţării au crescut
aşteptările de transformare a acestuia într-o veritabilă metropolă europeană, chiar dacă
procesul a fost însoţit de o puternică dezindustrializare, pierderea locurilor de muncă şi
polarizare socială (Krätke, 1999). Doar între 1990 şi 1996, industria a pierdut peste 200.000
de locuri de muncă dar sectorul serviciilor a crescut în aceeaşi perioadă cu 110.000 de locuri
noi de muncă (Berger, 1996). Politicienii şi oamenii de afaceri dezbat intens problema
mijloacelor prin care Berlin ar putea deveni un Oraş global10 (Krätke, 1999). Cele mai multe
10

Orașul global este definit ca un nod geografic de producţie, financiar și de control al relaţiilor capitale internaţionale
(Sassen, 1991, 1996).
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interpretări asupra restructurării acestui oraş pun accentul pe ajustarea structurală a
economiei, pentru a putea fi comparabilă cu cea din vestu Germaniei de Vest şi a celorlalte
metropole europene (Häußermann, 1997), în special pentru transformarea lui ca metropolă
de servicii (Prognos, 1997).
Gornig şi Häussermann (2002) au analizat importanţa Berlinului (raportată la
limitele actuale ale oraşului) în economia Germaniei prin prisma numărului de salariaţi în
perioada dinainte de cel de al Doilea Război Mondial. În 1939, aproape 10% din forţa de
muncă salariată a ţării era deţinută de Berlin (tabelul 1.3). Sectorul de producţie deţinea
aproape 9%, cu întreprinderi foarte mari din domeniul electronicii sau al construcţiilor de
maşini, (de ex. Siemens, AEG, Osram şi Borsig). Ponderea ridicată a sectorului de comerţ şi
transport se datora prezenţei unor magazine foarte mari sau a sediilor central ale unor
companii naţionale din domeniul infrastructurii cum ar fi compania naţională de căi ferate
(Reichsbahn), compania de poştă (Reichspost) şi compania de transport aerian Lufthansa.
Tabel 1.3. Ponderea forţei de muncă a oraşului Berlin în totalul forţei de muncă a Germaniei
1939

1961

Sectorul productiv

8,7

4,7

Comerţ şi transport
Servicii

10,6
15,9

5,5
8,3

Guvern şi alte organizaţii

16,5

Total

10,3

1989

1992

1997

3,8

3,2

2,8

5,3
5

4,8
5,6

4,0
5,5

7,7

7,1

5,9

5,7

5,6

5

4,6

4,3

Ponderea în %

Sursa: Gornig, M., Häussermann, H., Berlin: Economic and spatial change, 2002, p.331-41.

Rolul de metropolă în perioada aceea este mult mai vizibil prin prisma
întreprinderilor din sectorul privat. Berlinul era centrul Germaniei pentru bănci, companii de
asigurare, edituri şi instituţii culturale. Această pondere ridicată a serviciilor se reflecta şi în
persoanele salariate, prin faptul că 16% din persoanele salariate în servicii din Germania
erau în Berlin. Particularitatea spaţială era dată de faptul că un grad ridicat de concentrare a
acestora se înregistra într-o arie geografică mică, situată în imediata apropiere a sediilor
birourilor guvernamentale. La sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, a fost împărţit în
patru zone între cele patru puteri aliate care l-au ocupat şi a fost plasat sub legislaţia
internaţională. Băncile au fost mutate la Frankfurt pe Main, companiile de asigurare au fost
mutate la München. Marile companii industriale au părăsit Berlinul şi aceasta a contribuit la
dezvoltarea oraşelor München şi Stuttgart ca centre industriale moderne. Nu în ultimul rând,
puterea politică a Germaniei de Vest a fost preluată de regiunea Bonn-Cologne. Berlinul de
Est a devenit capitala Republicii Democrate Germane (RDG), dar a avut pierderi mari de
locuitori. În 1961 a fost construit Zidul Berlinului, iar oraşul deţinea doar 5,6% din populaţia
ocupată a Germaniei, ceea ce însemna doar jumătate din nivelul înregistrat în 1939.
Declinul economic a fost un proces economic care a continuat imediat după
reunificarea Germaniei. În 1989, ponderea populaţiei ocupate din populaţia ocupată a nivel
naţional a fost de aproape 5%. Singura excepţie a fost în domeniul cultural, care a primit un
număr foarte mare de subvenţii. O dată cu prăbuşirea RDG, Berlinul de Est şi-a pierdut rolul
său politic şi economic, în 1992 aproape 40% din locurile de muncă fuseseră pierdute,
comparativ cu alte zone ale fostei RDG, unde s-au pierdut aproape 30%. Pentru Berlinul de
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Vest, anul 1989 a oferit un boom economic.
economic Oraşul şi-aa redobândit funcţia sa de centru în
relaţie cu zonele din jur o dată cu căderea zidului care separa cele două părţi ale oraşului.
oraşului În
doar 3 ani, din 1989 până în 1992 populaţia ocupată a crescut cu 15%,
15% iar din
in 1993 populaţia
ocupată este egală în ambele părţi ale oraşului.
Imediat după reunificarea Germaniei şi a Berlinului, perspectivele de dezvoltare
economică ale oraşului au fostt apreciate de către toţi experţii ca extrem de pozitive. Aceste
aşteptări au fost reflectate în creşterea numărului de proiecte în domeniul construcţiilor,
construcţiilor nu
doar în centru ci şi la periferie sau în fostele zone industriale (foto.1.1). Exemple pentru
ultima situaţie sunt fabrica AEG (Nixdorf) din Wedding, vechea Borsig din Tegel, sau
redefinirea utilizării pentru zona industrială Oberschoeneweide sau spaţiile de producţie
pentru electronice, maşini şi alte produse care au devenit spaţii de servicii, cu birouri,
apartamente la mansardă, mici afaceri sau obiective culturale. Prin rolul său regional şi
naţional, Berlinul redevine locul pentru cartierele generale de conducere ale unor companii
mari (Krätke, 1999).

Foto. 1.1. Schimbări spaţiale în Berlin:
a. Fabrică de bere transformată în centru cultural; b. Clădiri de locuinţe la periferia oraşului

7.4. Amsterdam
Amsterdam face parte din conurbaţia Randstad11, formată din patru dintre cele mai mari
oraşe ale Olandei (Amsterdam, Rotterdam, Haga şi Utrecht) şi zonele lor înconjurătoare.
Această conurbaţie are 7,5 milioane de locuitori (aproape jumătate din populaţia Olandei),
iar dacă avem în vedere că există şi alte conurbaţii care sunt legate funcţional cu aceasta
ajunge la o populaţie de peste 10 milioane de locuitori, fiind în acest sens una dintre cele mai
mari din Europa.
ormată din
Urbaniştii olandezi vorbesc despre Randstad ca fiind o Deltametropolă, formată
două mari arii metropolitane:
1. Nordvleugel (în traducere Partea de Nord)
Nord – cu o populaţie de 2,5 milioane
oane de locuitori,
formată din Haarlem şi IJmuiden (în vest), Amsterdam (în centru) şi Almere şi Gooi (în
est).. La aceasta se poate adăuga Utrecht (aproape 1 milion de locuitori). Principalul
centru este Amsterdam, care poate fi considerat ca o metropolă centrală clasică.
2. Zuidvleugel (în traducere Partea de Sud)
Sud – are o populaţie de aproape 3,5 milioane de
locuitori, răspândiţi pe aproximativ 60 km,
km de la Dordrecht (în partea de sud--est) la
11

en.wikipedia.org/wiki/Randstad
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Leiden (în nord).. Este formată din Rotterdam şi Haga. Acestea au fost
fost legate recent
printr-o staţie de cale ferată, numită Calea Ferată Randstad.
Amsterdam
m a fost fondat în secolul al XII-lea
XII lea ca un mic sat pescăresc şi a ajuns cel
mai mare oraş al Olandei, cu o populaţie de aproape 750.000 locuitori, care cuprinde 177 de
naţionalităţi diferite, ceea ce îl face una dintre cele mai multiculturale oraşe de pe Glob.
Numele de Amesterdam provine de la Amstel Dam, ceea ce înseamnă un dig la râul Amstel.
Cele mai multe dintre canalele sunt un succes al acţiunilor de planificare urbanistică. La
începutul secolul al XVII-lea,
lea, o dată cu creşterea numărului de imigranţi, a fost întocmit un
plan, conceput din patru semicercuri concentrice care se termină la Golful IJ. Aceste
Aceste canale
mai sunt denumite grachtengordel, trei dintre ele fiind utilizate mai ales pentru dezvoltare
rezidenţială (Herengracht sau Canalul Gentelmenilor;
Gentelmenilor Keizersgracht sau Canalul Împăraţilor;
Prinsengracht sau Canalul Prinţului)
Prinţului iar cel de al 4-lea canal, situat la exterior, denumit
Nassau/ Stadhouderskade, a fost construit pentru apărare sau pentru manage mentul apelor
(fig.1.18).

Fig. 1.18. Centrul vechi al oraşului Amsterdam – imagine satelitară
Sursa: GoogleEarth, 2007

În anii ’60 şi ’70 foarte mulţi locuitori ai vechiului Amsterdam s-au
s au mutat către noile
oraşe, cum ar fi la Almere şi Purmerend. Acest lucru a fost favorizat şi de politica
guvernamentală care promova suburbanizarea, mulţi tineri profesionişti şi artişti mutândumutându
se în suburbii.
ii. Imigranţii care nu proveneau din Europa de Vest s-au
s au stabilit în principal în
locuinţele sociale din
n Amsterdamul de Vest şi în Bijlmer. Amsterdam este capitala financiară
şi de afaceri a Olandei şi unul dintre cele mai importante oraşe de afaceri ale Europei.
uropei. Multe
companii şi bănci olandeze îşi au sediul principal în acest oraş, incluzând Akzo Nobel,
Heineken International, ING Group, Ahold, Delta Lloyd Group,
Group Cisco Systems şi Philips.
KPMG, celebra firmă de consultanţă internaţională, îşi are sediul central
central aproape de
Amserdam. Deoarece multe filiale sunt localizate de-a
de a lungul canalelor, companiile
companii au
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început să-şi
şi relocalizeze sediile centrale în afara centrului oraşului. Pe axa de sud se
conturează a zonă bancară, şi începe să devină noua imagine de
d afaceri a Olandei.
Administraţia municipală a Amsterdamului,
Amsterdamului, condusă de un primar şi consiliul local,
este divizată în 15 consilii locale,
locale numite stadsdelen, dezvoltate în anii ’80 pentru a
îmbunătăţi administraţia locală. Stadsdelen-ul
Stadsdelen central este numit Centrum, fiind înconjurat
înconjura de
Westerpark, Bos en Lommer, De Baarsjes, Oud-West,
Oud
Oud-Zuid,
Zuid, Oost/Watergraafsmeer,
Zeeburg şi Amsterdam-Noord,
Noord, cu alte şase consilii locale care creează următorul cerc
(fig.1.19). Deciziile sunt luate la nivel
nivel local, şi doar lucrurile care privesc oraşul în ansamblu,
cum ar fi proiectele mari de infrastructură, sunt luate la nivelul consiliului central.

Fig. 1.19. Amsterdam – organizarea administrativ-teritorială

8. ZONE METROPOLITANE ÎN ROMÂNIA
8.1. Sistemul urban românesc
teritorială a României din 1968 a dus la crearea a 39 de
Reorganizarea administrativ-teritorială
judeţe12 şi a întărit poziţia noilor reşedinţe de judeţ. Competiţia dintre oraşelor României nu
a fost una corectă, reşedinţele de judeţ având un clar avantaj
avantaj faţă de celelalte centre urbane
(mici şi mijlocii), mai ales acelea care deţineau această funcţie înainte de 1968 (Caracal,
Câmpulung, Rădăuţi, Dorohoi, Roman, Blaj etc.). Sistemul urban românesc este compus mai
ales din oraşe mici şi mijlocii (sub 100.000
100.000 de locuitori), reprezentând aproximativ 90% din
numărul de oraşe, iar mai mult de jumătate dintre acestea au sub 20.000 de locuitori.

12

În prezent sunt 41 de judeţee la care se adaugă
adaug municipiul București – capitala ţării.
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Delimitările dintre spaţiul urban şi cel rural
sunt o sarcină dificilă implicând o mulţime de incertitudini şi de multe ori modul de utilizare al
terenurilor este un criteriu de individualizare a acestor spaţii geografice. Diferenţele dintre sate şi
oraşe nu diferă doar din numărul de locuitori şi fizionomia aşezării, dar şi din diferenţele de
concentrare a unor activităţi, oameni şi culturi într-un singur loc. Indicatori ai urbanizării, ca proporţia
populaţiei care trăieşte în mediul urban, sau aplicarea unor modele generale de evoluţie, trebuie
utilizate de cele mai multe ori cu precauţie. La nivel global, ponderea populaţiei urbane a fost de doar
3% din populaţia globului la începutul anilor 1800, dar a ajuns la 30% în 1950, şi a atins 50% în anul
2000. Se estimează că în 2025, aproape 60% din populaţia globului va locui la oraş şi vor exista zeci de
megaoraşe care vor avea o populaţie de peste 20 de milioane de locuitori (Zhang et al., 2003).

Oraşele cu peste 100.000 de
locuitori au un rol din ce în ce
mai important, în acelaşi timp
cu expansiunea lor în spaţiu.
Între 1966 şi 2002 numărul
acestor oraşe s-a dublat iar
numărul de locuitori a crescut,
jumătate dintre ele având
acum între 200.000 şi aproape
400.000 de locuitori, în timp ce
Bucureştiul a atins la un
moment dat 2.000.000 de loc.
(fig.1.20). La ora actuală există
4 ranguri ale oraşelor din
România, conform Legii 351
din 6 iulie 2001: (Erdeli, Cucu,
2005; Parlamentul României,
2001) (fig.1.21).
Rangul 0 reprezentat
Fig. 1.20. Evoluţia numărului de locuitori şi a ponderii din
de capitala ţării – municipiul
populaţia totală a României pentru oraşele de rangul 0 şi I
Bucureşti,
municipiu
de
importanţă europeană. Acesta are o poziţie geo-strategică europeană datorită poziţiei în
spaţiu şi intersecţiei unor noduri majore de comunicaţie naţională şi europeană.
Rangul I cuprinde 11 capitale de judeţ (Iaşi, Constanţa, Cluj-Napoca, Timişoara,
Galaţi, Craiova, Braşov, Ploieşti, Brăila, Oradea şi Bacău) cu o populaţie de peste 200.000 de
locuitori fiecare. Poziţia lor geografică este una de nod central sau pol de creştere cu o
influenţă în teritoriul lor. Sfera lor de influenţă este între 60 şi 100 km, cu acces direct la
drumurile europene, căile ferate şi aeroporturi, uneori atât naţionale cât şi internaţionale.
Rangul II este alcătuit din reşedinţe de judeţ sau municipii, cu populaţia între 50.000
şi 200.000 locuitori, iar sfera lor de influenţă ajunge la 60 – 80 km. Aceste oraşe au un cadru
economic diversificat iar dimensiunea lor demografică are un rol secundar.
Rangul III este format de oraşe şi municipii cu o populaţie cuprinsă între 5.000 şi
30.000 de locuitori. Funcţia lor majoră este de atracţie locală, într-un spaţiu care poate
atinge 10 până la 20 km. Aceste oraşe au funcţii secundare (industrie şi construcţii) şi
activităţi terţiare (servicii sociale şi comerţ) cât şi funcţii ale sectorului primar (minerit,
agricultură, pescuit, piscicultură), iar multe sunt staţiuni balneare şi balneo-climaterice.
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Fig. 1.21. Ierarhia urbană şi distribuţia geografică a oraşelor care pot constitui zone
metropolitane
Sursa: Ierarhia urbană este definită conform Legii 351/2001.

Dacă ne referim la numărul total de oraşe din România, reţeaua urbană este încă
slab dezvoltată. Există 319 oraşe, în timp ce numărul optim pentru o ţară de dimensiunea
României este apreciat la aproximativ 400-450
400
sursa. În timpul regimului comunist relaţia
dintre oraşele mari şi zonele lor de influenţă a fost legată de industrializare, naţionalizările
din agricultură şi modul în care funcţiile urbane au fost
fost organizate. Industrializarea a atras
forţa de muncă din rural spre urban, dar după 1989, în timp ce industria intra în
restructurare, relaţia dintre oraşe şi zonele de influenţă s-a
s schimbat: s-au
au restrâns
capacităţile industriale şi s-aa redus în acest mod
m numărul de navetişti
etişti la aproape 1/3 faţă de
cât era în perioada comunistă (Dumitrescu, Dogaru, 2004). Sfera de influenţă a oraşelor
acoperă 2/3 din teritoriul naţional ceea ce înseamnă ca 1/3 din suprafaţa ţării este în afara
oricărei polarizări urbane.. Aceste oraşe sunt situate în zone slab populate (montane sau zone
izolate).
8.2. Propuneri de zone metropolitane în România
În legislaţia românească există două legi care au abordări referitoare la zonele
metropolitane: prima lege, Legea nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de
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amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, defineşte zona
metropolitană ca fiind
,,zona constituită prin asociere, pe baza de parteneriat voluntar, între marile centre urbane
(Capitala României şi municipiile de rangul I) şi localităţile urbane şi rurale aflate în zona
imediată, la distanţe de până la 30 km, între care s-au dezvoltat relaţii de cooperare pe
multiple planuri’’.

În conformitate cu această definiţie, sunt 12 oraşe ale României care pot constitui
zone metropolitane, unele declanşând în acest sens procese de consultare publică şi
instituţională: Bucureşti, Iaşi, Constanţa, Cluj-Napoca, Timişoara, Galaţi, Craiova, Braşov,
Ploieşti, Brăila, Oradea şi Bacău. Asocierea voluntară este văzută ca un proces care va
contribui la identificarea complementarităţilor dintre aşezări şi factorii de decizie care sunt
implicaţi în dezvoltarea locală.
Un factor important în delimitarea geografică a zonelor metropolitane este
reprezentat de zona de influenţă, definită de Legea 351 din 2001, ca fiind
,,teritoriul si localităţile care înconjoară un centru urban şi care sunt influenţate direct de
evoluţia oraşului şi de relaţiile de intercondiţionare şi de cooperare care se dezvoltă pe linia
activităţilor economice, a aprovizionării cu produse agroalimentare, a accesului la dotările
sociale si comerciale, a echipării cu elemente de infrastructură şi cu amenajări pentru odihnă,
recreere şi turism. Dimensiunile zonei de influenţă sunt în relaţie directa cu mărimea şi cu
funcţiunile centrului urban polarizator’’.

Cea de a doua lege, este Legea 350 din 6 iulie 2001, privind Amenajarea teritoriului
si urbanismul, care defineşte teritoriul metropolitan, drept:
,,suprafaţa situată în jurul marilor aglomerări urbane, delimitată prin studii de specialitate, în
cadrul căreia se creează relaţii reciproce de influentă în domeniul căilor de comunicaţie,
economic, social, cultural şi al infrastructurii edilitare. De regulă limita teritoriului
metropolitan depăşeşte limita administrativă a localităţii şi poate depăşi limita judeţului din
care face parte’’.

Experienţa arată că procesul de constituire a zonelor metropolitane în România este
abia la început. Cu excepţia zonei metropolintane Oradea, care a făcut progrese în ceea ce
priveşte integrarea spaţială între unităţile administrativ-teritoriale, celelalte iniţiative de
constituirea a unor asemenea zone fac acum primii paşi în acest sens. Trecerea de la
urbanizare la suburbanizare, şi de aici la constituirea zonelor metropolitane, depinde în
principal de calitatea terenurilor din proximitate, unele exprimate în termenii preţului scăzut
al terenului dar şi disponibilitatea acestuia pentru dezvoltare. Cu toate acestea, pare să fie o
evoluţie absolut necesară, deoarece numai zonele metropolitane pot contribui la dezvoltarea
locală, dar acest lucru trebuie susţinut şi prin alte măsuri legislative care să promoveze o
reală descentralizare locală în termeni de buget local şi alte iniţiative de dezvoltare.
a. Zona metropolitană Oradea
Zona metropolitană Oradea are o populaţie care depăşea 250.000 de locuitori în 2002. Este
formată din municipiul Oradea şi alte 7 comune (Biharia, Borş, Cetariu, Nojorid, Oşorhei,
Sânmartin şi Sântandrei). Aceste comune sunt puternic polarizate de municipiul Oradea, care
deţine mai mult de 87% din populaţia zonei metropolitane, iar două dintre aceste comune
(Borş şi Biharia) sunt situate de-a lungul graniţei cu Ungaria (fig.1.22.a). Această zonă
metropolitană se bazează pe complementarităţile spaţiale induse de evoluţia municipiului
Oradea, axele majore de transport, dar mai ales prin preţul redus al terenurilor din zona
suburbană şi de extinderea infrastructurii urbane în această zonă. Putem adăuga importanţa
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Euroregiunii Bihor - Hajdu Bihar, creată ca un parteneriat între municipiu Oradea din
România şi oraşul din Ungaria, ce are o influenţă favorabilă într-o
o zonă urbanizată de graniţă
pe axa: Oradea - Biharkeresztes - Berettyoujfalu - Derecske - Debrecen (74 km lungime
ungime). În
zonă,, este un proiect pentru un nou aeroport internaţional Oradea-Debrecen, cu două
terminale Oradea şi Debrecen, iar acest lucru va contribui la urbanizarea în continuare a
regiuni şi la îmbunătăţirea reţelelor de
de comunicare între aceste două oraşe. Reţeaua rutieră
este reprezentată de 16 direcţii posibile, dar în prezent doar 3 dintre ele sunt internaţionale,
internaţionale
în timp ce două sunt doar ocazional folosite (Săgeată, 2004).
b.. Zona metropolitană Timişoara
În anul 2004 Consiliul Judeţean Timiş a înfiinţat un consiliu consultativ pentru Zona
metropolitană Timişoara pentru a realiza un parteneriat între administraţia municipiului
Timişoara şi alte 12 comune, reprezentate de Dumbrăviţa, Ghiroda, Moşniţa Nouă, Giroc,
G
Sânmihaiu Român, Săcălaz, Sînandrei, Giarmata, Orţişoara, Remetea Mare, Şag şi Parta.
Scopul este crearea Zonei metropolitane Timişoara, cu o populaţie de aproape
355.000 locuitori, conform Recensământului Populaţiei din 2002. Cea mai mare unitate
administrativ-teritorială
teritorială este municipiul Timişoara, cu o populaţie de 308.765 locuitori în
2002, iar pe locul 2 se află comuna Săcălaz (6.176 locuitori). Timişoara este unul dintre cele
mai dezvoltate oraşe din România, cu foarte multe investiţii străine în
în special din Italia.
Condiţiile economice pozitive ale regiunii se reflectă şi în bilanţul migratoriu, prin aceea că
toate comunele au crescut ca număr de locuitori faţă de anul 1992, cu valori care oscilează
între 18 şi 565 de oameni (fig.1.22
2.b).

Fig. 1.22. Zone metropolitane: a. Oradea*; b. Timişoara**.
Sursa: Limitele zonelor metropolitane sunt conform:
*Consiliul Judeţean Timiş, Hotărârea privind aprobarea înfiinţării Consiliului Consultativ Metropolitan al Zonei
Timişoara, 2004;
**http://zonametropolitana.oradea.ro
http://zonametropolitana.oradea.ro, data accesării: 8 Mai 2006.
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c. Zona metropolitană Ploieşti
În anul 2004 a fost elaborat de către o echipă de cercetare coordonată de Universitatea de
Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu - Planul de Amenajare a Teritoriului Intercomunal PATICO
– Zona Metropolitană Ploieşti: Strategia de abordare a temei şi cadrul conţinut
con
(PATICO,
2004), beneficiarul fiind Consiliul Local al Municipiului Ploieşti. În alcătuirea zonei
metropolitane Ploieşti au fost incluse localităţile Brazi, Târgşoru Vechi, Ariceştii Rahtivani,
Păuleşti, Blejoi, Bucov, Berceni, Bărcăneşti (fig. 1.23). Zona metropolitană Ploieşti are
conform Recensământului din 2002 o populaţie de 300.358 locuitori, dintre care 237.420
locuitori aparţin municipiului Ploieşti. Dintre localităţile metropolintane,, cea mai mare este
Bucov (peste 10.000 de locuitori)) iar cea mai mică Păuleşti (circa 5.000 de locuitori).
Din punct de vedere al activităţilor economice, agricultura ocupă locul secund după
industrie. Structura suprafeţei agricole,
agricol , pe baza condiţiilor de mediu locale, este dominată de
terenurile arabile care acoperă 87,6%
87,6 din suprafaţa agricolă. Legumicultura este practicată
mai ales în localităţile Târgşoru Vechi, Blejoi, Bărcăneşti şi Tătărani. Industria şi
concentrarea acesteia în zona metropolitană a dus la conturarea unor zone şi centre cu profil
industrial:
al: industria extractivă (Ariceştii Rahtivani,
Ra
Târgşoru Vechi, Brazi), industria
energetică (la Brazi şi Ploieşti).

Fig. 1.23.
1.2 Zona metropolitană Ploieşti
Sursa: prelucrare după URBANPROIECT, Studiu pilot – Actualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean
Prahova, Volumul 1: Situaţia existentă, probleme şi priorităţi, 2002.
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METODE DE CERCETARE ÎN STUDIILE DE GEOGRAFIA
AGRICULTURII PRIN UTILIZAREA TEHNICILOR GIS

În acest capitol voi fi descrise principale metode de cercetare şi de colectare a datelor folosite
în acest studiu. Metoda este definită ca o tehnică pentru un anumit domeniu de studiu, iar
metodologia presupune un sistem de metode şi principii utilizate într-o anumită disciplină.
În domeniul geografiei umane şi economice, în care se încadrează şi geografia agriculturii,
progresele făcute în domeniul GIS permit abordări mai flexibile şi mai creative în analiza
datelor, permiţând, aşa cum denumesc Clifford şi Vallentine (2003:2) o ,,geografie virtuală’’
care există doar în ,,hyperspaţiu’’. Există însă şi metode tradiţionale, precum cele derivate din
antropologie sau sociologice, care sunt relaţionate cu ,,lumea reală’’, adică sunt mai mult
interpretative decât empirice. Toate acestea oferă provocări pentru geografi.
Două tipuri de metode de cercetare sunt folosite în mod frecvent în studiile
geografice: metodele cantitative şi metodele calitative. Metodele cantitative au evoluat din
metodele matematice şi statistice de modelare pentru a înţelege fenomenele geografice.
Aceste metode au început să fie adoptate de geografi în anii ’50, când se vorbea despre
,,Revoluţia cantitativă’’. Aceasta a fost influenţată de domenii precum economia sau
sociologia, unde se cerea rigurozitate şi rezultate cuantificabile matematic. În jurul anilor ’70
au apărut unele critici la adesea metodelor cantitative, iar geografii au început să considere
omul ca un actor social, cu un comportament subiectiv şi complex, iraţional sau
contradictoriu. Aşa au apărut metodele care încearcă să înţeleagă modul de gândire, acţiune
şi valorizare a oamenilor. Acestea se bazează interviuri, observaţii participative şi focus
grupuri şi au fost denumite metode calitative.
În aceast studiu, în funcţie de problemele abordate în fiecare capitol, au fost folosite
atât metode cantitative cât şi calitative. În continuare voi face o scurtă enumerare şi
descriere a acestora. Dintre metodele calitative au fost aplicate: metode antropologice - care
au constat în discuţii cu actori cheie din agricultură la nivel naţional, regional sau local;
metode sociologice - prin aplicarea unui chestionar structurat şi standardizat la fiecare
primărie din zona metropolitană; metode istorice, prin culegerea de informaţii cu privire la
colectivizarea şi decolectivizarea agriculturii, evoluţia modului de utilizare a a terenurilor;
metode ecologice - prin analiza relaţiilor care au loc între agricultură şi mediu, dar şi a
modului cum aceste relaţii influenţează agricultura metropolitană (în special prin incidenţa
secetelor sau aplicarea unor metode ecologice de cultivare a plantelor sau de creştere a
animalelor).
Desigur, că prin specificul studiului, menţionat chiar din titlu, este vorba de o analiză
geografică a agriculturii. Metodele geografice au constat în observaţii directe pe teren, prin
care a fost urmărită distribuţia spaţială a unor aspecte specifice din agricultură (tip de
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cultură, suburbanizare şi impact asupra terenurilor agricole, metode moderne sau
tradiţionale de agricultură). Analizele de ,,laborator’’ s-au desfăşurat prin folosirea imaginilor
satelitare, a ortofotoplanurilor, în analiza modului de utilizare şi acoperire a terenurilor sau
în analiza fragmentării terenurilor agricole, prelucrarea informaţiilor statistice obţinute de la
Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Agriculturii, sau cele obţinute din propriul
chestionar trimis primăriilor din zona metropolitană.
Studiul a fost realizat prin folosirea a numeroase surse de date cartografice, de
teledetecţie, statistice, fizico-geografice, cercetări de teren, interviuri sau chestionare. Toate
acestea au fost adunate pentru a obţine o imagine cât mai completă asupra agriculturii din
zona metropolitană, a evoluţiei acesteia şi a schimbărilor care s-au produs în peisajul agricol
în anumite momente de dinamică urbană ale municipiului Bucureşti.
În acest capitol voi descrie şi tehnicile utilizate pentru colectarea datelor primare şi
secundate utilizate în studiu. Sunt prezentate pe scurt câteva elemente de bază pentru
imaginile satelitare (remote sensing), descrierea metodelor de colectarea a datelor statistice
care sunt introduse ca variabile în analiza geografică a agriculturii dar si studiile de caz
efectuate. Datele sunt separate pe de o parte în variabilele fizico-geografice, determinante
pentru evaluarea potenţialul natural în dezvoltarea agriculturii, iar pe de altă parte în
variabilele socio-economice, care descriu resursele de care dispune sistemul de aşezări din
zona metropolitană.
Analiza agriculturii din zona metropolitană a municipiului Bucureşti se focalizează
pe perioada după anul 1989. Aceasta este o perioadă caracterizată de tranziţia la economia
de piaţă şi de noile realităţi de organizare a spaţiului geografic, de impactul suburbanizării
metropolitane, al dezindustrializării şi restructurării economice. De asemenea, este oferită şi
o perspectivă în timp istoric a modificărilor care au care au intervenit în acest spaţiu
geografic.
Sistemele Informaţionale Geografice (GIS) folosesc o varietate de date geografice
care provin din diferite surse. Privită din perspectiva creării bazei de date, informaţiile raster
şi cele vectoriale pot fi grupate în date primare şi date secundare. Datele primare sunt cele
colectate special pentru a fi utilizate în cadrul GIS. Cel mai comun exemplu în acest sens sunt
imaginile satelitare (SPOT, IKONOS, LANDSAT etc.) sau datele vectoriale despre diferitele
obiecte spaţiale obţinute prin măsurători cu ajutorul sistemelor GPS sau introduse din alte
baze de date. Datele secundare sunt acelea care au fost achiziţionate pentru alte scopuri, dar
care pot fi convertite în diferite formate pentru a fi utilizate în GIS. Sunt incluse aici scanările
aerofotogramelor şi hărţile topografice care pot fi vectorizate (Longley et al., 2001).

1. METODE GEOGRAFICE
1.1. Metode cartografice
Zona de studiu dispune de surse cartografice foarte vechi. Unele dintre acestea pot fi extinse
la întreg spaţiul metropolitan (aşa cum este cazul hărţilor Specht, Charta României
Meridionale, harta topografică la scara 1: 50.000 din jurul anilor ’70 ai secolului trecut), iar
altele sunt numai pentru limite administrative ale Bucureştiului sau zone din acesta (Planul
Franz Purcel, 1789; Planul Borroczyn, 1852; Planul Pappasoglu, 1871; Planul oraşului
Bucureşti, editat de căpitanul I.C. Pântea, 1921; Planul Bucureştiului cu Împărţirea capitalei
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pe sectoare comunale, poştale şi de poliţie, 1938). Planuri detaliate mai recente,
recente care ar
putea fi folosite în analiza dinamicii urbane,
urbane sunt cele realizate după 1990, în studiu fiind
folosit Planul oraşului pentru anii 2005 şi 2007,
2007 realizat de firma AGC Busman SRL.
Planul Franz Purcel1
(17892) are foarte multe detalii şi
informaţii oferite prin legendă,
fiind cel mai valoros plan al
Bucureştiului din secolul al XVIIIXVIII
lea (Gherasim, 2005:23). Pentru
utilizarea terenurilor pe acest
plan s-au
au folosit ca simboluri
convenţionale pentru: terenurile
arabile – linii paralele de nuanţă
sepia; viţă-de-vie – areale în sepia
punctate cu negru; grădini cu
arbori şi pomi fructiferi – areale
Fig. 2.1. Semne convenţionale de reprezentare a utilizării
verzi cu semne negre de arbori
terenurilor pe planul Purcel
stilizaţi; terenuri virane – areale
galben-pal
pal combinate cu acuarele
galben-verzuie.
verzuie. În plus, pe acestea mai apar prin semne negre stilizate tufişuri şi arbori
izolaţi; ape – culoare albastră; drumuri – prin două semne distincte: cu linie verde pal cele
obişnuite (pământ bătătorit) şi cu verde închis cele acoperite cu traverse din lemn (fig.2.1).
(fig.
Pe acest plan apar, în limitele de atunci ale Bucureştiului, suprafeţe întinse cultivate cu viţăviţă
de-vie,
vie, a căror pondere se
apropia
de
ponderea
terenurilor arabile, terenuri
virane – utilizate, în general,
ca păşuni sau locuri de târg.
Harta
Specht
Specht.
Colonelul Specht, a realizat,
realizat
între 1790-1791, o hartă a
cărui titlu, în traducere, este
,,Harta militară a Valahiei
mici sau austriece şi a celei
mari, care se compune
laolaltă din 394 secţiuni şi a
fost ridicată geometric şi
trecută pe curat în timpul
armistiţiului
mistiţiului dintre Imperiu şi
armata turcă din luna
septembrie 1790 până la
Fig. 2.2. Utilizarea terenurilor pe harta Specht
Denumirea acestui
Denumirea
acestui plan
plan în
în limba
limba germană
german este: Von der Haupt und Rezidenz Stadt Buchurescht, in der grossen
Wallachey: welche den 9ten November 1789, von denen Kayserlichen Königlichen Oestereichischen Trouppen, under
Comando seiner Durchlauch des Feldmarschal: Prinzen von Saxen Coburg, in Besitz genahnen worden, în traducere în
limba română: Planul orașului capitală și reședinţă
re
București,
ti, din Valahia Mare, ocupat cu începere din 9 noiembrie 1789
de către trupele austriece regale șii imperiale,
imperiale, aflate
aflate sub
sub comanda
comanda Alteţei
Alte Sale Feldmareșalului
alului Principe de Saxa Coburg
(Gherasim, 2005:24).
2
Unii istorici (Florescu, 1935; Giurescu, 1966) au stabilit
s
data planului în 1791 (Gherasim, 2005:24).
1
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sfârşitul lui mai 1791 de către ofiţerii Marelui cartier general sub direcţia colonelului Specht’’,
cunoscută ca Harta Austriacă sau Harta lui Specht (fig.2.2). Este alcătuită din 108 foi,
foi care
formează un dreptunghi de 8,20 m lungime şi 4,62 m lăţime. Scara mare de reprezentare
prezentare
(1:57.600) permite redarea amănunţită a elementelor peisajului geografic şi în consecinţă o
analiză corespunzătoare (fig.2.3)..

a.

pădure

b. aşezare umană

c. râuri şi vegetaţie de luncă

Fig. 2.3. Reprezentarea grafică a unor elemente geografice pe harta Specht

Reţeaua hidrografică este redată pe această hartă cu albastru, folosind un semn
convenţional identic cu cel actual, ceea ce a permis diferenţierea mărimii râurilor, dar apele
sunt uneori ,,cam prea cârlionţate’’ (Mihăilescu, 1928).. Pe această hartă sunt reprezentate
elemente ale modului de utilizare a terenurilor,
terenurilor însă numai pentru păduri şi viţă-de-vie
viţă
(acestea din urmă cu un semn convenţional care s-a
s a păstrat până în momentul actual), cu
toate că harta redă şi repartiţia păşunilor şi fâneţelor, dar nu şi pentru partea de est a
Munteniei (Năstase, 1970 citat de Osaci-Costache,
Osaci
2004).
Pădurea este un element al acoperii terenurilor
terenurilor care apare foarte bine conturat pe
Harta lui Specht. Desenul copacilor a fost simplificat nu prin suprimarea trunchiului, ci prin
eliminarea coroanei, astfel că pădurea apare ca o îngrămădire de linii negre, scurte şi drepte,
dispuse vertical, sugerând trunchiurile de copaci. În plus, arealul
arealul ocupat de pădure a fost
colorat cu cenuşiu, ceea ce determină o delimitare clară a acestuia.. Au fost reprezentate şi
tufărişurile, folosind un simbol sugestiv amplasat pe fond cenuşiu deschis (Osaci-Costache,
Costache,
2004).. Pe hartă se pot deosebi mai multe tipuri de pădure: 1. Pădure deasă, masivă şi înaltă
(linii dese pe fond cenuşiu închis); 2. Pădure mai rară, cu arbori, arbuşti şi tufărişuri (linii
(lini mai
scurte şi mai rare pe fond cenuşiu deschis); 3. Pădure de luncă (colorată în verde deschis); 4.
Pădure de baltă (colorată în albastru).
Începând cu Harta lui Specht, aşezările umane au început să fie redate în
desfăşurarea lor spaţială. Pe această hartă sunt trecute casele (cu roşu) şi grădinile lor (cu
verde), fiind posibilă în acest mod o analiză a formei, structurii, densităţii şi repartiţiei
spaţiale a reţelei de aşezări de la sfârşitul secolului al XVIII-lea.
lea. Comparând anexa cu harta,
Roman (1970), citat de Osaci-Costache
Costache (2004) precizează că dimensiunile multor aşezări,
având sub 20 de gospodării, precum şi a unora ceva mai mari sunt corecte pe hartă; în cazul
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aşezărilor cu peste 50 de curţi s-aa desenat un număr mai mic de case, de regulă între 20-50%
20
din cifra reală.
Planul Borroczyn3 (1852) a fost întocmit de o echipă condusă de maiorul Rudolf
Arthur Borroczyn pentru a răspunde nevoilor de atunci ale administraţiei de a cunoaşte
dezvoltarea oraşului,
şului, mai ales pentru a reduce dezvoltarea necontrolată a acestuia. Ridicările
au fost efectuate între anii 1844--1846.
1846. Pe acest plan, utilizarea terenurilor este redată prin
semne:
viţă-de-vie,
legumicultură,
vegetaţia
spontană şi terenuri cu
vegetaţie de mlaştini (fig.2.4).
La acestea se adăugau
numeroasele maidane, atât din
centrul oraşului, dar mai ales
de la periferia de atunci
(maidanele
din
zona
Mântuleasa-Popa
Soare,
Maidanul Icoanei, Târgul de
Afară). Gherasim (2005:67)
afirmă despre acest plan că
,,are o mare valoare pentru
studierea vechiului Bucureşti;
nu se poate concepe o analiză
Fig. 2.4. Semne convenţionale de reprezentare a utilizării
rii terenurilor
istorică a spaţiului urban fără
pe Planul Borroczyn
această
mare
operă
cartografică’’.
Charta
României
Meridionale4, a fost ridicată
sub conducerea mareşalului
De Fligely (1855-1857) şi a
fost cartografiată şi tipărită de
Szatmari
(1864).
Harta,
datorită faptului că redă
structurile urbane şi rurale,
permite compararea utilizării
terenului
cu
alte
hărţi
similare.
Planul Pappasoglu a
fost publicat ca plan general al
Bucureştiului în 1871, cu titlul
Bucuresci Capitala Romaniei,
Major D. Pappasoglu (fig.2.5). Fig. 2.5. Semne convenţionale de reprezentare a utilizării
rii terenurilor
Alături de acest plan general
pe Planul Pappasoglu
au fost publicate, între 18713

4

Titlul planului este Planul Bukurestului Ridikat, tras chi publikat din porunka prea inaltzatului domn stăpânitor
st pânitor Barbu
Dimitrie Stirbeiu V.V. de Maior Baron Rudolf Artur Borroczyn.
Titlul complet al acesteia este: Charta României Meridionale publicată
publicat din ordinea Măriei
riei Sale Principelui Domnitoriu
Alessandru Ioanne I, după planulŭ original redicatu prin dispositiunea șii cu spesele guvernului României de ingineri
militari austriaci la annulŭ 1856. A fost tipărită
tip
la 1864 la Stabilimentu artisticŭ Satmary (Osaci, 2004:57).
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1875, cinci planuri ale sectoarelor-culori.
sectoarelor
Este primul plan al Bucureştiului pe care
denumirile apar în întregime în grafie latină şi în limba română.
română. Sunt cartografiate pe el
majoritatea construcţiilor şi amenajărilor din acea perioadă, cele mai importante denumiri
denumiri şi
este primul plan care redă pentru prima dată denumirea majorităţii străzilor, în varianta lor
modernă (Gherasim, 2005:82).
Planul oraşului Bucureşti, editat de căpitanul I.C. Pântea (1921)5, a fost realizat la
scara 1:10.000.. Pe acest plan se observă extinderea gropilor de nisip din preajma
cărămidăriilor, distribuite în multe părţi ale oraşului (fig.2.6).. De asemenea, de pe acest plan
poate fi urmărită existenţa unor goluri în oraş, „goluri’’ care nu erau încă ocupate de
industrie sau cartiere rezidenţiale. Dimensiunea planului (94/110 cm) dar şi extinderea
spaţială din acea perioadă a Bucureştiului au permis redarea multor elemente ale structurii
oraşului. Planurile ulterioare s-au
s
generalizat din ce în ce mai mult, iar scările de
reprezentare s-au micşorat
orat şi ele, ajungând la 1: 15.000 sau 1: 20.000.

Fig. 2.6. Reprezentarea cartografică a oraşului Bucureşti
pe planul I.C. Pântea din 1921

Planul Bucureştiului cu Împărţirea capitalei pe sectoare comunale, poştale şi
de poliţie, din anul 1938,, realizat la scara 1: 20.000. De pe acest plan, ne-aa interesat doar
desfăşurarea limitelor oraşului comparativ cu perioadele anterioare, pentru a vedea cât de
mult s-aa extins Bucureştiul în timp.

5

Titlul complet ,,Noul plan al orașului
ului București,
Bucure ediţie oficială, de căpitan
pitan Mihail C. If. Pântea din Marele Stat Major al
Armatei’’.
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Hărţile topografice folosite în teză sunt cele realizate de DTM, la începutul anilor
’70, la scara 1: 50.000. Au fost extrase de pe acestea modul de utilizare
tilizare al terenurilor, fiecare
clasă fiind codificată conform tabelului 2.4.
2.4 Legat de utilizarea hărţilor topografice,
topografice în
corelaţie cu alte surse cartografice sau de teledetecţie,
teledetecţie trebuie să facem unele precizări, care
ţin de sistemele de proiecţie ale acestora şi integrarea datelor derivate din ele. Pe teritoriul
României sunt utilizate oficial două sisteme de
de proiecţie, sistemul de proiecţie cilindrică
Gauss-Kruger
Kruger şi sistemul de proiecţie stereografică Stereo’70. Ambele sisteme sunt
determinate de elipsoidul Krasowski 1942, care este specific ţărilor din fostul bloc comunist
(Badea, 2006:80).

Fig. 2.7. Caroiaj topografic folosit pentru obţinerea modelului numeric al terenurilor şi al utilizării
terenurilor

În mod obişnuit, imaginile satelitare sunt furnizate în sistemul de proiecţie UTM
(Universal Transverse Mercator), un sistem de proiecţie cilindrică de tip Gauss-Kruger,
Kruger, dar
care utilizează un elipsoid diferit de Krasowski (Badea, 2006:80). Pentru a beneficia de unul
dintre marile avantaje ale Sistemelor
S
Informaţionale Geografice (GIS),, şi anume,
suprapunerea layerelor de date, este important ca imaginile satelitare, hărţile topografice şi
layerele să aibă acelaşi sistem de proiecţie.
proiecţie Cu toate că uneori sistemele de proiecţie sunt
diferite, versiunile recente ale programelor
programe GIS permit integrarea şi între layere cu proiecţii
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diferite, operaţiune cunoscută sub denumirea de ’’On-the-fly
’’
Projection
tion of Georeferenced
Images’’ (ArcGIS Desktop Help 9.2).
Planul oraşului pentru anii 2005 şi 2007.
2007. Pentru teză am folosit planul
Bucureştiului realizat de AGC Busman SRL. Acesta este realizat la scara 1:20.000,
1:20
, fiind unul
dintre cele mai complete la această scară. Alegerea lui se datorează faptului că nu se reduce
doar la limita administrativă a Bucureştiului, ci cuprinde şi localităţile din jur6. Alegerea celor
2 ani foarte apropiaţi pentru acest plan este justificată de faptul că Bucureştiului evoluează,
evoluează
la ora actuală, într-un
un ritm foarte alert, cu numeroase schimbări în structura peisajului
agricol şi a celui artificializat antropic.
antropic Reprezentativă este în acest sens situaţia din zona
Pipera, unde diferenţele
nţele în privinţa structurii spaţiale între cele două momente temporale
sunt foarte mari, prin extinderea în 2007 a rezidenţialului în defavoarea terenurilor agricole
(fig.2.8).

Fig. 2.8. Fragment din Planul municipiului Bucureşti pentru anii 2005 şi 2007

1.2. Metode bazate pe utilizarea imaginilor obţinute prin tehnici de
teledetecţie
Teledetecţia este unul dintre formatele cele mai populare pentru colectarea datelor primare.
Definită în sens larg, teledetecţia reprezintă o ,,tehnică folosită pentru a obţine informaţii
despre proprietăţile fizice, chimice şi biologice ale obiectelor terestre fără un contact fizic
direct cu ele’’ (Longley et al., 2001:207).
2001:
Ca termen folosit aici, teledetecţia cuprinde atât
imaginile satelitare cât şi aerofotogramele. Imaginile satelitare sunt realizate prin măsurarea
energiei electromagnetice (EM). Senzorii sateliţilor măsoară lungimea
lungime de undă de la soare
care este reflectată
tă de suprafaţa terestră (fig. 2.9).. Datele rezultate pot fi utilizate pentru a
obţine informaţii despre suprafaţa terestră.
În acest studiu,
u, au fost utilizate imagini satelitare
sa
Landsat,, datorită faptului că
acestea sunt disponibile gratuit pe Internet,
Internet la o rezoluţie acceptabilă obiectivelor stabilite şi
acoperă întreaga suprafaţă a studiului. De asemenea, au fost utilizate o serie de imagini
satelitare obţinute de pe GoogleEarth, în acest sens fiind preluată imagine cu imagine şi unite
în CorelDrawX3 pentru a obţine o arie a zonelor utilizate ca studii de caz (vezi
vezi subcapitolul
???). În plus, pentru zona de nord-vest,
nord
corespunzătoare comunei Vânătorii Mici, a fost
utilizată o imagine Aster8, din 2005,
2005 cu rezoluţia de 15 m în 3 benzi.
6

Este vorba despre Mogoșoaia,
oaia, Chitila, Chiajna, Ro
Roșu, Bragadiru, Măgurele, Otopeni, Pipera, Tunari, Ștefăneștii
neștii de Jos,
Afumaţi, Voluntari, Dobroești,
ti, Fundeni, Pantelimon, Căţelu,
C
Glina, Popești-Leordeni.
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Fig. 2.9. Obţinerea imaginilor prin tehnici de teledetecţie satelitară

Imaginile satelitare Landsat folosite pentru cercetare (din anii 1988, 1990, 2000 şi
20057) măsoară cantitatea de lumină solară în special în spectrul vizibil al lungimilor de
undă. Sateliţii Landsat sunt echipaţi cu un aşa numit spaceborbne remote sensing scaner. Este
numit scaner multispectral, deoarece energia reflectată este măsurată simultan pe benzi
pentru diferite lungimi de undă (tabelul 2.1). În cazul acestor imagini, fiecare lungime de
undă este stocată separat în straturi (layere) de date. Benzile pot combinate în diferite
moduri pentru a vizualiza aspecte specifice ale utilizării terenurilor. Fiecare lungime de undă
acoperă un interval de bandă electromagnetică şi în cadrul fiecărei lungimi de undă
cantitatea medie de energie reflectată este măsurată. Fiecare bandă este asociată cu diferite
aspecte specifice ale suprafeţei terestre. De exemplu, lungimile de undă infraroşii oferă
informaţii despre tipul şi starea de sănătate a vegetaţiei (Bakker et al., 2000, Müller, 2003).
Valorile măsurate pentru EM sunt stocate într-un grid regulat format dintr-un număr specific
de rânduri şi coloane.
Landsat ETM+ are şi o bandă adiţională pancromatică (este vorba de o imagine de 8
biţi în nuanţe de gri, notată în tabelul 2.2. cu PAN) cu dimensiunea unui pixel de 15/15 metri.
Această bandă are numeroase avantaje date de exemplu de posibilitatea de a delimita forme
lineare, cum ar fi râurile şi căile de comunicaţie.
Din perspectiva GIS, rezoluţia este aspectul cheie caracteristic pentru sistemele de
obţinere a imaginilor prin teledetecţie. Longley et al. (2001:207) menţionează trei aspecte
ale rezoluţiei: spaţială, temporală şi spectrală.
7

Imaginile satelitare Landsat și Aster, din 2005, le-am obţinut-o prin amabilitatea domnului dr. Daniel Müller, de la
Humboldt University Berlin, Institute for Agricultural Economics and Social Sciences, Junior Research Group
Postsocialist Land Relations. Am colaborat în cadrul proiectului Analiză geografică a fragmentării terenurilor agricole
pe baza imaginilor satelitare. Studiu de caz: comunele Bascov și Rătești, jud. Argeș. Rezultatele au fost prezentate printro comunicare, realizată împreună cu dr. Daniel Müller, dr. Mărioara Rusu, la Sesiunea Anuală de Comunicări a Facultăţii
de Geografie, 19 noiembrie 2005.
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Tabelul 2.1. Aspecte tehnice privind imaginile satelitare Landsat
Numele scanerului

Rezoluţia spaţială (m)

Numărul de benzi

Enhaced Thematic Mapper (ETM+)
Thematic Mapper (TM)
Multipsectral Scaner (MMS)

30*30α

7
6
4

30*30
79*79

Sursa: Müller, D. Land-use Change in the Central Highlands of Vietnam, 2003, p.39.
α ETM are şi o bandă în Pancromatic cu o rezoluţie spaţială de 15 m (vezi Tabelul 2.2)

Tabelul 2.2. Caracteristicile imaginilor Landsat ETM+
Banda

Lungimea spectrală (µm)

Rezoluţia spaţială (m)

1
2
3
4
5
6
7
PAN

0,45 – 0,52
0,53 – 0,61
0,63 – 0,69
0,75 – 0,90
1,55 – 1,75
10,40 – 12,5
2,09 – 2,35
0,52 – 0,90

30
30
30
30
30
30
30
15

Sursa: Müller, D. Land-use Change in the Central Highlands of Vietnam, 2003, p.39.

Rezoluţia spaţială se referă la dimensiunea obiectelor care pot fi determinate şi sunt
în mod uzual măsurate prin dimensiunea pixelului. Imaginile obţinute pe baze satelitare au o
dimensiune a pixelului între 1 m şi 1 km, iar cele obţinute prin aerofotograme au rezoluţia
între 0,1 şi 5 m. Dimensiunea imaginii variază de la un senzor la altul – de la 1000/1000
pixeli la 3000/3000 pixeli. Aria totală acoperită de imagine este de la 10/10 km până la
200/200 km.
Rezoluţia spectrală se referă la acele părţi ale spectrului electromagnetic care sunt
măsurate. Prin măsurarea varietăţii de energie reflectată sau emisă de obiectele ţintă
terestre se poate construi un ,,răspuns spectral’’ pentru acele obiecte. Prin compararea
modelului de răspuns al diferitelor forme se pot distinge între ele, dar nu putem fi siguri de
diferenţe doar la o singură lungime de undă. De exemplu, apa şi vegetaţia pot să reflecte
undele oarecum similar în lungimile de undă vizibilă dar pot fi aproape inseparabile în
infraroşul. Răspunsul spectral poate fi ariabil pentru acelaşi obiect ţintă, şi poate varia în
timp (de ex. prin căderea frunzelor) sau în funcţie de loc. Cunoscând unde ,,să ne uităm’’
spectral şi înţelegând factorii care influenţează răspunsul spectral al formelor care ne
interesează poate fi corectată interpretarea interacţiuni dintre radiaţia electromagnetica cu
suprafaţa terestră.
Rezoluţia temporală, sau repetarea ciclurilor, descrie frecvenţa prin care imaginile
sunt achiziţionate pentru acelaşi areal. Există două tipuri comerciale de imagini satelitare:
orbitale şi geostaţionare. Sateliţii orbitali adună informaţiile despre diferite părţi ale Globului
la intervale regulate de timp.
Pentru a obţine modul de utilizare a terenurilor s-a efectuat o interpretare vizuală
pe monitor a imaginilor satelitare (on-screen interpretation). Interpretarea pe baza
caracteristicilor vizibile pe monitor extrage informaţiile pe baza comenzilor operatorului
uman. Culorile, structurile şi modele imaginii sunt relaţionate de acoperirea reală a
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terenurilor. Digitizarea bazată pe această metodă a fost utilizată pentru a obţine hărţi ale
utilizării terenurilor de pe fiecare imagine. Avantajul ei rezultă din abilitatea noastră de a
obţine clasificări ale utilizării terenurilor dintr-o anumită regiune pe baza experienţei celui
care face interpretarea imaginii satelitare. Recunoaşterea spontană se referă la abilitatea
celui care interpretează imaginea de a identifica aspecte la prima vedere (de ex., canalele de
irigaţie sau limitele de bloc fizic). În plus, deducţia dă posibilitatea obţinerii unor concluzii
bazate pe puncte de control, verificări, cunoştinţe profesionale şi experienţa de teren
(Bakker et al., 2000; Müller, 2003). O limitare a interpretării vizuale a imaginilor este chiar
numele acesteia, o interpretare. Dacă persoane diferite vor interpreta aceeaşi imagine,
rezultatele vor fi de multe ori diferite bazate pe interpretarea subiectivă a fiecăruia.
Hărţile CORINE Land Cover din anii 1990 şi 2000. Pot fi incluse tot în categoria
surselor satelitare deoarece au fost obţinute pe baza utilizării imaginilor Landsat pentru anii
menţionaţi. Elaborarea hărţilor CORINE Land Cover (CLC) s-a făcut în cadrul Programului
CORINE coordonat de Agenţia Europeană de Mediu. Scopurile iniţiale vizau elaborarea unei
metode de lucru şi a unei nomenclaturi care să poată fi folosită la prelucrarea computerizată
a imaginilor satelitare, mai ales pentru obţinerea unei hărţi a utilizării terenurilor la scara 1:
100.000. Hărţile conţin o clasificare pe clase şi subclase a utilizării terenurilor, dar pe care
pentru a permite comparaţia cu alte surse topografice acestea au fost reclasificate şi grupate
în 10 clase de utilizare a terenurilor.
În cadrul CLC există 5 clase de utilizare a terenurilor, reprezentate de: suprafeţe
artificiale, suprafeţe agricole, păduri, suprafeţe seminaturale, terenuri umede, organisme
acvatice (tabelul 2.3). Fiecare mod de utilizare a terenurilor a primit propriul cod pentru a
putea fi încadrat într-o anumită clasă. Au fost stabilite şi anumite praguri cantitative folosite
pentru încadrarea unui areal, cu un anumit mod de utilizare, într-o clasă sau alta. De
exemplu, pentru încadrarea unor areale cu utilizare mixtă într-o anumită clasă au fost
impuse reguli, cum ar fi cea a unui teren acoperit cu vii şi pomi fructiferi, pe care dacă viile
deţin mai mult sau egal cu 50% din suprafaţa totală, terenul este considerat podgorie, iar
dacă ocupă sub 50% este inclus la ,,plantaţii de pomi fructiferi’’ (Osaci-Costache, 2004).
Plecând de la clasele şi subclasele stabilite în cadrul clasificării CORINE, pentru
studiul nostru au fost derivate 10 clase de utilizare a terenurilor din zona metropolitană
(vezi tabelul 2.4). Acest lucru a fost justificat deoarece pentru perioadele anterioare anului
1990 nu dispunem de hărţi realizate la un asemenea grad de detaliere a utilizării terenurilor
pentru a efectua analize comparative cu hărţile topografice realizate în perioada anilor ’70.
Aerofotograme. Pentru acest studiu au fost utilizate aerofotograme la scara 1:5000,
din anul 1927, dintr-o zonă extinsă pe direcţie nord-sud, de la actualul Palat al Parlamentului
(la nord) la Cimitirul Israelit (la sud), iar pe direcţie vest-est de la Cimitirul Ghencea (la vest)
şi Parcul Tineretului (la est). Aceste aerofotograme au reprezentat o sursă de informaţii
foarte utilă, deoarece au permis atât reconstituirea peisajului agricol al Bucureştiului din
acea perioadă, cât şi realizarea unei comparaţii cu peisajul actual al oraşului, în mare parte
dominat de blocuri de locuinţe construite în perioada comunistă.
GoogleEarth este o altă sursă de imagini satelitare gratuită, care oferă imagini la
diferite rezoluţii. Pentru zona metropolitană sunt disponibile magini la rezoluţie mare doar
pentru anumite areale. În rest, zona este acoperită cu imagini satelitare Landsat, oferite la o
rezoluţie mai mică şi mai greu de folosit pentru o analiză la nivel de microscară. Acestea sunt
din anul 2000, şi nu surprind numeroasele schimbări în peisajul agricol al zonei
metropolitane. Problema utilizării imaginilor satelitare din GoogleEarth este dată de faptul
că acestea nu pot fi transferate şi salvate în calculatorul personal pentru zona care ne
interesează dintr-o singură imagine. Soluţia ,,de compromis’’ este aceea a efectuării unui
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Tabelul 2.3. Adaptarea clasificării CORINE Land Cover din anul 20008

Clasa 1. SUPRAFEŢE ARTIFICIALE

Cod
CLC

Cod
GIS9

Subclasa 1.1. Structura urbană
Areale ocupate mai ales de locuinţe şi clădiri cu folosinţă administrativă/publică sau de către
colectivităţi, incluzând suprafeţele alăturate lor (terenuri asociate, reţeaua rutieră de acces, spaţiile
de parcare).
Structură urbană continuă
111
1
Construcţiile, drumurile şi suprafeţele artificiale ocupă peste 80% din suprafaţa totală.
Areale neliniare de vegetaţie şi solul dezgolit există excepţional.
Structură urbană discontinuă
112
1
Caracterizată de construcţii, drumuri sau suprafeţe artificializate asociate cu areale de
vegetaţie sau sol dezgolit, care ocupă suprafeţe discontinue, dar importante. Se includ case
private, suburbii rezidenţiale, cătune, sate ş.a.
Subclasa 1.2. Unităţi industriale, comerciale şi de transport
Areale ocupate mai ales de activităţi industriale de prelucrare şi fabricare, comerţ, activităţi financiare
şi servicii, infrastructuri de transport pentru traficul rutier şi reţeaua feroviară, instalaţii
aeroportuare, instalaţii portuare şi fluviale maritime, incluzând terenurile asociate lor şi
infrastructurile de acces.
Unităţi industriale sau comerciale
121
1
Construcţiile, drumurile şi suprafeţele artificiale (cu beton, asfalt sau stabilizate, ca de
pildă pământ bătătorit). Include şi infrastructura fermelor agricole, centre de cercetare,
servicii de securitate şi justiţie (pompieri, închisori), instalaţii tehnice nucleare, cazărmi
militare, castele de apă, şcoli, spitale, parcări, magazine mari şi centre expoziţionale.
Reţele de drumuri, căi ferate şi terenuri asociate
122
1
Drumuri şi căi ferate, inclusiv instalaţiile aferente (staţii, platforme, taluze). Lăţimea
minimă pentru includere este de 100 m.
Porturi
123
1
Infrastructură sau arii portuare în care sunt incluse cheile, docurile şi navele.
Aeroporturi
124
1
Instalaţii aeroportuare: piste, clădiri şi terenuri asociate.
Subclasa 1.3. Mine, halde şi zone în construcţie
Areale artificiale ocupate mai ales de activităţi extractive, situri în construcţie, locuri cu depozite de deşeuri produse de
om şi terenuri asociate lor.
Terenuri cu depozite
132
1
Locuri de depozitare publice, industriale sau miniere.
Terenuri în construcţie
133
1
Spaţii cu construcţii în desfăşurare sau excavaţii de sol ori de strate de roci
Subclasa 1.4. Suprafeţe artificiale cu vegetaţie neagricolă
Spaţii create speciale pentru recreere. Se includ parcuri urbane verzi sau spaţii pentru recreere, sport ori facilităţi de
timp liber.
Zone urbane verzi
141
2
Areale cu vegetaţie în interiorul structurii urbane; includ parcuri şi cimitire cu vegetaţie,
precum şi casele şi curţile lor, inclusiv aleile din zonele verzi cu destinaţie de recreere.
Facilităţi de sport şi timp liber
142
2
Terenuri de camping, de sport, de golf, parcuri neînconjurate de areale urbane (grădini
zoologice şi botanice din afara aşezării), situri arheologice, mânăstiri.
Clasa 2. SUPRAFEŢE AGRICOLE
Subclasa 2.1. Teren arabil
Terenuri aflate sub sistemul de rotaţie utilizat pentru recolte anuale şi terenuri necultivate (pârloagă)
cu/fără irigaţii. Include şi culturi inundate precum câmpurile de orez
Teren arabil neirigat
8
9

Această adaptare s-a făcut în scopul comparabilităţii datelor provenite din surse diferite temporal.
Codificare conform tabelului 2.4.
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Cereale, legume, culturi de plante leguminoase, inclusiv flori, pepiniere de pomi fructiferi
şi terenuri abandonate de 1-3 ani (pârloage), sere.
Terenuri irigate permanent
Culturi irigate permanent sau periodic, utilizând o infrastructură permanentă (canale de
irigaţie, reţele de drenaj). Majoritatea culturilor incluse aici nu pot fi cultivate fără
suplimentul artificial de apă. Nu se includ terenurile irigate sporadic.
Terenuri cultivate cu orez
Subclasa 2.2. Culturi permanente
Suprafeţe ocupate cu plante permanente, care nu sunt sub sistemul de rotaţie a culturilor. Includ plante
lemnoase pentru culturile de fructe, ca de pildă livezile extensive, crângurile de măslini, crângurile de
castani, livezile de nuci, ca şi podgoriile şi alte sisteme de plantare şi susţinere a plantelor, inclusiv cu
sisteme de susţinere.
Podgorii
Areale plantate cu viţă-de-vie.
Pomi fructiferi şi plantaţii de arbuşti pentru fructe de pădure
Parcele plantate cu pomi fructiferi sau arbuşti, cu specii singure sau amestecate, pomi
fructiferi asociaţi cu suprafeţe ocupate permanent de păşuni. Includ pâlcurile de castani şi
de nuci, plantaţiile de hamei.
Subclasa 2.3. Păşuni
Terenuri care sunt utilizate permanent (cel puţin 5 ani) pentru producerea de nutreţ. Se includ specii
ierboase naturale sau cultivate, pajişti nevalorificate sau valorificate slab şi păscute ori cosite mecanic.
Păşuni
Ierburi dese, cu compoziţie floristică dominantă de graminee, neaflate sub sistemul de
rotaţie a culturilor, utilizate mai ales pentru a fi păscute, pentru recoltarea de fân (manual
sau mecanici). Se includ arealele delimitate prin gard viu (tip bocage). Este prezentă
structura gospodăriei: garduri, adăposturi, ţarcuri, locuri de adăpare sau rezultatele
muncii agricole: clăi sau căpiţe de fân, drenaje etc. includ şi păşuni aflate pe terenuri
abandonate (pe terenuri arabile neutilizate de peste 3 ani), precum şi pajiştile împădurite
(unde arborii izolaţi şi arbuştii ocupă peste 50% din suprafaţă), la care este caracteristică
bogăţia compoziţiei floristice.
Subclasa 2.4. Suprafeţe agricole eterogene
Terenuri cu culturi anuale asociate cu plante (culturii) permanente pe aceeaşi parcelă, culturi anuale
cultivate sub pomi, terenuri cu culturi anuale, păşuni şi/sau plante permanente care se juxtapun,
peisaje în care culturile şi păşunile sunt intim amestecate cu vegetaţie naturală sau spaţii naturale.
Modelul complexului cultivat
Juxtapunerea micilor parcele cu diverse culturi anuale, păşuni şi/sau culturi permanente.
Aici se includ şi modelul complexului cultivat cu case împrăştiate (risipite), în care se
remarcă alternanţa parcelelor mici (sub 25 ha) de teren arabil cu culturi anuale sau
permanente cu grădini fragmentate sau case împrăştiate (care ocupă sub 30% din
suprafaţă).
Terenuri destinate în principal agriculturii, cu areale importante de vegetaţie naturală
Ca extensie, aici se includ şi terenurile agricole cu areale de origine naturală sau seminaturală,
inclusiv terenurile umede şi organismele acvatice
Clasa 3. PĂDURI ŞI TERENURI SEMINATURALE
Subclasa 3.1. Păduri
Areale ocupate de păduri şi terenuri împădurite cu vegetaţie forestieră (conifere şi/sau arbori cu frunze
căzătoare) şi care se pot utiliza pentru producţia de cherestea sau alte produse ale pădurii. Arborii au
în condiţii climatice normale înălţimea mai mare de 5 m, cu acoperirea coroanelor de cel puţin 30%.
În cazul plantaţiilor tinere densitatea minimă este de 500 arbori/ha.
Păduri cu frunze căzătoare
Formaţiune vegetală compusă în principal din arbori, incluzând subetajele arbuştilor şi
tufişurilor, în care speciile de conifere sunt predominante (peste 75%). Se includ areale cu
acoperirea coroanelor de peste 30% sau cu densitatea de 500 de arbori/ha.
Subclasa 3.2. Arbuşti (tufişuri) şi/sau asociaţii vegetale ierboase
Tufişuri din zona temperată şi din etajul alpin, tufişuri subalpine şi asociaţii ierboase înalte, păduri de
recolonizare cu frunza căzătoare, conifere pitice. Include şi tufişuri sclerofile veşnic verzi
mediteraneene şi submediteraneene. Mai sunt cuprinse păşuni uscate termofile din câmpii, dealuri
şi zona montană; păşuni alpine şi subalpine; păşuni umede şi asociaţii ierboase înalte; păşuni
mezofile de câmpie şi de munte şi fâneţe.
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Păşuni naturale
321
7
Păşuni cu productivitate scăzută, situate adesea în zone accidentate (inclusiv în etajul
alpin), în câmpiile aluviale inundate. Se includ frecvent areale stâncoase, cu măceşe şi
ierburi.
Tranziţia terenuri împădurite/tufişuri
324
8
Vegetaţie ierboasă sau de tufişuri cu pomi împrăştiaţi. Se includ areale de dezvoltare
naturală a formaţiunilor forestiere (plantaţii tinere cu frunze căzătoare şi/sau conifere) cu
vegetaţie ierboasă şi arbori izolaţi dispersaţi; în păşunile abandonate sau aflate după
calamităţi naturale sau determinate antropic; se pot include diferite stadii degenerative
ale pădurii produse de poluare industrială etc. Se cuprind pădurile tăiate ras, ca şi
mlaştinile împădurite, mlaştinile şi mlaştinile de tranziţie.
Clasa 4. ZONELE UMEDE
Mlaştini
411
9
Terenuri joase, în mod obişnuit inundate în timpul iernii şi mai mult sau mai puţin
umplute cu apă tot timpul anului.
Clasa 5. CURSURILE DE APĂ
Cursuri de apă
511
9
Cursuri naturale sau artificiale de apă , în care sunt incluse şi canalele de apă. Lăţimea
minimă pentru a fi incluse aici este de 100 m.
Organisme acvatice
512
9
Întinderi naturale sau artificiale de apă.
Sursa: adaptare după Osaci, Gabriela, Muscelele dintre Dâmboviţa şi Olt în documente cartografice. Reconstituirea şi
dinamica peisajului geografic în secolele XVII-XX, 2004, p.275-276.

zoom pe o anumită porţiune la o rezoluţie pe care o considerăm bună pentru analiză şi
copierea acesteia în memoria temporară (copy). După vom lipi (paste) imaginile copiate în
acest mod într-un program de editare a imaginilor (în cazul nostru am folosit CorelDraw X3),
după care acestea au fost exportate într-o singură imagine, format .jpg.
Ortofotoplanuri. Au fost realizate în anul 2005, la o rezoluţie de 0,5 m. Am avut
acces la ortofotoplanuri pentru zona de la nord şi nord-vest de Bucureşti. Cu toate că
rezoluţia lor este foarte bună analizele spaţiale pe baza lor este deja un demers limitat,
deoarece între anii 2005 şi 2007 au avut loc foarte multe modificări în peisajul agricol
metropolitan, îndeosebi în zona pentru care am avut ortofotoplanuri. Acest lucru se întâmplă
deoarece, în general, după 2005 au început să fie terminate proiectele imobiliare, atât cele
din domeniul locuinţelor cât şi cele din domeniul serviciilor, a spaţiilor industriale şi de
depozitare.
În figura 2.10 este prezentat un decupaj dintr-un ortofotoplan zona ChitilaMogoşoaia (imaginea din stânga) şi o imagine satelitară Landsat (imaginea din dreapta). Se
oservă foarte clar diferenţele dintre cele două imagini. În ortofotoplan se poate vedea fiecare
parcelă de teren agricol în parte, fiecare casă sau chiar copaci izolaţi. În imaginea Landsat
diferenţierea acestor elemente este foarte dificilă, aşezările apărând ca o pată albă extinsă în
combinaţia spectrală prezentată, iar parcelele de teren agricol se grupează într-un mod mult
mai compact comparativ cu fragmentarea arătată în ortofotoplan.
Cartografierea dinamicii spaţio-temporale a acoperirii şi utilizării terenurilor
Este procesul de agregare a informaţiilor de pe imagine într-o serie de categorii diferite (de
ex., clasele de utilizare a terenurilor). Aceasta implică faptul că o suprafaţă aproape continuă
este redusă la o serie de clase distincte, ceea ce corespunde cu o pierdere a informaţiilor
(Müller, 2003). Imaginile satelitare din anii 1988, 2000 şi 2005, pentru că sunt de la
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Fig. 2.10.
2.1 Diferenţe de rezoluţie spaţială:
a. Orotofotoplan; b. Imagine Landsat

momente temporale diferite permit obţinerea unor informaţii relevante asupra dinamicii
modului de utilizare a terenurilor şi a dinamicii urbane din spaţiul geografic analizat. În plus,
hărţile topografice la scara 1: 50.000, şi pentru anumite zone chiar la o scară mai mare
(1:25.000), au fost scanate, georeferenţiate şi unite în GIS pentru a obţine un set de
informaţii spaţiale relevante (fig.2.11).
(fig.2.1 ). Aşa cum am anterior, urmărind obiectivele cercetării
şi pentru
u a asigura corespondenţa între sursele de informaţii la nivel temporal, au fost
derivate 10 clase de utilizare a terenurilor de pe imaginile satelitare şi hărţile topografice
(tabelul 2.4).
Hărţile topografice permit verificarea sau
Tabelul 2.4. Codurile pentru clasele de
chiar ajută la interpretarea delimitărilor utilizării
utilizare a terenurilor provenite din surse
terenurilor pe imaginile satelitare,
satelitare folosind puncte
diferite
adiţionale de informaţii sau forme liniare cum ar fi
ID-COD
Denumirea clasei de
contururi, căi de comunicaţie, râuri etc. Rezultatul
GIS
utilizare
interpretării este Harta modului
dului de utilizare a
1
Construit
terenurilor, care indică aspectul fizic al utilizării
2
Spaţii verzi şi de recreare
terenurilor pentru anul sau momentul temporar
3
Arabil
respectiv pe clasele de utilizare definite anterior.
4
Orezarii
5
Viticultură
Prin suprapunerea layerelor de la diferite
6
Pomicultură
momente temporare se produc harţi cantitative
7
Islazuri comunale
care estimează modificările intervenite de-a
de lungul
8
Păduri
timpului.
1.3. Indicatori fizico-geografici
geografici

9
10

Ape
Ostroave şi dune.

geografici au o mare influenţă în practicarea agriculturii într-o
într o anumită
Factorii fizico-geografici
regiunee geografică. Importante pentru studiul nostru au fost de analizat calitatea terenurilor
agricole şi aspectul reliefului Informaţiile privind solurile şi calitatea acestora au fost
obţinute prin vectorizarea harţii solurilor din atlasul ,,România. Mediul şi reţeaua electrică de
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a.

Fig. 2.11. Utilizarea hărţilor topografice pentru interpretarea imaginilor
satelitare obţinute prin teledetecţie:
Imagine satelitară Aster; b. Fragment din harta topografică la scara 1: 50.000

transport. Atlas geografic’’, publicat în anul 2002, la Editura Academiei din Bucureşti. Solurile
din această hartă sunt împărţite în 10 clase10. De asemenea, au fost folosite informaţiile
privind notele de bonitare a terenurilor agricole la nivel de comună realizate de către
Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie.
Modelul Numeric al Terenurilor a fost obţinut prin digitizarea hărţilor topografice
la scara 1: 50.000, ediţia a 2-aa din 1971, pentru
pen
întreg spaţiul metropolitan. Excepţia
xcepţia a
constituit-o harta topografică L-35
35-125-C
C (Bucureşti) care, din cauza condiţiilor dificile de
identificare a curbelor de nivel, determinată de existenţa a aproximativ aceloraşi culori
pentru spaţiul construit şi curbele de nivel, a fost înlocuită cu hărţile corespunzătoare
acestei planşe la scara 1: 25.000 (adică L-35-125-C
L
-a, -b, -c şi -d).
d). Mai mult, pentru a obţine
un model numeric al terenurilor (vezi
(
fig.3.8) cât mai apropiat de realitate au fost digitizate şi
curbele de nivel de pe hărţile situate în afara zonei metropolitane,
metropolitane astfel încât să se obţină un
dreptunghi (vezi fig.***). Pe baza acestui model digital al terenurilor a fost realizată harta
pantelor (vezi fig.3.9).

METODE SOCIOLOGICE
Ancheta de teren
Pentru o serie de date necesare în teză a fost realizat un chestionar11 (vezi Anexa) care a fost
trimis prin poştă tuturor primăriilor din Zona
Z
metropolitană a municipiului Bucureşti.
Bucureşti
10

molisolurile, argiluvisolurile, cambisolurile, spodosolurile,
spodosolurile, umbrisolurile, solurile hidromorfe, solurile halomorfe,
vertisolurile, solurile organice (histosolurilor), solurile neevoluate, trunchiate sau desfundate.
11
Conceperea structurii chestionarului s-aa bazat pe analiza unor chestionare într-o
într formă similară aplicate de cercet
cercetători în
alte regiuni geografice. Este vorba despre chestionarul intitulat Commune Questionnaire – Arges, Romania, aplicat de
Daniel Müller și Mărioara
rioara Rusu, în 2005, în comunele din judeţul
jude Argeș; chestionarul Fișa comunei șii chestionar
ches
pentru autorităţile locale, aplicat The Gallup Organization Romania;
Romania chestionarul Community Questionnaire 2000
aplicat de The Institute for Population and Social Research, Mahidol University șii Carolina Population Center,
University of North Carolina la Chapel Hill Research Project despre"Social Change and Migration in Thailand: Case
Study of Nang Rong District, Buriram Province (1984-2000)"
(1984 2000)" (Demographic Responses to a Changing Environment in
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Chestionarul a inclus o scrisoare adresată primarului (vezi Anexa), prin care a fost
argumentată necesitatea şi scopul completării. S-a pus accentul pe faptul că informaţiile
astfel obţinute vor fi folosite doar în scop ştiinţific şi vor fi agregate alături de cele primite de
la alte primării. Chestionarul a fost pre-testat la primăriile din Snagov şi Căscioarele.
Implementarea chestionarului s-a realizat în luna august 2006. Au fost primite răspunsuri de
la aproximativ 1/3 dintre primării. Pentru a creşte gradul de reprezentativitate a
rezultatelor, chestionarul a fost trimis din nou în luna ianuarie 2007, către primăriile care nu
au răspuns prima oară. În urma acestei retransmiteri a chestionarului au fost primite
răspunsuri de la alte primării ceea ce a crescut gradul de răspuns la chestionar la 55% din
comunele din Zona metropolitană a municipiului Bucureşti.
Chestionarul a fost conceput în 8 părţi care au abordat informaţii diverse (1.
Informaţii generale / Cadrul social; 2. Utilizarea terenurilor; 3. Reforma agrară; 4. Investiţiile
în Agricultură; 5. Tehnologiile agricole; 6. Comercializarea şi procesarea produselor agricole;
7. Agricultura ecologică; 8. Probleme ecologice).
Partea întâi a conţinut întrebări cu caracter general despre comună/oraş (numărul
total de locuitori, de gospodării, de locuinţe, acces la alimentarea cu apă, locuinţe noi
construite, număr de firme etc.), lucru care este în concordanţă cu sondajele sociologice, de a
începe cu întrebări uşoare, de acomodare. Au fost urmărite aspecte de ordin social, legate de
persoanele care au plecat ori s-au stabilit în localitate, familiile care primesc ajutor pe baza
Legii Venitului Minim Garantat sau persoanele plecate pentru muncă în străinătate şi care
sunt primele trei surse de bani pentru gospodăriile din localitate în anii 1995 şi 2005.
Penultima întrebare a primei părţi a chestionarului s-a referit la existenţa în comună a unei
infrastructuri agricole (asociaţii agricole, ferme de stat, centre de colectare şi prelucrare a
produselor agricole) şi activităţi conexe (magazine alimentare sau mixte, mori, târguri în
localitate, spaţii de depozitare etc.) iar la ultima întrebare am dorit să aflăm numărul de
persoane care au certificat de producător agricol sau numărul de persoane fizice care
prestează servicii agricole ori neagricole.
Partea a doua a conţinut întrebări referitoare la utilizarea terenurilor. Aşa cum a
fost menţionat deja, nu am dorit prin acest chestionar să solicităm date la care am fi avut
acces uşor prin intermediul Institutului Naţional de Statistică. Datele privind utilizarea
terenurilor sunt disponibile prin Fişele statistice ale localităţilor, unde sunt date suprafeţele
agricole, arabile, cele cultivate cu cereale, legume, viţă-de-vie, livezi, producţiile obţinute etc.
De aceea, aici au fost incluse doar trei întrebări referitoare la estimarea procentului de
gospodării care cultivă grâu, porumb, floarea-soarelui, cartofi, legume, suprafaţa cultivată cu
plante industriale (in pentru fibră, cânepă, hamei) şi suprafaţa cultivată cu legume, pepeni
sau căpşuni.
Partea a treia a chestionarului a fost cea mai amplă (10 întrebări, cu mai multe
subpuncte), urmărind aspectele referitoare la reforma agrară începută în 1990. Prima
întrebare din această parte a fost despre suprafaţa agricolă care trebuia restituită şi cea
efectiv restituită prin legile 18/1991 şi 1/2000. De asemenea, ne-au interesat titlurile de
proprietate care trebuiau emise şi cele efectiv emise. Între aceste aspecte (suprafaţă
restituită, titluri de proprietate emise) există o strânsă relaţie, iar răspunsurile pot sublinia
problemele legate de acest proces în localitate. Pe de o parte, putem avea localităţi în care
Nang Rong). Pentru terminologia de specialitate am preluat termini sau întrebări din Recensământul General Agricol
2002 și Ancheta Structurală în Agricultură 2005, realizate de INS. Mulţumesc pentru sugestiile făcute la versiunea de
lucru D-nei dr. Mărioara Rusu, de la Institutul de Economie Agrară al Academiei Române, și D-lui dr. Liviu Chelcea
de la Facultatea de Sociologie a Universităţii din București.
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suprafaţa efectiv emisă să fie mult mai mică decât cea solicitată de foştii proprietari,
deoarece în timpul perioadei comuniste au fost amplasate construcţii (fabrici, spaţii de
depozitare, sisteme de transport) pe terenurile agricole care ar fi trebuit restituite. O
diferenţă mare între numărul de titluri de proprietate care trebuiau emise şi cele efectiv
emise poate arăta situaţiile conflictuale care există în comună în procesul de retrocedare a
terenurilor agricole. Pot fi conflicte familiale prin numărul mare de moştenitori, sau pot fi
conflictele care ţin de aplicarea legilor prin comisiile locale de fond funciar.
Următoarele două întrebări s-au referit la suprafeţele agricole care au fost restituite
şi au rămas necultivate şi ce procent din proprietarii de terenuri agricole nu locuiesc în
comună. Pentru ambele întrebări am cerut ca datele să fie pentru 1995 şi 2005. Am procedat
aşa pentru că am dorit să vedem ce modificări s-au produs în această perioadă în privinţa
abandonării cultivării terenurilor de unii dintre proprietari. Acest lucru poate fi şi în relaţie
cu ponderea celor care nu sunt din localitate, adică persoane care au cumpărat teren agricol
mai mult în scop speculativ pentru a fi valorificat în domeniul imobiliar sau pentru a
beneficia mai târziu de pe urma subvenţiilor agricole ca urmare a aderării României la
Uniunea Europeană.
Întrebarea a cincea s-a referit la modul de exploatare al terenurilor agricole, adică al
suprafeţelor de teren agricol din localitate care sunt cultivate de asociaţiile agricole şi cele
familiale organizate conform legii 36/1991, de fermele de stat şi societăţile comerciale
private înfiinţate în conformitate cu prevederile legii 31/1990, de gospodăriile individuale,
de primărie (prin terenurile comunale) şi de biserică. Am urmărit acest fenomen comparativ
temporal pentru anii 1995 şi 2005. Cea de a şasea întrebare a fost despre fenomenul
tranzacţiilor cu teren agricol prin arendări, concesionări sau vânzări. Pentru fiecare dintre
aceste acţiuni ne-a interesat atât numărul de contracte cât şi suprafeţele în hectare, iar anii
de comparaţie au fost tot 1995 şi 2005.
Întrebările 7 şi 8 s-au referit la mărimea medie a exploataţiei agricole şi la numărul
mediu de parcele în care este divizată suprafaţa agricolă expoatată de un fermier.
Răspunsurile la aceste întrebări oferă aspecte semnificative privind modul de practicare a
agriculturii. O suprafaţă agricolă mică deţinută de un proprietar într-o regiune de câmpie,
aşa cum este cazul zonei metropolitane, arată că vom avea toate şansele să întâlnim o
agricultură de subzistenţă, atât în sensul importanţei reduse în veniturile gospodăriei cât şi
în sensul practicării ei cu mijloace primitive. Ideea poate fi întărită şi de numărul de parcele
în care este divizată exploataţia agricolă; dacă există un număr mare de parcele pentru o
suprafaţă mică probabil vom avea tot o agricultură de subzistenţă.
La întrebările 9 şi 10 am urmărit situaţia terenurilor ocupate de păduri. Se cunoaşte
că şi acestea au făcut obiectul legilor privind retrocedarea fostelor proprietăţi. În zona
metropolitană suprafaţa ocupată de păduri este oricum foarte mică, cu excepţia părţii din
nord-estul zonei metropolitane. Am pus întrebări referitoare la suprafeţele de teren forestier
şi la titlurile de proprietate acordate conform legilor 18/1991 şi 1/2000 şi, de asemenea,
structura de proprietate, adică suprafeţele deţinute de stat, primărie, persoane fizice şi
biserică.
Partea a patra a conţinut trei întrebări despre investiţiile în agricultură. Prima
dintre ele a fost legată de procentul de gospodării care folosesc credite provenite din surse
instituţionale/formale (bănci, cooperative de credit etc.) pentru agricultură. Această
întrebare a fost justificată de faptul că majoritatea proprietarilor de teren agricol sunt
persoane în vârstă, care nu apelează la astfel de credite din teamă că nu le vor putea plăti
ulterior, atât din cauze naturale care diminuează producţia agricolă cât şi din cauze care ţin
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de sistemul de comercializare deficitar al produselor agricole. De asemenea, nici băncile nu
au fost până acum prea interesate să acorde credite în acest domeniu.
Următoarea întrebare a fost despre numărul de exploataţii agricole care au
beneficiat de ajutoare în bani din subvenţii sau din fondurile publice pentru activităţile
agricole, în cadrul măsurilor de dezvoltarea rurală. În domeniul agriculturii au fost încercate
mai multe sisteme de subvenţionare, începând de la cele cu o anumită sumă în bani la hectar,
la cele prin cupoane valorice sau subvenţiile pe produs. Uneori aceste măsuri au urmărit nu
doar sprijinirea directă a producţiei cât şi încurajarea unor forme asociative de exploatare a
terenurilor agricole pentru a reduce gradul de fragmentare al acestora. Cea de a treia
întrebare a privit numărul de specialişti (ingineri agronomi, ingineri zootehnişti/veterinari)
care muncesc permanent în comună. Momentele temporale la această întrebare au fost 1989
şi 2005, justificate de nevoia unor analize comparative între numărul de specialişti din
agricultură în perioada colectivistă şi din agricultura actuală. Ne aşteptam ca rezultatele să
arate o scădere accentuată a numărului de specialişti din agricultură.
Partea a cincea a inclus întrebări referitoare la tehnologiile agricole. Ca şi în cazul
specialiştilor care muncesc în agricultură, am plecat de la premiza că acestea sunt la un nivel
care nu corespunde cu potenţialul agricol al zonei metropolitane. Prima întrebare a fost
despre maşinile şi echipamentele agricole (tractoare, semănători cu tracţiune mecanică,
maşini de erbicidat, combine, remorci, autovehicule pentru transportat marfă). Am fost
interesaţi să aflăm numărul acestora în localitate dar mai ales uzura acestora, întrebarea
secundară referindu-se la numărul celor mai vechi de 10 ani. Cea de-a a doua întrebare a
acestei părţi s-a referit la estimarea procentului de exploataţii agricole care au folosit
îngrăşăminte chimice, pesticide şi erbicide, precum şi cantitatea medie de astfel de produse
aplicate la 1 ha, cu menţionarea unităţii de măsură. Întrebarea numărul 3 a fost despre
numărul de cabaline, măgari şi catâri. Numărul mare al acestora poate arată practicarea unei
agriculturi primitive de subzistenţă în localitate. Ultima întrebare a fost despre existenţa
unui sistem de irigaţie funcţional în localitate iar în cazul unui răspuns afirmativ am rugat să
fie menţionată suprafaţa irigată. Sistemele de irigaţie, ca urmare a transformărilor din
agricultură au cunoscut o degradare continuă, conform observaţiilor de teren.
Partea a şasea a chestionarului a fost destul de amplă ca extindere, prin cele nouă
întrebări care au fost puse cu privire la comercializarea şi procesarea produselor agricole. În
primul rând, am vrut să aflăm dacă în localitate putem vorbi despre practicarea unei
agriculturi de subzistenţă. De aceea, întrebarea s-a referit la estimarea procentului de
exploataţii agricole care consumă mai mult de 50% din producţia finală realizată.
Următoarele două întrebări au fost despre comercializarea produselor agricole. Am dorit o
estimare a procentului de gospodării care vând direct către consumatori mai mult de 50%
din totalul vânzărilor realizate şi la locul unde fermierii vând produsele agricole (pe piaţa
rurală, la marginea drumului, prin firme de colectare, intermediari, la stat etc.). Aceste
lucruri sunt importante deoarece arată rolul pe care îl deţine agricultura în economia locală.
Am considerat că acolo unde fermierii vând direct produsele agricole înseamnă că
agricultura este o sursă importantă de venit. Dacă însă comercializarea se produce prin
intermediari, importanţa agriculturii este ceva mai redusă, deoarece aceşti intermediari
practică preţuri de achiziţie foarte mici, care abia dacă acoperă costurile de producţie.
Domeniului procesării produselor agricole i-am acordat 5 întrebări în cadrul acestei
părţi. Am fost interesaţi să aflăm despre existenţa în localităţi a unor mori, abatoare, centre
de prelucrare a laptelui şi dacă la acestea apelează şi alţi fermieri din alte localităţi. Este un
lucru important, deoarece am vrut să analizăm gradul de integrare şi interdependenţă
agricolă între localităţile învecinate sau dacă e cazul pentru cele aflate la distanţe mai mari.
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Uneori sunt factori de „prestigiu” ai aşezării, unele dinte ele fiind identificate în raport de
existenţa acestor elemente de infrastructură agricolă.
Partea a şaptea a avut întrebări despre practicarea agriculturii ecologice. Am avut
mari aşteptări, presupunând că există o agricultură ecologică în zona metropolitană.
Răspunsurile primite au fost negative în majoritatea cazurilor. În aceste condiţii, rezultatele
obţinute nu au fost valorificate statistic în studiu. Totuşi, menţionăm aici întrebările adresate
primăriilor. Prima s-a referit la numărul de gospodării care practică metode de agricultură
ecologică, iar cea de a doua la suprafaţa agricolă utilizată pe care se practică metode de
agricultură ecologică (culturi de cereale pentru boabe, leguminoase, cartofi, legume, pepeni,
căpşuni etc). Întrebările trei şi patru s-au referit la numărul de gospodării care practică
metode ecologice de creşterea animalelor şi la efectivele de animale crescute în condiţii
ecologice. La cea de a cincea a întrebare am primit ceva mai mult răspunsuri, ea referindu-se
la cantitatea de îngrăşăminte organice (solide, lichide, combinate) folosite şi la suprafaţa pe
care s-au aplicat.
Partea a opta, ultima a chestionarului, a urmărit o serie de aspecte de ordin calitativ
ale mediului, grupate sub denumirea de probleme ecologice. Nu ne-a interesat neapărat
aspectul cantitativ al răspunsurilor cât unul calitativ, rezultat din percepţia asupra
problemelor locale ale celor care au răspuns. Prima întrebare a fost dacă în localitate există
probleme legate de cantitatea de apă pentru agricultură, iar în cazul unui răspuns afirmativ
câte luni pe an. De asemenea, am vrut să aflăm dacă există şi o diferenţiere pe culturi în
privinţa cantităţilor de apă provenite din precipitaţii. Întrebarea a fost raportată la patru
culturi agricole (grâu, porumb, floarea-soarelui şi legume).
În continuare, în cadrul anchetei privind calitatea mediului au fost incluse întrebări
referitoare la modificarea fertilităţii solului, calităţii fondului forestier, a varietăţii faunei şi
florei în ultimii 15 ani. Pentru aceasta am avut o scală de apreciere pe 5 niveluri (1. S-a
îmbunătăţit foarte mult; 2. S-a îmbunătăţit relativ; 3. Nici o schimbare; 4. S-a înrăutăţit puţin;
5. S-a înrăutăţit foarte mult). Aceste întrebări au fost puse în contextul în care se vorbeşte din
ce în ce mai mult despre impactul antropic asupra mediului dar şi de faptul că retrocedarea
terenurilor agricole ar mai fi redus puţin din presiunea asupra terenurilor.
Integrarea şi prelucrarea datelor obţinute pe baza chestionarelor
După primirea şi centralizarea chestionarelor completate de primării am construit o bază de
date în SPSS12. Pe baza ei am făcut analize statistice, datele le-am grupat în anumite clase în
funcţie de structura lor sau le-am ordonat spaţial pe judeţe sau alte criterii. De asemenea,
aceste date au putut fi comparate cu cele furnizate de Institutul Naţional de Statistică.
Răspunsurile la aceste chestionare au constituit o interesantă bază de lucru pentru capitolele
în care datele statistice oficiale nu au fost disponibile, iar rezultatele obţinute au condus la
aprofundarea cercetărilor.
Interviul în profunzime şi observaţia directă pe teren
Cercetările în acest sens s-au desfăşurat în două etape temporale din anii 2005 şi 2007.
Prima etapă s-a desfăşurat în vara anului 2005 când s-a efectuat o campanie de teren pe
durata a două săptămâni (între 1 şi 14 august). Au fost realizate observaţii asupra modului
12
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de utilizarea a terenului, dinamica peisajului agrar şi au fost efectuate mai multe interviuri cu
diferiţi factori de decizie de la nivel local (primarii din Bolintin-Vale, Valea Dragului,
secretarul primăriei şi şeful departamentului de urbanism din oraşul Pantelimon,
producători agricoli; agricultori privaţi individuali din Valea Dragului; reprezentanţii firmei
cu investiţii în agricultură şi construcţii Expresconstruct ANK Srl din Malu Spart, oraş
Bolintin-Vale; administratorul serei din Bolintin-Vale; directorul fermei de taurine SC
Agroindustriala SA din Pantelimon, administratorul societăţii agricole ,,Snagov’’ din
Ghermăneşti, inginerul agricol de la primăria Ghermăneşti etc.), regional (interviuri la
Agenţia de Dezvoltarea Regională Bucureşti-Ilfov) şi naţional (reprezentanţi ai Agenţiei
SAPARD şi Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale).
Principalele obiective urmărite şi în cadrul cercetărilor au fost:
1.

Analiza schimbărilor produse în plan social şi economic de trecerea de la economia de tip
planificată-centralist la economia de piaţă.
După 1989, economia României trece prin transformări profunde, care s-au produs pe fondul
privatizării şi restructurării tuturor sectoarelor de activitate. Pentru agricultură aceste
schimbări au însemnat desfiinţarea fostelor CAP, restructurarea într-o primă etapă a fostelor
IAS-uri, iar ulterior privatizarea multora dintre ele, retrocedarea către foştii proprietari a
terenurilor agricole şi forestiere. Am dorit să vedem ce s-a întâmplat în zona metropolitană a
Bucureştiului cu fostele CAP şi IAS-uri şi cu forţa de muncă din agricultură şi industrie.
Au fost urmărite transformările sociale care s-au produs în localităţile din zona
metropolitană. Majoritatea acestora sunt aşezări rurale sau de dimensiuni mici. Ne-a
interesat să vedem în ce măsură se aplică modelele de evoluţie ale fenomenul de migraţie
inversă a populaţiei, dinspre urban spre rural, şi ce modificări se produc ori au avut loc deja
în aceste aşezări ca urmare a migraţiei populaţiei. Un alt fenomen care se cunoaşte din
literatura de specialitate este acela al îmbătrânirii populaţiei. Am vrut să vedem ce efecte are
această îmbătrânire asupra populaţiei din mediul rural, dar mai ales ce implicaţii sunt asupra
agriculturii, dacă populaţia care desfăşoară activităţi agricole este îmbătrânită sau dacă
există diferenţe de la o zonă la alta. De asemenea, ne-au interesat atitudinile antreprenoriale
faţă de practicarea agriculturii, în sensul dacă există persoane care obţin venituri mai
ridicate din această activitate sau dacă ea este doar o sursă de supravieţuire.

2.

Impactul metropolizării asupra agriculturii şi a dezvoltării unor noi activităţi economice
specifice noi realităţi de organizare a spaţiului geografic metropolitan.
Procesele de metropolizare au un impact semnificativ asupra agriculturii şi utilizării
terenurilor în zona înconjurătoare metropolei. În acest sens, am urmărit ce influenţă are
metropolizarea Bucureştiului asupra terenurilor agricole, în sensul dacă acestea sunt
ocupate de spaţii de birouri, rezidenţiale, sau dacă industria din oraş se mută la periferie,
reducând suprafeţele agricole. De asemenea, am urmărit să vedem cum este organizat spaţiul
geografic ca urmare a acestei metropolizări, dacă există planuri unitare de dezvoltare locală
şi regională în zona metropolitană.
3.

Dinamica şi diversitatea peisajului din localităţile urbane şi rurale situate în zona
metropolitană a municipiului Bucureşti.
Prin acest obiectiv am vrut să analizăm cum variază spaţial peisajul geografic al zonei
metropolitane, modificările care au intervenit în cadrul acestuia ca urmare a faptului că
Bucureştiul începe să se extindă către localităţile metropolitane. Am urmărit aspecte care ţin
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de interferenţa peisajului rural cu cel specific urban (vile, blocuri de apartamente,
supermarket-uri, spaţii industriale şi de birouri etc.) La ora actuală, zona metropolitană trece
printr-o perioadă de dezvoltare a cărei dinamică pe termen scurt nu a mai fost cunoscută
niciodată, accentuată şi de creşterea importanţei sale pe plan regional şi ca urmare a
accentuării globalizării. Pentru a urmări dacă astfel de fenomene chiar se reflectă în
structura peisajelor, în vara lui 2007, adică la 2 ani de la prima cercetare de teren, am
efectuat o cercetare de teren suplimentară bazată mai ales pe observaţia directă. Am văzut că
există modificări importante în sensul că multe dintre proiectele imobiliare care în 2005
erau abia la stadiul de turnare a fundaţiei au fost terminate, iar clădiri izolate sau grupate
domină acum peisajul, ocupând terenuri care până de curând erau folosite în scop agricol.
4.

Modul de implementare şi absorbţie a fondurilor din programele de dezvoltarea agricolă
şi rurală (de ex., programul SAPARD).
Spaţiul rural a beneficiat de mai multe programe de finanţare, dar cel mai cunoscut dintre
acestea este programul SAPARD. Ne-a interesat să identificăm proiecte care au fost aplicate
de fermieri din zona metropolitană, să discutăm cu ei, să aflăm dificultăţile pe care le-au avut
în aplicarea acestui program şi modul pozitiv sau negativ în care acesta a fost perceput. Acolo
unde programele au fost finanţate am realizat fotografii ale fermelor şi am colectat o serie de
date calitative din discuţiile cu fermierii. Între proiectele de dezvoltare locală le putem
considera şi pe cele care ţin de iniţiativele actorilor privaţi, care uneori neavând o
infrastructură dezvoltată în localitate încearcă să contribuie alături de autorităţile locale la
dezvoltarea acesteia. Reprezentativă în acest sens este situaţia pe care am întâlnit-o în
comuna Valea Dragului (jud. Giurgiu) unde exista o iniţiativă de înfiinţare a unui sat de
vacanţă în lunca Argeşului. Investitorul avea de gând să dezvolte şi un drum de acces spre
acest sat, dar de care ar fi beneficiat şi localnicii.
5. Analiza modificărilor subregionale din agricultură şi dezvoltarea locală
Prin acest obiectiv am vrut să urmărim în ce măsură pot fi identificate regiuni cu aspecte
diferite ale agriculturii în zona metropolitană. De aceea, am selectat patru localităţi ale zonei
metropolitane, ca studii de caz, distribuite spaţial cât mai diferit, plecând şi de la premiza că
în acest mod vor fi identificate aspecte distincte. Aceste studii de teren au fost adăugate
cercetărilor bazate pe date statistice sau pe utilizarea imaginilor satelitare, a surselor
bibliografice, astfel încât, în capitolul 7 am realizat o regionare a activităţilor din zona
metropolitană prin utilizarea tehnicilor GIS şi a observaţiei directe de teren.
Integrarea datelor obţinute din interviuri şi observaţii directe
Informaţiile obţinute din interviuri au fost valorificate prin studiile de caz prezentate în teză.
De asemenea, în cadrul fiecărui capitol, datele statistice oficiale au fost completate şi cu
aceste informaţii calitative obţinute din discuţiile cu actorii menţionaţi. Pe lângă informaţiile
punctuale, obţinute din interviuri, i-am rugat pe cei cu care am discutat să ne permită să
fotografiem cu camera digitală sau să copiem o serie de documente. Acest mod de cercetare,
prin care cu ajutorul camerei de fotografiat preluăm diferite documente de pe plan local, îl
putem numi ca metoda fotografică de cercetare, iar V.Mihăilescu (1968:101) o mai numea
fotografierea sau cinematografierea obiectului. Este o metodă foarte utilă pentru că de multe
ori nu există un fotocopiator tip xerox care să permită copieri la dimensiuni mari (de ex.
până la A0 cum este cazul Planurilor Urbanistice Generale).
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Uneori i-am rugat pe reprezentaţii primăriei să ne copieze o parte din planurile cu
distribuţia parcelelor de proprietari pentru a urmări fragmentarea terenurilor agricole. Un
lider de asociaţie din Snagov ne-a permis fotografierea unui plan de situaţie cu distribuţia
culturilor agricole şi suprafeţele ocupate de acestea (vezi fig.7.6), iar pe holul primăriei din
comuna Valea Dragului se găsea un plan cu fosta CAP pe care erau marcate asociaţiile
agricole actuale şi locurile ocupate de exploataţiile individuale. Fotografiile făcute pe teren
au fost utilizate pentru a susţine multe dintre afirmaţiile făcute în teză. Am încercat aproape
de fiecare dată ca aceste fotografii să fie puse în contrast, fie spaţial (să vedem care sunt
diferenţele sau situaţiile de la o zonă la alta), fie temporal (adică să punem în contrast poze
din perioade diferite pentru a arăta cum s-a modificat peisajul agricol în timp).
Harta participativă
Prin această metodă au fost analizate, cu ajutorul imaginilor satelitare, gradul de
fragmentare a exploataţiilor agricole şi influenţa acesteia asupra activităţile agricole şi
dinamica pieţei funciare. Cercetarea s-a desfăşurat în comunele Ciorogârla (jud. Ilfov) şi
Vânătorii Mici (jud. Dâmboviţa) prin intervievarea unor factori de decizie locali şi
producători agricoli. În cercetarea de teren, primarii comunei, împreună cu alţi angajaţi ai
primăriei şi reprezentanţi ai fermierilor, au delimitat cu un marker pe o imagine satelitară
imprimată, peste care a fost suprapusă o folie de calc transparentă, o serie de exploataţii
agricole şi parcelele în care acestea sunt divizate. Prin implicarea fermierilor şi a
autorităţilor locale s-a urmărit ca rezultatele privind fragmentarea terenurilor agricole să fie
foarte precise. Rezultate obţinute în această etapă de cercetare sunt descrise pe larg în
subcapitolul 4.5.
Cercetarea pe baza hărţii participative este un proces prin care pot fi generate o
serie de rezultate care pot fi transferate într-un Sistem Informaţional Geografic (GIS), iar
transferul acestor informaţii permite diferite moduri de procesare, analiză şi reprezentare în
acord cu obiectivele specifice (fig.2.12). Müller şi Wode (2003:1) susţin că obiectivul acestei
metode este să permită localnicilor să fie implicaţi în interpretarea unor aspecte specifice
privind resursele agricole, care sunt foarte importante pentru ei.
Activităţile de cercetare prin harta participativă au impus următoarele etape: 1.
Etapa preliminară de laborator; 2. Etapa de teren; 3. Procesarea şi reprezentarea datelor.
Etapa preliminară de laborator. În această etapă au fost desfăşurate următoarele
activităţi:
a. Colectarea de informaţii despre resursele socio-economice şi de mediu din localităţile
selectate;
b. Imprimarea imaginilor satelitare, la dimensiunea A1, aceasta depinzând de rezoluţia
imaginilor şi de condiţiile locale observabile pe acestea. Imaginile satelitare au fost de pe
Google Earth13 pentru comuna Ciorogârla şi o imagine satelitară Aster din anul 2005
pentru comuna Vânătorii Mici. Acestea au fost georeferenţiate în proiecţia UTM în
ArcView GIS 3.2a, utilizând extensia ImageWarp şi hărţile topografice la scara 1:50.000
pentru a identifica puncte comune de referinţă.
c. Foliile de calc au fost plasate peste imaginea satelitară imprimată. Pe acestea trebuie
trecute o serie de puncte comune cu imaginea satelitară pentru a permite
georeferenţierea lor.
13
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Etapa de teren. În această etapă s-a desfăşurat efectiv discuţia cu autorităţile locale
şi cu fermierii. Cartarea pe folia de calc a început cu primul fermier care a primit un cod unic
de identificare în fişa de chestionar (P1,…Pn – pentru fiecare participant) iar parcelele
acestuia au fost codificate plecând de la acest aspect (de ex. P1.3 înseamnă P1=Codul
proprietarului, iar .3 este numărul uneia dintre parcelele sale). Acesta a identificat pe
imaginea satelitară poziţia fiecărei parcele pe care o exploatează, precizând dimensiunea
acesteia, modul de obţinere şi intenţiile referitoare la aceasta (de ex., vrea să păstreze
terenul, să-l vândă, sau să-l arendeze etc.).

AchiziŃionarea imaginilor satelitare

Identificarea parcelelor pentru exploataŃiile agricole

Realizarea hărŃii finale privind
fragmentarea terenurilor agricole

Fig. 2.12. Etape în analiza fragmentării terenurilor agricole pe baza imaginilor satelitare
Procesarea şi reprezentarea datelor a presupus următoarele etape:
1. Pregătirea foliilor de calc. După cercetările de teren, datele au fost introduse în ArcView
GIS 3.2a. Pentru georeferenţierea foliilor de calc a fost aleasă extensia ImageWarp pentru
ArcView 3.2a. Această extensie permite preluarea sistemului de proiecţie şi punctelor de
coordonate de pe o imagine sau vector în format .shp (shapefile) deja georeferenţiat/ă (în
cazul nostru imaginea satelitară).
2. Introducerea atributelor geo-informaţionale. Fiecărui poligon care a fost introdus în tema
shapefile (.shp) ia fost atribuit un cod unic de identificare corespunzător fermierului şi
numărului parcelei. Atributele adiţionale au fost introduse prin adăugarea de noi câmpuri
(field-uri) în tabelul de atribute. O dată încheiate aceste activităţi, diferiţi indicatori statistici
au fost calculaţi pentru localităţile respective.
3. Realizarea hărţii fragmentării exploataţiilor agricole.

METODE STATISTICE
Studiile de geografie umană şi economică se bazează foarte mult pe utilizarea unor date
statistice oficiale. În ţară datele statistice sunt centralizate de Institutul Naţional de Statistică,
dar există şi alte instituţii care au în cadrul lor departamente de colectare a informaţiilor pe
domeniul lor de activitate şi pe care le pot oferi la cerere. Pentru studiul nostru au fost
folosite date statistice de la Institutul Naţional de Statistică (Fişele Statistice ale Localităţilor,
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Recensământul General Agricol, Ancheta Structurală în Agricultură) şi de la Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Aspecte principale referitoare la acestea vor fi prezentate
în continuare.
Fişele Statistice ale Localităţilor
Sunt realizate anual de către Institutul Naţional de Statistică. Cuprind date privind suprafaţa,
locuinţele, populaţia, forţa de muncă, agricultura, indicatori edilitari, educaţie, asistenţă
socială, telecomunicaţii etc. Din această multitudine de indicatori, în teză am folosit doar acei
indicatori de care am avut nevoie pentru o analiză de geografia agriculturii în zona
metropolitană (numărul de locuitori, numărul de născuţi şi decedaţi, numărul de locuinţe noi
construite, forţa de muncă, suprafeţele totale ale localităţilor, modul de utilizare al
terenurilor, producţiile realizate în agricultură sau infrastructura localităţilor etc.). Anii 1990
şi 2002 i-am considerat drept ani de referinţă pentru analiza schimbărilor care s-au produs
în acest spaţiu. Acestea au fost utilizate atât în forma lor brută (neprelucrată) cât şi sub
formă derivată de indici statistici (de ex. rata natalităţii, rata mortalităţii, sporul natural,
indicele de reînnoire edilitară, etc.).
Recensământul General Agricol (RGA - 2002)
A fost desfăşurat de către Institutul Naţional de Statistică la sfârşitul anului 2002 şi începutul
anului 2003. A avut ca scop recenzarea tuturor deţinătorilor/utilizatorilor de terenuri,
animale şi utilaje agricole din mediul rural. Ultimul recensământ agricol cu caracter general
efectuat în România a fost în anul 1948. De asemenea, INS aştepta întregirea volumului de
informaţii referitoare la situaţia reală din agricultură, la cunoaşterea numărului, mărimii şi
structurii exploataţiilor, efectivele de animale, echipamentul agricol utilizat, precum şi
capacitatea de integrare în economia de piaţă14. Din rezultatele obţinute la RGA au fost
folosite în studiu informaţiile cu privire la populaţia ocupată în agricultură, efectivele de
animale, suprafaţa agricolă utilizară, pe baza cărora au fost calculate o serie de indici
statistici cum ar fi ponderea populaţiei ocupate în agricultură, numărul de animale la unitate
de suprafaţă etc. De asemenea, o serie de întrebări din chestionarul RGA au constituit un ghid
important în întocmirea chestionarului implementat în zona metropolitană.
Ancheta Structurală în Agricultură (ASA - 2005)
Este cel de-al doilea document din care am preluat o serie de elemente de referinţă pentru
chestionarul trimit primăriilor din zona metropolitană. ASA s-a realizat în conformitate cu
legislaţia Uniunii Europene, care prevede crearea unui ciclu de recensăminte şi anchete
structurale, ca parte a Sistemului Statistic Agricol, în vederea fundamentării unor politici
agricole naţionale care să reflecte schimbările structurale majore din agricultură. Rezultatele
finale publicate în două volume cuprind o serie de tabele cu indicatori statistici detaliaţi în
funcţie de statutul juridic al exploataţiilor agricole, clase de mărime a suprafeţei agricole

14
Cu toate că efectuarea RGA în anul 2002 a fost esenţială pentru actualizarea datelor statistice referitoare la sectorul
agricol prezentate în documentul de poziţie a României la UE rezultatele obţinute nu au fost chiar cele așteptate. Motivele
care au stat la baza rezultatelor neconcludente au ţinut de problemele în stabilirea drepturilor de proprietate în sectorul
agricol din România, cât și caracterului benevol al declaraţiilor specific recensămintelor, unde nu se cer documente
doveditoare pentru o afirmaţie pe care un recenzat o face.
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utilizate, clase de mărime a suprafeţei totale, clase de mărime a efectivelor de animale, clase
de mărime a numărului de zile lucrate etc.
Date de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
În anul 2006 am participat în cadrul unei echipe de cercetare la un proiect care avea drept
scop identificarea zonelor rurale defavorizate15 din România şi sprijinirea lor după aderarea
la UE16. Pentru identificarea acestor zone au fost folosiţi foarte mulţi indicatori statistici la
care am avut acces prin intermediul Institutului Naţional de Statistică şi Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Unele dintre datele la care am avut acces în studiul
menţionat au devenit disponibile şi pentru teza de faţă. Dintre cele mai importante date care
au fost folosite le menţionăm pe cele referitoare la suprafaţa forestieră a comunelor,
structura utilizării terenurilor agricole (exploataţiile individuale, asociative, forme de
arendare), calitatea solurilor, fenomenele de degradare a terenurilor (suprafeţe afectate de
eroziune, desecări, inundaţii, poluare industrială etc.), lucrări agro-tehnice (desecări,
amenajări pentru irigaţii).
Date de la Ministerul Turismului
Pentru delimitarea Zonelor turistice ale României, în cadrul secţiunii a VI-a a Planului
Naţional pentru Amenajarea Teritoriului, au fost evaluate elementele de potenţial turistic
natural şi antropic. Acesta s-a făcut într-un studiu interdisciplinar coordonat de Institutul
Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism la care au colaborat mai multe instituţii
(Institutul de Geografie al Academiei Române, Centrul de Studii şi Cercetării în Domeniul
Culturii, Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, Centrul Naţional pentru Păstrarea şi
Conservarea Culturii Tradiţionale, Institutul de Memorie Culturală). Elementele stabilite
pentru analiza turistică a teritoriului naţional au fost: potenţialul turistic natural;
patrimoniul cultural; infrastructura generală; infrastructura specific turistică; calitatea
mediului17.
Integrarea şi prelucrarea datelor statistice
Toate aceste date statistice au fost folosite în studiu pentru analize la nivelul zonei
metropolitane, insistând pe diferenţele de la o zonă la alta şi pe modificările care au avut loc
în timp. De asemenea, ele au fost comparate cu alte surse de date obţinute fie pe baza
chestionarului trimis primăriilor din zona metropolitană, fie pe baza celor obţinute prin
digitizarea hărţilor topografice şi a imaginilor satelitare (acestea în domeniul utilizării
terenurilor). Au fost realizate hărţi, cartograme şi grafice pentru a sublinia şi mai bine
distribuţia spaţială a fenomenelor geografice legate de agricultura metropolitană. Este
evident că de cele mai multe ori în analizele geografice nu pot fi trase concluzii doar din
15

Din punct de vedere agricol.
Rezultatele studiului au fost publicate în cartea: Rusu, M., Simion, G., Dărășteanu, C. (2007), Identificarea zonelor
defavorizate din România și sprijinirea lor după aderarea la Uniunea Europeană, Institutul European din România,
București.
17
Pentru evaluarea și ierarhizarea unităţilor-administrativ teritoriale a fost aleasă, pornindu-se de la elementele componente
ale valenţelor turistice ale ţării, metoda arborilor de analiză pe criterii de bază și subcriterii, atribuirea nivelurilor de
apreciere făcându-se printr-un procedeu de ponderare a unui total de 100 de puncte.
16

METODE DE CERCETARE
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utilizarea datelor statistice. De aceea au fost efectuate cercetări de teren bazate pe
chestionar, pe interviu în profunzime dar şi pe observaţii directe asupra peisajului agricol şi
a modului cum acesta se modifică spaţial şi chiar temporal.

SOFT-URI UTILIZATE PENTRU PRELUCRAREA ŞI REPREZENTAREA DATELOR
Pentru prelucrarea datelor statistice, a celor cartografice şi de teledetecţie, pentru fotografii
şi pentru reprezentarea spaţială a fenomenelor geografice prin hărţi, au fost folosite mai
multe soft-uri.
ArcView 3.2a. A fost creat de către Environmental Systems Research Institute (ESRI), fiind un
instrument pentru vizualizarea, explorarea, interogarea şi analiza datelor spaţiale. În teză,
acest program a fost folosit pentru digitizarea hărţilor topografice, pentru georeferenţierea
unor hărţi şi planuri, folosind extensia ImageWrap şi, de asemenea, pentru efectuarea unor
calcule de suprafeţe cu ajutorul extensiei Calculaha, reclasificarea claselor de utilizare a
terenurilor din diferite surse, sau pentru analiza imaginilor satelitare cu ajutorul extensiei
Image Analysis.
ArcGIS. Aparţine tot companiei ESRI, fiind un nivel mai avansat faţă de ArcView 3.2a, de fapt
o suită integrată de aplicaţii care permite sarcini în GIS, de la cele mai simple la cele mai
avansate, incluzând întocmirea de hărţi, analize geografice, editări de date, compilări de date,
managementul datelor, vizualizarea şi geoprocesarea datelor.
Global Mapper. Este un program cu certe capacităţi de prelucrare de date în format raster.
În teză acesta a fost folosit la georeferenţierea hărţilor topografice şi la transformări de
proiecţii pentru acestea, pentru ortofotoplanuri sau pentru teme de tip shapefile (.shp).
Envi. Environment for Visualizing Images este unul dintre soft-urile pentru extragerea de
informaţii de pe imaginile geospaţiale. În teza acesta a fost folosit pentru decuparea unor
imagini satelitare pentru zona de cercetare sau pentru salvarea acestor imagini în format
.geotiff pentru o mai bună utilizare a imaginilor satelitare atât în ArcView cât şi în ArcGIS.
Microsoft Excel 2007. Este o aplicaţie pentru calcul tabelar, produsă de Microsoft. Acesta
permite efectuarea de calcule, întocmirea de grafice, tabele pivot şi realizarea de mici
programe de lucru realizate în limbajul Visual Basic. Pentru teză acest soft a fost folosit la
efectuarea de calcule statistice, calcule pentru bazele de hartă din GIS şi pentru realizarea de
grafice.
SPSS. Denumirea originală este Statistical Package for the Social Sciences, cu prima versiune
realizată în 1968, fiind unul dintre cele mai folosite programe pentru analize statistice în
ştiinţele sociale. În teză, SPSS a fost folosit pentru introducerea datelor din chestionare, la
efectuarea unor calcule statistice şi întocmirea de profile statistice.
CorelDraw şi Corel Photo-Paint X3. Sunt două programe de grafică. Primul este pentru
grafică vectorială, dar putând să lucreze la un nivel mai redus şi cu imagini în format raster, a
fost folosit pentru prelucrarea şi aranjarea finală a hărţilor realizate în GIS. Acestea au fost
exportate din ArcGIS 9 în format .pdf şi importate în CorelDraw. Cel de al 2-lea, Corel PhotoPaint a fost folosit la prelucrarea pozelor sau a hărţilor vechi, în sensul modificării unor
parametrii de luminozitate, intensitate, contrast, precum şi la reducerea dimensiunilor, atât
cele în centimetrii cât şi a celor de rezoluţie.
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POZIŢIA GEOGRAFICĂ A ZONEI METROPOLITANE
BUCUREŞTI (ZMB) ŞI POTENŢIALUL AGRICOL

Acest capitol abordează problema organizării unei zone metropolitane a Bucureştiului, din
perspectiva propunerilor de delimitare a acesteia care au fost formulate până acum (Iordan,
1973; Gherasim, 2003; Alma-Ro, 2006; Rey et al., 2006). Toate propunerile au fost
condensate într-o reprezentare cartografică (vezi fig. 3.2), cu ajutorul căreia pot fi urmărite
diferenţele de abordare în stabilirea limitelor zonei metropolitane. Deoarece în prezent nu
există o limită administrativă instituţională a Zonei Metropolitane Bucureşti, în teză a fost
analizată Zona Metropolitană a Bucureştiului aşa cum a fost ea propusă prin Hotărârea
Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 176/4 august 2005. Aceasta se regăseşte în
studiile şi reprezentărilor cartografice din Atlasul României (Rey et al., 2006) şi din raportul
Zona Metropolitană Bucureşti – o provocare pentru administraţia publică (Alma-Ro, 2006).
În acest cadru geografic al limitelor zonei metropolitane, voi analiza potenţialul
agricol din perspectiva elementelor de favorabilitate sau restrictivitate care ţin de condiţiile
naturale (relief, climă, ape, soluri), condiţiile demografice (număr de locuitori, natalitate,
mortalitate, spor natural, migraţie internă etc.) şi cele agricole (structura populaţiei active,
populaţia ocupată în agricultură). Este abordată şi problema potenţialului turistic şi
valorificarea lui.

ISTORICUL DELIMITĂRII GEOGRAFICE A ZONEI METROPOLITANE A BUCUREŞTIULUI
Zona periurbană a Bucureştilor
Crearea unei zone metropolitane sau a unei forme administrative care să corespundă
tendinţelor de expansiune urbană permanente ale municipiul Bucureşti nu este nouă. În
1973, Ion Iordan, în lucrarea sa Zona periurbană a Bucureştilor, a propus
,,crearea unei unităţi administrative – constituită din teritoriul zonei periubane actuale –
subordonată municipiului Bucureşti, numită zona periurbană sau regiunea periurbană a
Bucureştilor, ca organism teritorial care face trecerea între urban şi rural, care ”trăieşte”
pentru şi în strânsă unitate cu oraşul’’ p.25.

Iordan (1973:19) a elaborat o metodă de calcul în care indicatorii selectaţi trebuiau
să aibă ,,calitatea de a contribui direct şi efectiv la caracterizarea relaţiilor oraş-zonă şi la
delimitarea zonelor periurbane’’. Indicatorii selectaţi au fost:
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Indicele activităţilor neagricole – calculat după formula
, în care Pn este populaţia

activă din domeniile neagricole, iar Pa populaţia activă totală;

, în care Nv
Indicele de navetism (către oraş) – stabilit pe baza relaţiei matematice

este numărul navetiştilor, iar Pa populaţia activă totală;


, unde N reprezintă numărul
Indicele de înnoire edilitară – rezultat din formula

clădirilor noi, construite după 1950, r numărul renovărilor capitale, iar Tc numărul total
al clădirilor existente în prezent;
Ponderea suprafeţelor legumicole, furajere şi de plante pentru industrializare (inclusiv a
altor culturi destinate în mod permanent oraşului);
Pondere producţiei marfă vegetală şi animală destinată oraşului, din totalul producţie
marfă respectivă;
∑



Potenţialul turistic şi de agrement – stabilit pe baza formulei Pti =  , în care Ti

reprezintă valorile potenţialului turistic al pădurilor, al apelor şi al reliefului, al
monumentelor istorice etc., iar n – numărul factorilor luaţi în consideraţie;
Activităţile industriale în legătură cu oraşul – după valoarea producţiei globale din
totalul producţiei totale a localităţii respective;
Distanţa la care se află localitatea faţă de oraş.
Formula matematică pe care Iordan (1973:20) a folosit-o ca sinteză pentru delimitarea zonei
periurbane a fost următoarea:


-

Xi = 

∑
 
√

R reprezintă fiecare dintre factorii enumeraţi pentru localitatea i, s introduce gradul de
importanţă al acestor factori, n este numărul de indicatori luaţi în considerare, iar D este
distanţa dintre oraş şi localitatea respectivă. Această formulă a fost aplicată la pe o rază de
60 km în jurul Bucureştiului, valorile obţinute fiind cuprinse între 0,1 şi 50. Valorile peste 3
au indicat localităţi cu caracter periurban şi s-a urmărit ca unitatea teritorială delimitată să
nu prezinte izolări teritoriale (fig.3.1).
Zona metropolitană Bucureşti
Un proiect care a reluat problema creării zonei metropolitane a Bucureştiului a apărut în
2003, fiind lansat de primarul de atunci al sectorului 1, Vasile Gherasim. Proiectul a încercat
să delimiteze graniţele zonei metropolitane propuse pentru constituire, până la o distanţă
maximă de 40 km distanţă faţă de municipiul Bucureşti (Gherasim, 2003).
Indicatorii selectaţi au fost calculaţi astfel:
Procentul de navetişti din totalul populaţiei ocupate a localităţii spre Bucureşti;
Potenţialul de navetişti din Bucureşti spre localitatea de zona de influenţă/total
populaţie ocupată;
Procentul populaţiei care s-a mutat cu domiciliul din localitate in Bucureşti/totalul
gospodăriilor din localitate;
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Fig. 3.1. Zona periurbană a Bucureştilor
Sursa: prelucrare după Iordan, I., Zona periurbană a Bucureştilor, 1973.

-

-

Procentul populaţiei care s-a
s mutat cu domiciliul din Bucureşti în localitate/total
gospodării din localitate;
Procentul de case nou construite în localitate in 1990-2003 de către bucureşteni/total
case în localitate;
Procentul de teren cultivat cu produse perisabile destinat oraşului/total suprafaţa
arabilă;
Indicele de potenţial turistic determinat prin ponderea suprafeţelor cu apa şi păduri in
totalul suprafeţei localităţii plus existenta sau nonexistenţa unor monumente istorice şi
amenajări turistice;
Distanţa în minute fata de oraş,
oraş, cu mijlocul de transport in comun cel mai des utilizat.
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Formula de calcul:
unde
In = indicele de navetism; Im = indicele de migraţiune; Ie = indicele de înnoire edilitară;
edilitar
It = indicele de potenţial turistic;
turistic D = distanţa în timp până la Bucureşti.
Înmulţirea In+Im cu 2 s-aa datorat din perspectiva autorilor de faptul că navetismul şi
migraţia reprezintă o dublă relaţie,
relaţie spre oraş şi din oraş spre localitatea din zona de
influenţă.
ţă. Extragerea de radical din It,
I arata ca acesta reprezintă o relaţie mai degrabă
potenţiala decât efectiva. După standardizarea indicatorilor astfel încât aceştia să devină
comparabili, respectiv aduşi pe o scală
scal de la 1 la 100 (cu formula utilităţii
ii maximale respectiv
a abaterii faţă de valoarea minimăă), după formula:
Valoarea reală - Valoarea minimă
x 100
Valoarea maximă - Valoarea minimă
Figura 3.2 sintetizează cartografic delimitările din lucrările lui Iordan (1973),
Gherasim (2003), Rey et al. (2006) şi Alma-Ro
Alma Ro (2006). Ceea ce se remarcă este faptul că
localităţile din judeţul Ilfov sunt incluse în totalitate în toate cele trei delimitări. Diferenţele
între Iordan şi Gherasim sunt date de extindere mai mare spre sud-vest
sud vest la Gherasim, iar
noutatea în cadrul celei de a treia delimitări este dată de prelungirea largă a limitelor spre
sud-est (spre valea şi Câmpia Mostiştei).

Fig. 3.2. Zona metropolitană a Bucureştiului în diferite propuneri de delimitare
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POZIŢIA GEOGRAFICĂ A ZONEI METROPOLITANE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI (ZMB)
Zona metropolitană pe care o voi analiza în cadrul studiului este cea aprobată printr-o
printr
hotărârea a Consiliului General al Municipiului Bucureşti din anul 2005, când s-aa propus
,,Modelul de dezvoltare a Zonei Metropolitane Bucureşti’’,
Bucureşti elaborat în cadrul documentaţiei
,,PATZ – Zona aglomeraţiei urbane şi Zona metropolitană a Municipiului Bucureşti, actualizare
şi analiză situaţie existentă, diagnoză, reglementări, model digital al terenului, plan de acţiune,
1 (Alma-Ro,
programe prioritare’’,
’’, etapele 2003-2004
2003
o, 2006). Hotărârea CGMB a avut la bază
un studiu realizat de o echipă interdisciplinară,
interdisciplinară coordonată de Centrul de Planificare Urbană
şi Metropolitană Bucureşti. Zona metropolitană astfel propusă era formată din 94 unităţi
administrativ-teritoriale, din 5 judeţe (Ilfov – 5 oraşe şi 34 comune; Călăraşi – 3 oraşe şi 25
comune; Dâmboviţa – 6 comune; Giurgiu – 2 oraşe şi 18 comune; Ialomiţa – 1 comună).
Poziţia geografică a zonei metropolitane a Bucureştiului în cadrul României
Zona metropolitană a Bucureştiului
ureştiului este situată în partea de sud a României,
Românie fiind
desfăşurată în întregime în Câmpia Română, într-o
într o zonă de contact între câmpiile
piemontane (în nord) şi Câmpia Dunării (în sud) (fig.3.3.a). Zona este întinsă parţial sau total
pe suprafaţa a cinci judeţe (Ilfov – 100%; Călăraşi – 35,3%; Giurgiu – 27,9%; Dâmboviţa –
5,7%; Ialomiţa – 1,5%) (fig.3.3.b).
(fig.3.3.b) Din punct de vedere a contribuţiei la suprafaţa totală a
zonei metropolitane, cel mai mult contribuie judeţul Călăraşi
Călăraş – cu 38,4%, urmat de judeţul
judeţ
Ilfov (34,1%),, judeţul Giurgiu (21%), judeţul Dâmboviţa (5%) şi Ialomiţa (1,4%). Contribuţia
la populaţia zonei metropolitane este puţin diferită.
d
Pe primul lor este judeţul Ilfov (48,9%),
urmat de Călăraşi (24,8%), Giurgiu (21%), Dâmboviţa
Dâmb
(4,9%) şi Ialomiţa (0,4%) (fig.3.4
(fig.
şi
3.5).
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Fig. 3.3. a. Poziţia geografică a zonei metropolitane a Bucureştiului în cadrul României;
României
b. Ponderea
onderea din suprafeţele judeţelor care intră în zona metropolitană
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Fig. 3.4. Împărţirea administrativ-teritorială
administrativ
a Zonei metropolitane a Bucureştiului (ZMB)
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Fig. 3.5. a. Ponderea suprafeţei judeţelor în total zonă metropolitană;
b. Ponderea populaţiei judeţelor în total zonă metropolitană

b.
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Poziţia
oziţia geografică a zonei metropolitane a Bucureştiului în cadrul regiunilor
egiunilor
de dezvoltare Bucureşti-Ilfov
Bucureşti
şi Sud şi în raport cu sistemul urban din
proximitate
Zona metropolitană a Bucureştiului ocupă în întregime Regiunea de dezvoltare BucureştiBucureşti
Ilfov şi parţial din suprafaţa Regiunii de dezvoltare Sud (fig.3.6.a). Aceste două regiuni de
dezvoltare au o populaţie de aproape 6 milioane de locuitori şi o suprafaţă comparabilă cu
cea a Moldovei (Rey et al., 2006:166). Organizarea spaţiului prezintă o axă de circulaţie sudest europeană, care străbate transversal zona. Drumul european E60 leagă Bucureştiul de
Braşov, prin sectorul carpatic al văii Prahovei, şi mai departe face legătura cu Transilvania;
E85 merge spre Bulgaria şi Istanbul;
Istan
autostrăzile A1 şi A2 leagă Bucureşti cu Piteşti şi
respectiv Bucureşti
cureşti de Constanţa. Spre sud, la Dunăre, există o şosea către Giurgiu şi una spre
Olteniţa. De asemenea, trebuie menţionat,
menţionat în context, proiectul canalului spre Dunăre, care ar
putea dinamiza zona rurală sudică mai săracă, principalul bazin legumicol al ţării (Rey et al.,
2006:166). În partea nordică este sistemul urban industrial al oraşelor Piteşti-Târgovişte
Piteşti TârgoviştePloieşti (fig.3.6. b).

Fig. 3.6. a. Poziţia geografică a ZMB în cadrul Regiunilor de dezvoltare Sud şi Bucureşti-Ilfov;
Ilfov;
b. Poziţia geografică a ZMB în cadrul sistemului urban din proximitate
Sursa fig. 3.6.b:
3.6.b Rey et al., Atlasul României, 2006, p.166.

Extinderea geografică a Zonei metropolitane a Bucureştiului se suprapune
aproximativ cu limita franjei rur--urbane (Sasaki, Kobayashi, 2006), pe o rază de aproximativ
50-60
60 km, dar poate ajunge şi la 70 km în extremitatea de sud-est.
sud
Delimitarea ZMB a fost
făcută deoarece este o ,,structură absolut necesară pentru dezvoltarea durabilă, armonioasă
a capitalei şi comunităţilor înconjurătoare’’ (Plăcintescu et al., 2005:3).
). Zona metropolitană
în ansamblul ei dispune de terenuri agricole cu fertilitate ridicată şi terenuri care pot fi
amenajate în scop rezidenţial, comercial şi industrial, peisaje frumoase, forţă de muncă bine
calificată, ceea ce o face atractivă atât pentru activităţi agricole, industriale, servicii şi diferite
forme de recreere.. Potenţialul pentru
pen
fiecare dintre aceste elemente va fi analizat de-aa lungul
acestui capitol.
Municipiul Bucureşti este cel mai mare oraş al ţării, cu o populaţie de aproximativ 2
milioane de locuitori la Recensământul populaţiei din 2002 şi a suprafaţă de cca. 238 km2.
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Harta repartiţiei spaţiale a populaţiei realizată cu Geostatistical Analyst-ArcGIS
ArcGIS 9.2,
9.2 prin
metoda de interpolare Inverse Distance Weighting (IDW), artă o concentrare puternică a
populaţiei doar în proximitatea Bucureştiului şi a municipiului Olteniţa (fig.3.7).
(fig.3.7). Cea mai
redusă concentrare de populaţie este în partea de sud-est
sud est a ZMB, corespunzătoare întinselor
suprafeţe lacustre ale Câmpiei Mostiştei. Municipiul Bucureşti este caracterizat de o
puternică hipertrofiere, care se transmite şi în spaţiul geografic
geografic din proximitate. Acest lucru
este subliniat de lipsa oraşelor mari pe o rază de cca. 200 km, cu excepţia municipiului
Ploieşti.

Fig. 3.7. ZMB. Repartiţia spaţială a populaţiei
(interpolare Inverse Distance Weighting realizată cu Geostatistical Analyst-ArcGIS 9.0)

În imediata apropiere a Bucureştiului, până la circa 20 km, sunt situate oraşele
Voluntari, Pantelimon, Popeşti-Leordeni,
Leordeni, Măgurele, Mihăileşti, Bragadiru, Chitila , Buftea,
Otopeni, iar între cca. 50 şi 60 km distanţă sunt oraşele Titu, Videle, Olteniţa, Urziceni, şi
Lehliu. Multe dintre acestea au fost ridicate la rangul de oraş în ultimii ani ai regimului
comunist sau după 1990. Aceste oraşe se manifestă la ora actuală ca centre urbane dinamice
aflate într-o
o continuă expansiune şi atracţie urbană. Menţionăm în acest sens oraşul Otopeni,
care deşi are dimensiuni mici, prin poziţia s-a
s a apropiată de Bucureşti, la doar 17 km nord, şi
prin prezenţa Aeroportului internaţional Henri Coandă, atrage activităţi economice
economice din sfera
comerţului şi a serviciilor, iar agricultura îşi pierde foarte mult din contribuţia în economia
locală.. Oraşul Otopeni, alături de alte oraşe, cum ar fi Voluntari, Popeşti-Leordeni,
Leordeni, Bragadiru,
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Mihăileşti, Buftea, Fundulea, Bolintin-Vale, pot fi consideraţi poli de creştere urbană situaţi în
imediata apropiere a municipiului Bucureşti. Alţi doi poli de creştere urbană, situaţi la
distanţe puţin mai mari de Bucureşti, sunt oraşele Budeşti şi Olteniţa.

POTENŢIALUL FIZICO-GEOGRAFIC ŞI INFLUENŢA LUI ASUPRA AGRICULTURII
În orice regiune geografică a lumii, condiţiile naturale joacă un rol foarte important pentru
activităţile agricole. Cândea, Peptenatu (2002:15) susţin că între factorii naturali şi modul de
utilizare agricolă a terenurilor s-au stabilit relaţii evidente, cu impact asupra repartiţiei
geografice a culturilor agricole, a frecvenţei şi randamentului lor. Factorii limitativi pot fi
produşi de cauze naturale (secete, eroziune, excese termice, inundaţii) sau din cauze
antropice, care pot fi accentuate de o exploatare neraţională a potenţialului natural
(degradarea solurilor, alunecări de teren, poluarea apelor freatice şi a râurilor).
Pentru potenţialul factorilor naturali şi influenţa lor asupra agriculturii din ZMB, voi
face o analiză în acest subcapitol. Analizez aspectul reliefului, caracteristicile climatice,
elementele hidrografice şi potenţialul edafic al zonei.
Unităţile de relief
Zona metropolitană a Bucureştiului este situată în întregime în regiunea de câmpie, cu un
relief variat, datorat dezvoltării reţelei hidrografice cu numeroase râuri şi lacuri. Contactul
dintre câmpie şi lunci se face în multe părţi prin maluri abrupte care le dau aspectul unor
adevărate dealuri. Altitudinile scad de la nord-vest spre sud, de la valori de 137,5 m (în
comuna Vânătorii Mici) la 13,5 m (în Chiselet), altitudini mai mici fiind în apropiere de lunca
Dunării.
Zona metropolitană cuprinde toată Câmpia Vlăsiei şi părţi din câmpiile Burnaz,
Neajlov şi Mostiştea (fig.3.8). Mişcările pe verticală ale unor compartimente ale Câmpiei
Române au generat apariţia de zone de scufundare, denumite de subsidenţă sau de divagare.
Continuitatea câmpiilor este întreruptă de luncile destul de largi ale Argeşului, Dâmboviţei,
Ialomiţei şi Neajlovului, de văile râurilor mai mici şi de văiugile seci, precum şi de
numeroasele crovuri, de dimensiuni diferite, care au o frecvenţă mare în câmpiile Vlăsia şi
Mostiştea (Iordan, 1973:29). Cea mai mare partea a zonei metropolitane are pante mici, cele
mai mari (de 5-6°) fiind pe versanţii râurilor (fig.3.9). Datorită altitudinilor reduse, şi
pantelor mici, orientarea pantelor, care ar fi putut avea un rol în distribuţia cantităţii de
radiaţie solară, are o importanţă mai redusă pentru agricultura din ZMB.
Câmpia Vlăsiei. Apare ca o câmpie piemontană terminală, compusă din două conuri
complexe, unul al Argeşului şi Dâmboviţei şi altul al Ialomiţei cu Cricovul Dulce, în parte, şi cu
Prahova şi Teleajenul. (Posea et al., 2005). În cadrul ZMB sunt 5 subunităţi (Câmpia
Bucureştiului, Câmpia Câlnăului, Câmpia Moviliţei, Câmpia Snagovului, Lunca Argeş-Sabar).
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Fig. 3.8. Modelul numeric al terenului şi unităţile de relief din ZMB
Câmpia Mostiştei. Este situată în întregime în Zona metropolitană a Bucureştiului,
între Argeş-Dâmboviţa-Pasărea,
Pasărea, Valea Dunării şi văile Argova-Vânăta.
Argova Vânăta. Relieful se prezintă
sub forma unui câmp larg acoperit de loess, provenit din foste conuri de dejecţie terminale
ale Argeşului şi Dâmboviţei (Nisipuri de Mostiştea). Suprafaţa câmpiei este afectată de
numeroase crovuri, de mărimi diferite (diametre între 50 şi 150 m), însumând o suprafaţă de
peste 28.000 ha. Văile marginale (Dunărea, Argeşul, Dâmboviţa),
Dâmboviţa) cu excepţia Mostiştei şi
Argovei,
rgovei, sunt bine conturate prin maluri, în timp ce văile interioare, inclusiv a Mostiştei, sunt
puţin adânci şi au un regim temporar de scurgere – din care cauză au şi fost transformate în
şiruri de iazuri cu funcţie piscicolă şi de irigaţii locale (Ianoş et al.,2005).
Câmpia Burnasului. În cadrul zonei metropolitane a Bucureştiului se află numai o
mică parte din Câmpia Burnazului,câmpie
Burnazului
cu aspect tabular, cu o înclinare sud-nord,
nord, inversă
în raport cu înclinarea generală a Câmpiei Române şi o înclinare uşoară
uş
vest-est.
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Fig. 3.9. Harta pantelor din ZMB
Câmpia Neajlovului. Între câmpia de subsidenţă (la nord), lunca Argeşului (la
la est)
est şi
lunca Neajlovului (la sud) se desfăşoară o parte a Câmpiei Neajlovului
Neaj
sudic. Are aspect de
câmpie tabulară cu o înclinare NV-SE.
NV
Energia de relief creşte din nord (10 m) către sud (20
m), iar fragmentarea, în general slabă, înregistrează valori mai ridicate în partea sudică
(peste 2 km/km2) datorită mai multor văi şi vâlcele ce coboară
coboară spre luncile Neajlovului şi
Argeşului.
Potenţialul agro-climatic
climatic
Caracteristica generală a climatului este dată de poziţia
po
pe care ZMB o are în cadrul Câmpiei
Române şi dee condiţiile geografice locale. Climatul prezintă caractere de tranziţie,, rezultate
din interferenţa elementelor climatice specifice părţii vestice (cu influenţe
submediteraneene – mai pronunţate la vest de Olt şi în special în sud-vestul
sud vestul Olteniei) cu cele
de ariditate (mai accentuate la est de Argeş şi mai ales în estul Bărăganului)
Bărăg
din partea estică
a câmpiei. Condiţiile geografice locale introduc note deosebite în acest climat general
continental, creând un topoclimat specific.
specific Elementele modificatoare ale caracterului general
climatic sunt văile mai mari ale zonei, suprafeţele lacustre şi masivele păduroase.
Regimul termic. Temperaturile medii anuale oscilează între 10,9°C (în
în partea
nordică) şi 11,1°C (în
în partea sudică),
sudică , iar amplitudinea anuală înregistrează valori cuprinse
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între 25,7° şi 25,5°C. Pe plan local, un număr
număr mai mic de zile cu îngheţ se manifestă în luncile
Argeşului, Dâmboviţei,, Ialomiţei şi în Câmpia Snagovului.
Regimul precipitaţiilor. Repartiţia geografică a precipitaţiilor, atât la scară generală,
cât şi la nivel local, prezintă un grad destul de mare de neuniformitate spaţio-temporală
temporală.
Cantitatea medie anuală de precipitaţii înregistrează valori cuprinse între 500 şi 550 mm,
principalul aport avându-ll ploile din jumătatea caldă a anului, care cad mai ales sub formă de
averse. Pentru legumicultura, în special, interesează foarte mult şi frecvenţa zilelor cu brumă
în aprilie şi octombrie, care însă, în medie, înregistrează valori destul de reduse (0,5-1,5
(0,5
şi,
respectiv, 2-3).
Reţeaua hidrografică
Cursurile de apă de pe teritoriul zonei metropolitane aparţin, în cea mai mare parte,
bazinelor hidrografice alee Argeşului, lalomiţei şi Dunării (fig.3.10).. Bazinul hidrografic al
Mostiştei este reprezentat de cursul său superior şi de câteva cursuri temporare de mici
dimensiuni, iar cel al Dunării de o singură vale mai dezvoltată. Ialomiţa traversează pe
direcţie vest-est
est o mică porţiune din Câmpia Snagovului. Principalul râu care curge prin
partea vestică a zonei metropolitane şi colectează marile artere hidrografice ce străbat
teritoriul metropolitana
na este Argeşul. Dintre afluenţii săi, cei mai importanţi sunt Dâmboviţa,
Sabarul şi Neajlovul.

Fig. 3.10. Harta bazinelor hidrografice din ZMB
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Cursurile râurilor au suferit intervenţii antropice, pentru corectarea acestora în
scopul împiedicării producerilor de inundaţii, sau al secării pe timpul verii. Aceste
artificializări majore au început chiar de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Mihăilescu
(2003:132)) a scris despre faptul că,
că prin 1880, se punea pentru prima dată problema
canalizării şi rectificării Dâmboviţei, menţionând că un inginer, N. Cucu, avea un plan curajos:
strângerea apei din Argeş, Sabar, Colentina în albia Dâmboviţei, care urma să fie
transformată în canal navigabil şi să lege Bucureştiul de Dunăre. Amenajarea Dâmboviţei era
necesară mai ales pentru împiedicarea inundării Bucureştiului şi a folosirii apelor
apelor pentru
alimentarea oamenilor, deoarece provocau afecţiuni grave. O amenajare a cursului Argeşului
în zona metropolitană este prezentată în foto.3.1. Observăm la Valea Dragului, lunca largă,
amenajată în trecut contra inundaţiilor, canalizarea râului din apropiere de 1 Decembrie, dar
şi aspectul natural al albiei râului mai spre amonte, într-o
într porţiune situată la Bolintin-Vale.
Vale.

Foto. 3.1.
3. Aspecte diferite ale râului Argeş:
a. Valea Dragului; b. 1 Decembrie; c. Bolintin-Vale

Regimul de scurgere a râurilor specific Câmpiei Române, este caracterizat de o mare
variaţie de debite de la un anotimp la altul, înregistrându-se
înregistrându se valori total diferite între
perioadele secetoase de vară şi cele de viituri de primăvară sau toamnă. Lipsa precipitaţiilor
duce, la unele artere hidrografice mai mici, la întreruperea totală a scurgerii. Părţile mai
joase ale văii rămân cu apă, formând „ochiuri" mai mari sau mai mici, înconjurate sau, cu
timpul, chiar acoperite de vegetaţie acvatică (Iordan, 1973).
Învelişul edafic – suport al activităţilor agricole
Diversele tipuri de soluri ale zonei metropolitane, au o răspândire relativ neuniformă şi
variată, în funcţie de evoluţia paleogeografică a spaţiului, originea şi dimensiunile formelor
majore şi minore de relief, la care adaugă rolul depozitelor loessoide.
Solurile zonale ocupă interfIuviile, iar cele azonale luncile principalelor râuri. Dintre
solurile zonale, cea mai mare răspândire o au cele brun-roşcate de pădure, formate sub
vegetaţia de păduri de cvercinee, pe depozite loessoide, cu pânze freatice situate la adâncimi
de peste 6 m, iar orizonturile
rizonturile A, B şi C sunt
su bine diferenţiate (fig.3.11). Solurile silvestre brunbrun
roşcate sunt mai răspândite pe Câmpia Vlăsiei (cu excepţia Câmpiei Câlnăului), pe Câmpia
Neajlovului şi pe fruntea nordică
că a Burnazului, precum şi pe terasele Argeşului, Neajlovului şi
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Dâmboviţei. Solurile silvestre brun-roşcate
brun
uşor podzolite apar insular, ocupând suprafeţe
supra
reduse la sud de Brăneşti. A doua grupă de soluri zonale, larg răspândite, este reprezentată
de cernoziomuri, aflate în diferite stadii de degradare. Cernoziomurile puternic degradate,
care acoperă o mare parte din Câmpia Câlnăului, Câmpia Mostiştei şi partea centrală a
Burnazului, sunt formate pe depozite loessoide, cu pânza freatică la peste 8 m adâncime
ad
(Iordan, 1973). În crovuri, frecvente în întreaga zonă a cernoziomurilor levigate, se
înregistrează o slabă podzolire şi pseudogleizare, iar pânza freatică este aproape de
suprafaţă.

Fig. 3.11. Harta solurilor din ZMB
Sursa: România. Calitatea solurilor şi reţeaua electrică de transport. Atlas geografic, 2004

Un indicator important în evaluarea potenţialului agricol al solurilor sunt notele de
bonitare ale terenurilor agricole. Aceste note au fost acordate prin cercetările efectuate de
ICPA, iar Zona metropolitană a Bucureştiului prezintă diferenţe majore între jumătatea
vestică şi jumătatea estică (fig.3.12
3.12.a). În partea de vest, corespunzătoare văilor Argeşului,
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Neajlovului şi Ciorogârlei, notele de bonitare sunt ceva mai mici, cu valori, în general, sub 62
de puncte. În partea de est, valoarea notelor este ridicată, cernoziomurile şi solurile brunbrun
roşcate, având un nivel ridicat de fertilitate, subliniat şi de acordarea unor coeficienţi de
peste 67 de puncte. La nivelul zonei metropolitane (fig.3.12.b) sunt 38 de unităţi
administrativ-teritoriale
teritoriale cu valori ale notelor de bonitare de peste 67 puncte. Valorile cele
mai reduse (46-57)
57) se înregistrează într-un
într
număr de 14 localităţi. Cu valori cuprinse între
58-66
66 puncte sunt 44 de unităţi administrativ-teritoriale.
admini

21 21

21

17

14

a.

b.

Fig. 3.12. a. Distribuţia spaţială a notelor
n
de bonitare la agricol în ZMB;
b. Gruparea localităţilor pe clase de bonitare
Sursa datelor: Harta digitală a României, versiunea 2.0, Geosystems România

Factori care afectează calitatea solurilor
Extinderea terenurilor arabile într-o
într zonă căreia cu aproape două secole în urmă îi erau
specifice suprafeţele forestiere, predominarea culturii prăşitoarelor, dar şi executarea
arăturilor şi a altor lucrări agricole de a lungul timpului,
timpului, alături de alţi factori naturali au dus
la declanşarea şi evoluţia procesului de eroziune a solurilor, atât cea de suprafaţă cât şi cea de
adâncime.
Eroziunea solurilor2. Conform datelor furnizate de Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, fenomenul este mai extins în localităţile din proximitatea Municipiului
Bucureşti (Afumaţi – 58 ha, Cernica – 53 ha; Buftea – 20 ha; Ştefăneştii de Jos – 15 ha şi
Voluntari – 3 ha), la care se adaugă localităţile Dărăşti-Ilfov
Dărăşti
(81 ha), Grădiştea (20 ha) şi
ş
Dascălu (16 ha) (fig. 3.13.a).
2

Este fenomenul care duce la o serie de modificări
modific ale însușirilor mecanice, hidrofizice șii chimice ale solurilor erodate. O
influenţă deosebită se manifestă în însușirile
ile de fertilitate ale solurilor erodate prin diminuarea conţinutului
con inutului de substanţe
substan
nutritive. Este afectat în special conţinutul
inutul de humus și de azot care duce la o diminuare a producţiilor
iilor agricole (Rădulescu
(R
et al., 1968:287).
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Terenurile sărăturoase3. Analiza datelor de la MADR arată că procesul de sărăturarea
a solurilor este răspândit în localităţile din sudul Zonei metropolitane a Bucureştiului, adică
în spaţiul geografic situat la cele mai joase
joase altitudini şi cu nivelul pânzei freatice aproape de
suprafaţă. Este vorba despre Comana (881 ha), Olteniţa (194 ha), Mânăstirea (174,6 ha),
Grădinari (50 ha), Hotarele (33 ha), Chirnogi (15 ha) (fig. 3.13.b).
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Fig. 3.13. Localităţi afectate de: a. Eroziunea în adâncime a solurilor; b. Sărăturarea solurilor
Sursa: MADR, 2007

RESURSELE TERITORIALE ALE ZMB
În acest subcapitol, resursele teritoriale ale ZMB sunt evaluate prin prisma a trei dimensiuni:
demografică – prin evaluarea numărului de locuitori, densitatea populaţiei, bilanţul natural,
bilanţul migratoriu; demo-economică
economică – din prisma populaţiei active totale, populaţia ocupată
în ramuri neagricole; agricolă – prin suprafaţa de teren agricol pe locuitor, populaţia
populaţia ocupată
în agricultură la 100 ha teren
ren agricol. O atenţie aparte acord elementelor de potenţial turistic,
deoarece se poate realiza o complementaritate între activităţile turistice şi cele agricole în
anumite zone.
Dimensiunea demografică
În cadrul geografiei agriculturii, populaţia est studiată mai întâi prin rolul său de forţă de
muncă, care realizează activităţile pentru producţia agricolă, iar în plan secundar prin
presiunea pe care o exercită asupra agriculturii, deoarece creşterea numărul
numărul de locuitori
duce la creşterea nevoilor de hrană. Evaluarea resurselor umane este un factor esenţial în
analiza unui spaţiu geografic deoarece, prin particularităţile sale, arată nivelul de dezvoltare
3

Sunt acele terenuril care din cauza acumulării
acumul
de săruri în sol sau proporţiei
iei prea ridicate de sodiu în terenurile agricole
își pierd din fertilitate. Acestea pot să ajungă
ajung până la anihilarea posibilităţilor
ilor de cultivare a acestor terenuri și la
transformarea lor în islazuri de mică productivitate sau în suprafeţe
suprafe lipsite de vegetaţie (Rădulescu, et al., 1968:274).
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socio-economică. Capitalul uman este unul din elementele majore în dezvoltarea agriculturii,
între populaţie şi activităţile economice în care aceasta se implică existând un raport de
complexitate şi interdependenţă. Pentru a evalua acest potenţial am selectat câţiva
indicatori, care ţin de dimensiunea demografică a aşezărilor, densitatea populaţiei, sporul
natural, bilanţul migratoriu, rata de dependenţă demografică.
Evoluţia actuală a populaţiei, din 1990 şi până în 2002, arată o scădere continuă a
numărului de locuitori în ZMB, ca urmare a scăderii de la an la an a natalităţii şi menţinerii
ratei mortalităţii la un nivel ridicat (16‰ de locuitori în 2002). Tendinţa generală a
comportamentului demografic a fost redimensionarea familiei, prin reducerea numărului de
copii pe familie sau chiar la absenţa acestora, atât din mediul urban cât şi rural.
Din punct de vedere al mărimii demografice, cea mai numeroasă populaţie au
localităţile din proximitatea Bucureştiului, pe primul loc fiind oraşul Voluntari (27.942 loc.),
multă vreme cea mai mare comună din România din punct de vedere al numărului de
locuitori, urmat de Buftea – 20.024 loc. În partea sudică a zonei metropolitane se află
municipiul Olteniţa, cea mai mare unitate administrativă din zona metropolitană, cu 28.454
loc. în anul 2002. Dimensiunea medie a comunelor şi oraşelor este de aproximativ 6.000 loc.,
valori apropiate acestei medii au Baloteşti – 6.009 loc., Vărăşti – 5.940 loc., Domneşti – 5.777
loc.
Tabelul 3.1. Indicatorii privind suprafaţa totală, numărul de locuitori, densitatea populaţie în 2002
şi rata de creştere a populaţiei 1992-2002
Indicator
Suprafaţa totală (Km2)
Numărul de locuitori
Densitatea populaţiei
(loc/km2)
Evoluţia populaţiei
1992 - 2002 (%)

Localităţile metropolitane din judeţul:
CL
DB
GR
IF
IL
2.171,64
270
1.035,11 1.583,21 68,09
140.046 27.360 118.229 275.893 2.354

Municipiul
Bucureşti

Total
ZMB

237,87
1.934.449

5.128,05
563.882

64,4

101,3

114,2

174,2

35

8.132

109,96

-7,1

-3,57

-5,3

-3,85

-1,79

-6,44

-4,322

Sursa: Date prelucrate după INS, 2002 (Fişele statistice ale localităţilor)

Evoluţia numărului de locuitori este neuniformă, atât în spaţiu cât şi în timp, în
acord cu dinamica principalelor fenomene demografice (mişcarea naturală şi mişcarea
migratorie). Evoluţia demografică a fost legată de tradiţiile demografice specifice fiecărei
localităţi şi de relaţiile lor cu localităţile urbane. În timp ce populaţia totală a Bucureştiului, în
perioada 1992-2002, a scăzut cu 6,44% (tabelul 3.1), unităţile administrativ-teritoriale din
zona metropolitană au înregistrat o scădere medie de -5,4%, valori apropiate de această
medie fiind înregistrate în Buturugeni (-5,89%), Adunaţii-Copăceni (-5,05%), Ciocăneşti (4,79%). Scăderile cele mai mari au Jilava (-33,14%), Măgurele (-18,31%) şi Greaca (-17,5%).
Distribuţia spaţială a variaţiei numărului de locuitori arată valori pozitive pentru 13
localităţi, majoritatea din judeţul Iflov, în imediata vecinătate a municipiului Bucureşti, mai
ales în partea nordică şi estică a acestuia (fig.3.14).
Reducerea continuă a numărului de locuitori a fost determinată, în principal, până în
jurul anilor ’90, de procesul de migraţie de tip rural-urban, al cărui nivel maxim a fost atins în
1990. Ca un rezultat al modificărilor legislative privind stabilirea domiciliului la oraş, în
1990, aproximativ 560.000 de persoane provenind de la sate şi-au legalizat domiciliul la
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nivel naţional în mediul urban iar aproape 2/3
2 dintre aceştia au devenit orăşeni numai în
prima jumătate a anului 1990 (Borcoş,
(Borcoş, 2001:44). Această diminuare a numărului de locuitori
în mediul rural a avut un impact semnificativ asupra structurii pe grupe de vârstă şi sexe din
acest spaţiu în sensul accentuării îmbătrânirii biologice a populaţiei şi o tendinţă de
feminizare a acesteia (vezi fig. 3.20).
Încărcătura umană a unui spaţiu geografic este exprimată sintetic prin densitatea
populaţiei (locuitori/km2). Densitatea medie a populaţiei din zona metropolitană este de
109,96 loc/km2 (tabelul 3.1), valori apropiate acestei medii
medii având Berceni (137,34 loc/km2),
2
Brăneşti (148,72 loc/km ), iar cele mai ridicate sunt în Chitila (1.000 loc/km2), Voluntari
(733,77 loc/km2), Dobroeşti (491,42 loc/km2). Cele mai mici densităţi ale populaţiei sunt în
partea de est şi sud-est
est (Gurbăneşti - 22,1 loc/km2, Frăsinet - 23,11 loc/km2, Belciugatele 2
24,08 loc/km ) (fig.3.15).
23
22
19
17

a.

0,01-9,94

-2,44-0

-7,09 - -2,45

-10,54 - -7,10

-33,14 - -10,55

13

b.

Fig. 3.14. a. Distribuţia spaţială a dinamicii numărului de locuitori în ZMB;
b. Gruparea localităţilor pe clase în funcţie de dinamica numărului de locuitori
Sursa datelor: INS, 2002

Densitatea populaţiei este utilizată de către OCDE (1996), pentru a delimita aşezările
urbane de cele rurale şi permite evidenţierea modelelor de populare caracteristice fiecărui
teritoriu (Rusu, 2005). Conform OCDE, orice localitate cu sub 150 loc/km2 este considerată
aşezare rurală în Europa, iar în Japonia orice localitate care are sub 500 loc/km2. Prin
aplicarea
area acestui indicator, în Zona metropolitană a Bucureştiului situaţia se prezintă
modificată în ceea ce priveşte numărul de oraşe (fig.3.15). În acest sens, trei dintre oraşele
actuale, definite conform legislaţiei româneşti, nu pot fi oraşe prin aplicarea
aplicarea criteriului de
densitate a populaţieii mai mare de 150 loc/km2. Este vorba despre Fundulea, Budeşti şi
Mihăileşti. Celelalte oraşe îşi confirmă statutul de oraş prin aplicarea acestui criteriu. Situaţia
se schimbă cel mai mult în privinţa unităţilor administrativ-teritoriale
admin
teritoriale care sunt oraşe din
punct de vedere al densităţii populaţiei. Bucureştiul ar fi înconjurat aproape în întregime de
oraşe, cu excepţia localităţilor Vidra şi Berceni caredacă
care
ar avea peste 150 loc/km2 ar putea
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închide inelul de aşezări urbane. În judeţul Ilfov sunt considerate oraşe, prin aplicarea
indicatorului densitatea populaţiei mai mare de 150 loc/km2, un număr de 11 localităţi
(Mogoşoaia, Chiajna, Domneşti, Clinceni, Cornetu, Dărăşti-Ilfov, Jilava, 1 Decembrie, Glina,
Cernica, Dobroeşti), adică acelea situate în imediata proximitate a Bucureştiului. Acest lucru
arată influenţa capitalei ca factor de polarizare a întreg spaţiului înconjurător. Alte oraşe ar
putea fi în judeţul Dâmboviţa (actuala comună Niculeşti) şi judeţul Giurgiu (actualele comune
Joiţa, Ulmi, Bolintin-Deal). Judeţul Călăraşi, deşi contribuie cu cea mai mare suprafaţa la zona
metropolitană, nu are nici o localitate cu densitatea mai mare de 150 loc/km2; dimpotrivă,
două dintre ele (oraşele Fundulea şi Budeşti), aşa cum am menţionat deja îşi pierd statutul
urban.

Fig. 3.15. Distribuţia spaţială a densităţii populaţiei şi delimitarea urban-rural conform Legii 351/2001
şi a Metodologiei OCDE (1996)
Sursa datelor: INS, 2002

Natalitatea este indicatorul demografic care influenţează, în primul rând, dinamica
populaţiei metropolitane. Natalitatea redusă de la începutul anilor ’90 este, pe de o parte,
rezultatul măsurilor pronataliste, promovate în perioada comunistă, iar pe de altă parte este
rezultatul fenomenelor de sărăcie din spaţiul rural, sau schimbării atitudinii faţă de
dimensiunea familiei din mediul urban. Valoarea natalităţii este dependentă, mai ales, de
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structura pe grupe de vârste a populaţiei şi este influenţată de comportamentul demografic
local dar şi de condiţiile socio-economice. După 1990 comportamentul demografic a fost
influenţat şi de deschiderea graniţelor sau de abrogarea legilor privind interzicerea
avortului. Reducerea ratei natalităţii a accentuat presiunea asupra îmbătrânirii populaţiei
rurale, fapt care s-a suprapus în anii ’70 peste atracţia puternică pentru migraţia rurală pe
care a înregistrat-o industrializarea urbană.
În ZMB, valoarea ratei natalităţii oscilează între un minim de 4,98‰ locuitori (care
se înregistrează în comuna Hotarele, jud. Giurgiu) şi un maxim de 15,67‰ (în comuna Nuci,
jud. Ilfov), valoarea medie la nivel metropolitan fiind de 9,96‰. Valorile superioare acestei
medii se înregistrează în mod surprinzător în spaţiul rural sudic din zona Câmpiei Mostiştei
(fig.3.16). Mai multe de jumătate (52) dintre aşezările metropolitane au o rată a natalităţii
sub 10,34‰. Cele mai reduse valori ale ratei natalităţii (între 4,98-7,96‰) sunt în multe
dintre comunele judeţului Giurgiu şi în localităţile situate în jurul Bucureştiului. Din numărul
total de unităţi administrativ teritoriale ale zonei metropolitane 29 au o valoare a natalităţii
cuprinsă între 11,77-15,67‰ iar 25 au o valoare între 7,97-9,12‰.

29
25

18

13
9

4,98 - 7,96
7,97 - 9,13
9,12-10,35
10,34-11,77
11,76- 15,67

a.

b.

Fig. 3.16. a. Distribuţia spaţială a ratei natalităţii în ZMB;
b. Gruparea localităţilor pe clase în funcţie de rata natalităţii
Sursa datelor: INS, 2002

Mortalitatea influenţează într-o mare măsură evoluţia populaţiei şi este în strânsă
legătură cu gradul de dezvoltare economic şi social. Rolul cel mai important în nivelul
mortalităţii este exercitat de vârsta populaţiei; o rată ridicată a mortalităţii înseamnă un grad
ridicat de îmbătrânire. Declinul demografic specific aşezărilor rurale din România, dar mai
ales a celor aflate la distanţe mai mari de centrele urbane, îşi pune amprenta asupra nivelului
ratei mortalităţii, în sensul creşterii acesteia. Figura 3.17 arată un contrast între jumătatea
nordică şi cea sudică a zonei metropolitane. Valorile cele mai reduse ale ratelor de
mortalitate se înregistrează în localităţile din judeţul Călăraşi, care au şi cel mai ridicat grad
de îmbătrânirea a populaţie, produsă pe fondul exodului rural din deceniile anterioare.
Distribuţia pe clase de valori ale ratei mortalităţii arată că aproape jumătate dintre
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localităţile metropolitane (46) au valori de pese 16,83‰ iar 13 localităţi au ratele cele mai
reduse. Este vorba despre aşezări situate, în general, în judeţul Ilfov sau în judeţul
Dâmboviţa, iar din judeţul Călăraşi doar o singură localitate (municipiul Olteniţa) este în
această clasă. Practic în jurul Bucureştiului apare un inel de aşezări cu valori reduse ale
mortalităţii.

25

21
19
16
13

8,6 - 12,53
12,54 -14,95
14,94- 16,83
16,8219,61
- 19,6 - 25,12

a.

b.

Fig. 3.17. a. Distribuţia spaţială a ratei mortalităţii în ZMB;
b. Gruparea localităţilor pe clase în funcţie de rata mortalităţii
Sursa datelor: INS, 2002

Bilanţul natural, calculat ca diferenţa dintre natalitate şi mortalitate, exprimă cel mai
bine diferenţele demografice dintr-o zonă sau alta. Valori pozitive ale bilanţului natural se
înregistrează în doar 8 localităţi metropolitane, dar oricum ele sunt modeste, cu un maxim de
doar 3,06 ‰ de locuitori. În rest, bilanţul natural are numai valori negative, depăşind 7,95‰ în 38 de localităţi (fig.3.18). Acest spaţiu geografic este caracterizat şi printr-o
dinamică pronunţată a migraţiei populaţiei. Mişcarea spaţială a populaţiei, exprimată prin
bilanţul migratoriu, este un proces de mare complexitate şi importanţă, prin implicaţiile de
ordin demografic, economic şi social, atât pentru zonele care pierd populaţiei cât şi pentru
cele care sunt destinaţii ale emigranţilor. Schimbarea statului rezidenţial duce, atunci când
sunt implicate un număr mare de persoane, la creşterea populaţiei zonelor sau centrelor de
destinaţie şi stagnarea sau diminuarea populaţiei localităţilor furnizoare de migranţi.
Un lucru care pare surprinzător este acela că, în anul 2002, bilanţul migratoriu,
calculat ca diferenţă între stabiliri şi plecări cu domiciliu din localitate, are valori negative
pentru localităţile din proximitatea Bucureştiului, mai ales cele situate în sudul acestuia
(Popeşti-Leordeni -113 loc., Jilava -85 loc., 1 Decembrie -59 loc.). Spaţiul rural din Câmpia
Mostiştei şi Lunca Dunării are valori ale migraţiei pozitive, produse pe fondul migraţiei
inverse de la oraş la sat. Valorile bilanţului migratoriu ajung la 47 loc. la Mănăstirea, 42 loc. la
Spanţov, 39 loc. la Chirnogi. Este semnificativă apariţia unor centre de atracţie pentru
populaţia din alte localităţi, în special acele localităţi care atrag populaţie ca efect al
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suburbanizării şi construirii unor cartiere rezidenţiale în cadrul lor (ca urmare a preferinţei
orăşenilor de a avea ,case pe pământ’).

26
24
22

14

8

a.

b.

Fig. 3.18. a. Distribuţia spaţială a bilanţului natural în ZMB;
b. Gruparea localităţilor pe clase în funcţie de bilanţul natural
Sursa datelor: INS, 2002

Pentru a urmări transformările care se produc în cadrul unei populaţii putem
întocmi o reprezentare grafică numită piramida vârstelor. Au fost întocmite două piramide cu
structura populaţiei pe grupe de vârstă din 5 în 5 ani de la Olteniţa şi Mănăstirea (fig.3.20),
pentru anii 1966 şi 2007. În piramida pentru Olteniţa modificările constau într-o maturizare
a populaţie în 2007, dar şi o tendinţă uşoară de îmbătrânire a populaţiei prin creşterea
numărului de persoane peste 65 ani. Pentru Mănăstirea, tendinţa este clară de îmbătrânire a
populaţiei, observând la vârful piramidei creşterea de aproape 3 ori a populaţiei peste 65 de
ani, şi reducerea aproape la jumătate a celei cu vârsta sub 5 ani.
Dimensiunea demo-economică
Dinamica în timp şi spaţiu a forţei de muncă din zona metropolitană arată atât
particularităţile factorilor demografici (natalitate, mortalitate, mişcare migratorie etc), cât şi
transformările economico-sociale care se produc în timp. Problema utilizării forţei de muncă
din agricultură, a creşterii productivităţii şi a veniturilor obţinute sunt unele dintre cele mai
importante probleme care trebuie rezolvate în acest domeniu. Pentru analiza dimensiunii
demo-economice s-au folosit mai mulţi indicatori care sunt prezentaţi succint în continuare.
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Fig. 3.19. a. Distribuţia spaţială a bilanţului migratoriu în ZMB;
b. Gruparea localităţilor pe clase în funcţie de bilanţul migratoriu.
Sursa datelor: INS, 2002

Fig. 3.20. Piramida pe grupe de vârstă (1966 şi 2007): a. Olteniţa; b. Mânăstirea.
Sursa datelor: INS, 1966, 2007.

Populaţia ocupată4 la 100 de locuitori este expresia dimensiunii cantitative a forţei
de muncă care produce bunuri şi servicii necesare unei economii locale, regionale sau
naţionale (Rusu, 2005). În zona metropolitană a Bucureştiului, media populaţiei ocupate, în
anul 2002, a fost de 34,84%. Valori superioare acestei medii au înregistrat localităţile din
4

Conform metodologiei Recensământul Populaţiei și al Locuinţelor - 2002, populaţia ocupată a cuprins toate persoanele în
vârstă de 14 ani și peste, care în săptămâna de referinţă:
au avut o ocupaţie aducătoare de venit pe care au exercitat-o într-o activitate economică sau socială, în baza unui
contract de muncă sau în mod independent (pe cont propriu);
au lucrat cel puţin o oră într-o ramură neagricolă sau cel puţin 15 ore în activităţi agricole, în scopul obţinerii unor
venituri sub formă de salariu, plată în natură, câștig sau beneficii, indiferent dacă la momentul de referinţă al
recensământului erau prezente sau lipseau temporar de la lucru (fiind în concediu - de odihnă sau fără plată, de
studii, de boală, de maternitate etc., la cursuri de calificare, recalificare sau specializare, în grevă sau nu lucrau
datorită întreruperii temporare din diverse motive a activităţii unităţii).
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judeţul Dâmboviţa (Butimanu -63,41%, Brezoaele -62,47%), valori apropiate de media zonei
metropolitane au fost în Cornetu (35,39%), Comana (34,17%), Ileana (33,9%), iar cea mai
redusă pondere a populaţiei ocupate a fost în Găneasa (16,81%), Sineşti (17,46%) şi Frăsinet
(18,02%). Distribuţia teritorială evidenţiază existenţa unor zone cu un mare deficit al
populaţiei ocupate, situate în Câmpia Mostiştei şi Lunca Dunării, în general localităţile din
judeţul Călăraşi, precum şi în părţile de nord-est şi nord-vest ale zonei metropolitane
(fig.3.21). Aceste dezechilibre existente în distribuţia spaţială a forţei de muncă sunt datorate
pe de o parte gradului ridicat de îmbătrânire a populaţiei, care se manifestă în aşezările
situate în judeţele Călăraşi şi Giurgiu, precum şi puterii de atracţie pe care o exercită
Bucureştiul pentru forţa de muncă din aceste localităţi.
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Fig. 3.21. a. Distribuţia spaţială a populaţiei ocupate în ZMB;
b. Gruparea localităţilor pe clase în funcţie de populaţia ocupată
Sursa datelor: INS, 2002

Ponderea populaţiei neagricole în total populaţie ocupată. Prin caracterul agricol
tradiţional al spaţiului rural şi potenţialului agricol important al ţării, s-a înregistrat mai
mereu o pondere ridicată a populaţiei active în agricultură. Acest aspect continuă şi la ora
actuală în spaţiul rural metropolitan, în special cel situat la o distanţă mai mare de
municipiul Bucureşti, care este un ,,aspirator’’ de forţa de muncă în domenii neagricole şi
care, în acelaşi timp, exercită o influenţă de atragere a altor activităţi neagricole în spaţiul
geografic adiacent. Acest indicator exprimă relevant gradul de diversificare a activităţilor
economice, iar media lui este de 39,42 persoane ocupate neagricole la 100 de persoane
ocupate, cu valori superioare acestei medii în localităţile Colibaşi (94,18%), Brezoaele
(89,52%) şi Căscioarele (84,87%), iar cele mai mici sunt în Chitila (1,54%), Glina (1,35%) şi
Chiajna (1,22%). Valorile acestui indicator sunt într-o relaţie de cauzalitate cu structura
modului de utilizare a terenurilor, impactul suburbanizării asupra localităţii, cu gradul de
asociere în agricultură şi tipul de agricultură practicat. Ajungerea la o balanţă echilibrată în
privinţa structurii populaţiei ocupate pe ramuri agricole şi neagricole reprezintă o condiţie
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de bază în realizarea unei economii dezvoltate care să contribuie la creşterea nivelului de
trai al populaţiei şi la o dezvoltare durabilă.
Indicele de dependenţă demografică mai este cunoscut şi sub numele de indicele de
dependenţă economică, deoarece arată câte persoane inactive (considerate în cazul nostru
persoanele care au sub 15 sau peste 60 de ani) depind de persoanele active (adică populaţia
între 15-60 ani). Harta privind repartiţia acestui indice (fig.3.22), arată că Bucureştiul este
înconjurat de localităţi care au un nivel echilibrat al dependenţei demografice, valorile cele
mai reduse fiind chiar în localităţile situate la graniţa oraşului (Jilava 0,36, Buftea 0,43,
Popeşti Leordeni 0,48, Măgurele 0,48). Cel mai ridicat nivel al dependenţei demografice este
în jumătatea sudică a zonei metropolitane, îndeosebi în localităţile situate de-a lungul văii
Mostiştei, unde inactivii ajung să-i depăşească pe activi (Nicolae Bălcescu 1,02, Frăsinet 1,08,
Sohatu 1,26, Gurbăneşti 1,28).
21
19

19
18
17

0,36 -0,61
0,60 -0,70
0,69 - 0,79
0,78 -0,92
0,91 - 1,28

a.

b.

Fig. 3.22. a. Distribuţia spaţială a Indicelui de dependenţă demografică în ZMB;
b. Gruparea localităţilor pe clase în funcţie de indicele de dependenţă demografică
Sursa datelor: INS, 2002

Indicele de îmbătrânire a populaţiei rezultă din ponderea populaţiei peste 60 de ani
în populaţia totală. Ca şi în cazul indicelui de dependenţă demografică cele mai bune valori la
acest indicator sunt în proximitatea Bucureştiului, iar zonele care au un nivel ridicat de
îmbătrânire a populaţiei sunt localizate în partea de sud-est şi sud a zonei metropolitane. Cea
mai mare valoare a indicelui este în Nuci (41%) iar cea mai mică este în Jilava (13%)
(fig.3.23).
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Fig. 3.23. a. Distribuţia spaţială a populaţiei vârstnice în ZMB;
b. Gruparea localităţilor pe clase în funcţie de populaţia vârstnică
Sursa datelor: INS, 2002

Dimensiunea agricolă
Pentru mult timp agricultura a fost considerată elementul principal ale economiei rurale
româneşti., În acest spaţiu geografic, care a fost sau încă mai este locul de aprovizionare cu
produse agricole a capitalei, agricultura
,,a reprezentat de-a lungul timpului suportul modului de viaţă şi a modelelor culturale ale
comunităţilor rurale. Prin activităţile agricole se realizează atât obţinerea produselor
alimentare cât şi păstrarea unui anumit mod de viaţă şi a peisajelor rurale’’ (Rusu, 2005:171).

Politicile economice promovate în România din 1990 au dus la creşterea ponderii
forţei de muncă ocupate în agricultură de la 27,5% (în 1989) la 34,8% (în 2003), cu un
maxim în anul 2000 (cf. Rusu, 2005:85). Acest lucru a fost generat de disponibilizarea unei
părţi din salariaţii din industrie şi construcţii care au revenit în mediul rural. Din 1992, la
nivel naţional ponderea forţei de muncă ocupată în agricultură a depăşit ponderea forţei de
muncă ocupată în industrie iar din 1997 şi pe cea ocupată în servicii (cf. Rusu, 2005).
În ZMB, ponderea populaţiei ocupate în agricultură din populaţia ocupată este de
36,84% (tabelul 3.2). Ponderi superioare acestei medii sunt în localităţile metropolitane din
judeţele Dâmboviţa (70,14%) şi Călăraşi (51,4%). Dacă analizăm distribuţia spaţială a
populaţiei ocupate în agricultură, aşa cum este ea redată în figura 3.24, observăm influenţa
pe care apropierea de Bucureşti o are asupra acesteia. Localităţile situate în primul inel al
municipiului Bucureşti au o pondere sub 6,33%. Pe măsura depărtării de Bucureşti,
intensitatea agriculturii creşte, ajungând la ponderi de peste 75%. Apar câteva zone cu
ponderile cele mai ridicate, respectiv în sudul Bucureştiului, în localităţile metropolitane din
judeţul Giurgiu şi în localităţile din judeţul Dâmboviţa, acestea fiind de fapt câteva dintre
zonele legumicole de aprovizionare a Bucureştiului.
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+Tabelul 3.2. Indicatorii cu privire la forţa de muncă din ZMB
Indicator
Populaţia ocupată totală
(POT) – număr persoane
Populaţia ocupată în
agricultură (POA)
– număr persoane
Pondere POA/POT (%)
Suprafaţa agricolă (ha)
Ponderea suprafeţei
agricole / POA
(ha/locuitor)
SAU totală (ha)
Pondere SAU totală / POA
(ha/locuitor)
Sursa:

Localităţile metropolitane din judeţul:
CL
DB
GR
IF
IL

Municipiul
Bucureşti

Total
ZMB

45.404

15.364

40.564

93.078

411

767.362

194.821

23.337

10.776

20.114

9.741

162

4.544

64.130

51,4
180.225

70,14
21.958

49,59
77.414

10,47
112.704

39,42
5.630

0,59
5.261

36,84
397.931

7,72

2,04

3,85

11,57

34,75

1,16

9,99

173.138

21.514

81.016

103.208

4.341

108.316

383.217

7,41

1,99

4,02

10,59

26,79

23,83

8,47

Date prelucrate după INS, 2002 (Fişele statistice ale localităţilor; Recensământul General Agricol)
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19

19

19

18

1,22 -6,33
6,34 - 22,58
22,57 -51,90
51,89-72,43
72,42- 94,18
72,42-

a.

b.

Fig. 3.24. a. Distribuţia spaţială a populaţiei ocupate în agricultură în ZMB;
b. Gruparea localităţilor pe clase în funcţie de populaţia ocupată în agricultură
Sursa datelor: INS, 2002

Suprafaţa de teren agricol pe locuitor. Acest indicator oferă informaţii cu privire la
potenţialul general de producţie al aşezărilor şi este un rezultat al condiţiilor geografice,
economice şi sociale specifice locale. Cele mai mari suprafeţe de teren agricol care revin unui
locuitor sunt în localităţile metropolitane din judeţul Călăraşi şi pe alocuri în judeţul Giurgiu,
iar cele mai mici suprafeţe agricole sunt în judeţul Ilfov (fig.3.25). Explicaţiile sunt date de
faptul ca localităţile
tăţile din judeţul Ilfov au suferit de-a
de a lungul timpului influenţa Bucureştiului
iar spaţiile lor agricole au fost ocupate de alte activităţi economice şi, de asemenea, acestea
au un număr mai mare de locuitori, iar densitatea populaţiei este ridicată. În schimb, spaţiul
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rural din judeţele Călăraşi şi Giurgiu este caracterizat de aşezări cu un număr mai mic de
locuitori, suprafeţe de localităţi mari (în special cele din Câmpia Mostiştei şi Lunca Dunării),
cu un declin demografic generalizat, care se produce pe fondul îmbătrânirii populaţiei şi
migraţiei tinerilor spre mediul urban, mai ales spre Bucureşti.

20

20

18

18

18

0,07 - 0,44 - 0,70 -0,94 - 1,44 0,43 0,69 0,93 1,43 3,98

a.

b.

Fig. 3.25. a. Distribuţia spaţială a suprafeţei agricole/locuitor în ZMB;
b. Gruparea localităţilor pe clase în funcţie de suprafaţa agricolă/locuitor.
Sursa datelor: INS, 2002

Valoarea medie a acestui indicator la nivel metropolitan este de 0,98 ha
agricol/locuitor. Cele mai mari suprafeţe sunt în Gurbăneşti (3,98 ha), Belciugatele (3,8 ha),
iar cele mai mici sunt în Voluntari (0,07 ha, explicabil prin populaţia de aproape 28.000
locuitori), Chitila (cu aceeaşi valoare), iar în jurul mediei metropolitane sunt Gostinari şi
Şoldanu (cu 0,98 ha), precum şi Adunaţii-Copăceni şi Valea Dragului (cu 0,99 ha). Localităţile
situate în proximitatea Bucureştiului au o pondere mică a terenurilor agricole pe locuitor fie
pentru că există un număr mare de locuitori care împart suprafaţa agricolă, fie pentru că
terenuri agricole au fost ocupate de alte utilizări (rezidenţial, industrial etc.). Ponderea
suprafeţei agricole pe locuitor este şi un indicator al presiunii antropice asupra mediului.
Această presiune creşte şi mai mult în cazul în care suprafeţele agricole sunt reprezentate
predominant de terenurile arabile, ceea ce atestă un grad ridicat de artificializare a peisajului
geografic.
Populaţia ocupată în agricultură 100 ha teren agricol. Caracterul tradiţional al
agriculturii şi ponderea ridicată a populaţiei rurale în România, au dus întotdeauna la un
procent ridicat al populaţiei ocupate în agricultură. Acest indicator continuă să rămână la un
nivel foarte ridicat la nivel naţional, ceea ce presupune acţiuni de redimensionare şi
modernizare a acesteia, în contextul actualului statut de ţară membră a UE. Analiza hărţii cu
acest indicator (fig.3.26) arată că cel mai ridicat nivel al populaţiei ocupate în agricultură în
relaţie cu terenul agricol este în localităţi din judeţele Giurgiu şi Dâmboviţa, mai ales în
localităţile care practică legumicultura pentru comercializare pe pieţele agroalimentare din
Bucureşti.
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Fig. 3.26. a. Distribuţia spaţială a populaţiei agricole/100 ha teren agricol;
b. Gruparea localităţilor pe clase în funcţie de populaţia agricolă/100 ha teren agricol.
Sursa datelor: INS, 2002

Oferta pentru turism
Dinamica periurbană sau metropolitană a Bucureştiului a generat apariţia unor spaţii
turistice în această zonă.. Principale elemente ale potenţialului turistic metropolitan sunt
date de prezenţa unor suprafeţe forestiere din foştii Codrii ai Vlăsiei, suprafeţele lacustre
naturale sau antropice situate în imediata apropiere a oraşului sau mai îndepărtate şi
obiectivele
ele turistice antropice. Evaluarea gradului de atractivitate turistică din zona
metropolitană a arată că aproape jumătate din localităţile metropolitane dispun de un grad
redus de atractivitate. Cel mai ridicat grad de atractivitate se înregistrează în jurul
jur
Bucureştiului şi în localităţile situate pe văile Argeşului şi Neajlovului din judeţul Giurgiu
(fig.3.27).
O serie de arealele din spaţiul metropolitan bucureştean au atras populaţia din
Bucureşti pentru activităţi turistice încă după cel de al Doilea Război Mondial. Este vorba de
bazele turistice care au fost create la Snagov, Pustnicu, Buda, Băneasa, Cernica, pădurea
Râioasa, pădurea Sineşti, lacul Căldăruşani. Există chiar o corelaţie între aceste spaţii şi
dinamica spaţiilor rezidenţiale
ţiale actuale construite în afara oraşului. Deosebit de atractive din
punct de vedere turistic au fost spaţiile lacustre şi cele forestiere ţinând cont şi de condiţiile
climatice ale zonei, mai ales căldurile din perioada verii. Pe malurile lacurilor au fost
fo
construite complexe turistice, aşa cum este cazul complexului Astoria de la Snagov, hotelul
Lebăda de pe malul lacului Pantelimon. Pe teritoriul zonei metropolitane a Bucureştiului pot
fi identificate câteva areale turistice (Vlăsia, Pasărea-Cernica, Mogoşoaia
goşoaia şi valea Argeşului),
definite ca unităţi spaţiale în care se grupează mai multe complexe turistice (Iordan,
1973:198).
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Fig. 3.27. a. Distribuţia spaţială a atractivităţii turistice în ZMB;
b. Gruparea localităţilor pe clase în funcţie de atractivitatea turistică
Sursa datelor: INCDT, Zonarea turistică a României, 2006

Foto. 3.2. Potenţial turistic în ZMB:
a. Lacul de la Mânăstirea Căldăruşani; b. Complexul Astoria, Snagov

Arealul turistic Vlăsia este situat în partea de nord a zonei metropolitane.
Caracteristicile acestui areal sunt date de suprafeţelor forestiere, lacustre şi de
accesibilitatea căilor de comunicaţie. Reprezentativ pentru acest areal este lacul Snagov
(fig.3.28), care a început să fie amenajat turistic după 1946. Au fost realizate investiţii pentru
sporturile nautice, unde s-au desfăşurat numeroase concursuri internaţionale de canotaj.
Aici sunt prezente mănăstirile: Ţigăneşti, construită în 1821, una dintre cele mai mari
chinovii din ţară; Snagov construită pe un ostrov din mijlocul lacului cu acelaşi nume;
Căldăruşani aşezată pe un promontoriu care pătrunde în lac, fiind construită în 1638 de
Matei Basarab (Iordan, 1973:200).
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Fig. 3.28. Snagov – istoric al potenţialului turistic
Sursa: Municipiul Bucureşti. Comunele suburbane şi regiunea Snagov […] de General Ctin Teodorescu
Importanţa acestei areal turistic este subliniată şi de decizia luată după încheierea celui de al Doilea Război Mondial
de primăria Bucureştiului de a prelungi traseul unei linii de tramvai până la Snagov. Proiectul a fost abandonat şi s-a
hotărât construirea unei căi ferate, ale cărui costuri au fost suportate de Direcţia Generală CFR şi Primăria capitalei.
Linia a fost dată în circulaţie la 30 aprilie 1948. Traseul liniei, în lungime totală de 16 km, începe din staţia Căciulaţi,
situată pe linia Bucureşti-Urziceni la Km27, traversează pâraiele Mavrodin şi Vlăsia, trece prin halta VlăsiaDohoşeşti (desfiinţată), apoi străbate pădurea Vlăsia pe 5,5 km lungime, printru-un culoar defrişat, lat de 15 km,
intră în halta Snagov Sat şi, după alţi 5 km, se opreşte la Snagov Plajă, pe malul lacului. Studiul iniţial al liniei
prevedea ca, într-o etapă viitoare, traseul să fie prelungit cu încă 14-15 km, pe malul celălalt al lacului Snagov,
racordându-se la linia ferată Bucureşti-Ploieşti, în staţia Periş. Traficul redus de pe această linie nu a justificat însă
prelungirea preconizată în studiu (cf. Iordănescu, Georgescu, 1986:241).

Arealul turistic Pasărea-Cernica - situat pe valea Pasărea şi valea Colentinei
inferioare, are o frecvenţă mare a pădurilor, suprafeţelor lacustre şi a monumentelor
cultural-istorice. Iordan (1973) a delimitat în acest areal două complexe turistice (BăneasaTunari şi Cernica-Pustnicu). a. Complexul Băneasa-Tunari are pădurea cu acelaşi nume,
întinsă pe circa 100 ha. În cadrul lui se găsesc şi lacurile Băneasa, Herăstrău, Floreasca, Tei,
Colentina (din Bucureşti) şi pădurile Creţuleasca şi Lipoveanca. b. Complexul Cernica-
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Pustnicul format din pădurile Cernica, Pustnicu, Tânganu, Pasărea, Găneasa şi Afumaţi şi
lacurile Cernica, Pantelimon I şi II. Aceste păduri sunt vizitate la sfârşit de săptămână în
perioada caldă a anului, dar turismul practicat este unu dezorganizat, cu grătare şi cu
aruncarea resturilor de la masă tot în pădure. Mănăstirea Cernica, situată pe o insulă a
lacului Cernica, a fost construită în 1608 (Iordan, 1973:203). Mănăstirea Pasărea, se află pe
malul lacului cu acelaşi nume, construită în 1813 şi reclădită (în urma distrugerii de un
cutremur) în 1848.
Arealul turistic Mogoşoaia are ca element reprezentativ Palatul Mogoşoaia situat în
imediata apropiere a pădurii-parc, pe malul lacului Mogoşoaia. Acest palat este situat în
interiorul unei curţi întinse, delimitată din trei laturi de ziduri şi cu acces liber către parcul
care ajunge până la malul lacului. La Buftea se află fostul palat al domnitorului Barbu Ştirbei
(1849-1853).

a.

Foto. 3.3. Obiective de turism cultural:
Palatul Mogoşoaia; b. Mânăstirea Căldăruşani

Arealul turistic Argeş dispune de pădurile de la Căsciorele (din partea de nord-vest a
zonei metropolitane) şi pădurea şi balta Comana. Balta Comana este a treia zonă umedă din
România după Balta Mică a Brăile şi Delta Dunării şi a doua ca biodiversitate după Delta
Dunării. Parcul Natural Comana înfiinţat prin Hotărârea de Guvern nr. 2151, din decembrie
2004, este situat în zona de sud a României, la distanţă aproximativ egală între Bucureşti şi
Giurgiu.
Aspecte actuale ale turismului din Zona metropolitană a Bucureştiului
Zona metropolitană dispune de o serie de elemente de atracţie turistică care sunt valorificate
pe plan local. Nu se poate vorbi despre o identitate turistică a spaţiului geografic din zona
metropolitană. Elementele de atracţie turistică sunt reprezentate de lacuri, atât cele din jurul
Bucureştiului cât şi cele din nord, sau de pe valea Mostiştei, la care se adaugă pădurile.
Acestea elemente atrag populaţia mai ales în week-end pentru practicarea unui turism de
familie, fără cheltuieli majorare care să contribuie la dezvoltarea economie locale. Alte
elemente de atracţie turistică sunt mănăstirile sau Palatul de la Mogoşoaia. Există în jurul o
serie de popasuri turistice, aşa cum este cel de la Frumuşani (foto.3.4a), sau cel de Mihăileşti.
Acesta din urmă apare ca un oraş de popas pentru cei care merg sau vin dinspre Alexandria
şi de aici mai departe spre regiunea de sud-vest a ţării (Craiova, Calafat). În plus, construirea
spaţiilor de depozitare şi industriale pe autostrada A1 a dus la apariţia unui hotel situat în
imediata apropiere a complexelui comercial Carrefour Militari (foto.3.4.b), dar şi a altora pe
soşeaua de centură care deservesc traficul de aici.
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Foto. 3.4. Dezvoltarea turistică inegală în ZMB:
a. Popas turistic Frumuşani; b. Militari-A1

Infrastructura rurală şi urbană
Alimentare cu apă. Prezintă probleme şi în municipiul Bucureşti, unde 10 % din intravilan
este fără acces, iar 20 % cu probleme legate de calitatea deficitară sau de presiune
necorespunzătoare (Ioja, 2006:70). Localităţile situate în proximitatea municipiului
Bucureşti au un grad de acoperire mai ridicat decât restul, detaşându-se oraşele: Buftea
(26,5 km), Popeşti-Leordeni (16 km), Voluntari (14,6 km), Pantelimon (11,6 km), Măgurele
(8,2 km), Bolintin-Vale (6,8 km), iar ponderea populaţiei care beneficiază de acest serviciu
depăşeşte 50%. Dintre comunele cu un grad mai ridicat de acces la alimentarea cu apă
menţionăm: Snagov, Afumaţi, Mănăstirea, Cornetu, Chiajna.
Canalizarea. Cel mai ridicat grad de acces la reţeaua de canalizare se înregistrează în
localităţile care vin în contact direct cu Bucureştiul (cu excepţia comunelor Glina, Cernica,
Chaijna, Domneşti), centrele urbane secundare (Olteniţa, Buftea, Bolintin-Vale) şi în unităţile
administrativ teritoriale Snagov şi Baloteşti (Ioja, 2006:73). Ceea ce este important de
remarcat este faptul că majoritatea localităţilor au un grad redus de acces la canalizare iar
apele uzate sunt evacuate în mod necontrolat. Conform cercetărilor lui Ioja (2006:73)
localităţile cu staţii de epurare proprii sau folosesc staţii de epurare ale unor unităţi
economice sunt Buftea, Otopeni, Baloteşti, Bragadiru, Snagov, Brăneşti, Măgurele, 1
Decembrie. Localităţile Popeşti-Leordeni, Chitila, Pantelimon şi Voluntari îşi descarcă apele
uzate în reţeaua de canalizare a municipiului Bucureşti. Gospodăriile din comunele Afumaţi,
Belciugatele, Cernica, Cornetu, Găneasa, Gruiu, Jilava, Moara Vlăsiei, Mogoşoaia, Petrăchioaia,
Ştefăneştii de Jos şi Tunari îşi evacuează apele uzate în fose septice vidanjabile. În cazul
acestora problema este legată de modul de vidanjare al foselor, care intră în atribuţiile
fiecărui deţinător.
Alimentare cu gaze. Cu excepţia municipiului Bucureşti, au acces la alimentare cu
gaze un număr de 25 localităţi, gradul cel mai ridicat de acoperire fiind în Buftea, Otopeni,
Popeşti-Leordeni, Voluntari, 1 Decembrie, Bragadiru, Chitila. Dobroeşti, Mogoşoaia, Tunari,
Mihăileşti (Ioja, 2006:71). Există localităţi care, deşi sunt străbătute de reţea de gaze, nu
beneficiază de alimentare centralizată (Spanţov, Curcani). Introducerea alimentării cu gaze
este o preocupare în foarte multe localităţi, atât pentru creşterea confortului din zonă cât şi
pentru faptul că o astfel de alimentare creşte preţul pe piaţa imobiliară.

4
REFORMA AGRARĂ – IMPLICAŢII PENTRU AGRICULTURA
DIN ZMB

Procesul de metropolizare este recunoscut că prezintă implicaţii asupra întregii regiuni din
proximitate. Primul efect este acela al diminuării treptate a importanţei agriculturii în
economia locală, iar terenurile ocupate anterior de agricultură întră în circuitul construit.
Cererea de terenuri în acest spaţiu creează în acelaşi timp situaţii complementare sau
conflictuale, atunci când spaţiile agricole şi cele urbane devin partea a aceluiaşi sistem
economic (Jung, 1971). Pentru zona metropolitană a Bucureştiului acest sistem este şi mai
complex, datorită faptului că pe lângă procesele de evoluţie urbană intervin şi cele de trecere
de la sistemul economic centralizat, specific perioadei comuniste, la cel de economie de piaţă.
Acest proces a fost accentuat de reforma agrară începută în anul 1991, care a dus la
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole.
Plecând de la acest punct voi analiza procesul de reconstituirea a dreptului de
proprietate asupra terenurilor agricole, urmărind nivelul atins în restituirea terenurilor
agricole şi a celor forestiere. Voi urmări impactul privatizării agriculturii asupra forţei de
muncă, importanţa agriculturii ca sursă de venit pentru gospodării, acordarea subvenţiilor în
agricultură şi aplicarea la credite instituţionale. În continuare analizez situaţia
antreprenoriatului în agricultură şi tipurile de unităţi agricole. Fragmentarea terenurilor
agricole, adică pulverizarea proprietăţii agricole în mai multe parcele situate la distanţe mari
una de alta, este una dintre cele mai importante consecinţe ale reformei agrare. Pe baza
hărţii participative este studiată prin două studii de caz acest fenomen în zona metropolitană
a municipiului Bucureşti.

REFORMELE AGRARE – FACTOR DE MODIFICARE A RELAŢIILOR SOCIALE ŞI DE
PRODUCŢIE DIN SPAŢIUL METROPOLITAN BUCUREŞTEAN
Ar fi greu să înţelegem situaţia actuală a agriculturii din ZMB, dar şi din România, fără să
analizăm traseul acesteia în ultimii 60 de ani, adică evoluţia după cel de al Doilea Război
Mondial. Atunci a fost instaurat în România un regim comunist care a avut drept ţintă
principală trecerea aproape a tuturor ramurilor economice din proprietatea privată în
proprietatea de stat. În agricultură pretextul era oprirea ,,exploatării’’ celor care aveau o
proprietate mică sau nu deţineau deloc terenuri agricol de către cei care aveau proprietăţi
mari de teren agricol.
În perioada postbelică sunt recunoscute două reforme agrare. Prima a început în
anul 1945 iar cea de a doua în 1991. Caracteristica pentru aceste reforme a fost că
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principalele motive de începere a lor au fost de ordin social, de recompensare, iar factorul
economic a fost trecut în plan secundar. Redistribuirea proprietăţilor funciare nu a fost
însoţită de măsuri care să stimuleze dezvoltarea sub diferite forme în agricultură (exploatări
individuale sau asociative), iar ceea ce părea că erau măsuri în favoarea celor care trăiau de
pe urma agriculturii, se transforma într-o mare problemă, deoarece aceştia nu aveau
posibilitatea de a lucra în mod economic terenul agricol, adică în termeni de cost-beneficiu
eficienţi.
Reforma agrară din 1945
A început după preluarea guvernului de către comunişti. Guvernul condus de Petru Groza a
adoptat Legea reformei agrare nr. 187 din 23 martie 1945, care a dat o legitimitate juridică
acţiunii de împărţire a marilor proprietăţi începută încă din toamna anului 1944. Decretul
pentru aplicarea reformei agrare prevedea exproprierea tuturor proprietăţilor mai mari de
50 ha, a terenurilor deţinute de cetăţenii germani, ,,colaboraţioniştii’’ şi de ,,moşierii fugiţi’’. În
ianuarie 1947, circa 1,4 milioane de hectare au fost împărţite către 800.000 mici gospodării
cu mai puţin de 5 hectare fiecare (Gavrilescu, 1996). Aceasta a însemnat practic distrugerea
vechii aristocraţii şi un prim pas către începerea, peste câţiva ani, a procesului de
colectivizare a agriculturii.
În 1948 a continuat acţiunea de trecere la sistemul economic de tip comunist. Atunci
s-a unificat Partidului Muncitoresc Român (PMR) cu Partidul Social Democrat (PSD), iar în
cadrul congresului au fost stabilite ,,coordonatele de evoluţie ale României pe calea
socialismului’’. Pe baza acestora, prin Legea nr.119 din 11 iunie 1948, au fost naţionalizat
principalele întreprinderi industriale, bancare şi de transport (foto.4.1). Naţionalizările de
alte bunuri au avut loc în următorii ani, astfel încât, singurul sector care îşi păstra libertatea
economică era agricultura, unde, deşi se înfiinţaseră primele Gospodării Agricole Colective
(GAC, la 31 iulie 1949), Societăţi de Maşini şi Tractoare (SMT, în 1948), pământul era încă în
exploatare individuală. Pe lângă acestea au apărut şi primele GAS-uri, ale căror terenuri
proveneau din fostele domenii regale, pământul provenit de la marii proprietari de pământ şi
din alte surse. Acestea din urmă au evoluat către Întreprinderile Agricole de Stat (IAS), în
număr de 419, la nivel naţional, în anul 1985 (Gavrilescu, 1996).

Foto. 4.1. Imobile naţionalizate. Conacul Polonea din sat. Negoeşti, com. Şoldanu

Procesul de colectivizare a fost însoţit de opoziţia puternică a proprietarilor de
pământ, cu toate că în condiţiile noului regim politic şi economic terenurile agricole trebuiau
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lucrate în sistem asociativ. Partidul organiza adevărate ,,caravane’’ de convingere a
locuitorilor de la sate, cărora le erau prezentate rezultatele deosebite obţinute de agricultura
sovietică. Din cauza acestei opoziţii, statul a luat o serie de măsuri de constrângere în
vederea obţinerii acordului de asociere. Dintre acestea menţionăm declararea drept
,,chiaburi’’ a ţăranilor care deţineau mai multe hectare de pământ1, separarea ţăranilor pe
categorii de deţinători de pământ, ameninţarea cu desfacerea contractului de muncă a celor
care lucrau în mediul urban, excluderea din învăţământ a copiilor.
Continua opoziţie întâmpinată a obligat statul la o forma intermediară de
colectivizare – ‚,întovărăşirile agricole’’, unde pământul se cultiva în comun, dar recolta era
împărţită în funcţie de suprafaţa deţinută de fiecare proprietar din această formă asociativă.
Primii care au aderat la ,,întovărăşiri’’ au fost cei care deţineau în proprietate suprafeţe
reduse de teren (în general de 0,5-1 ha), aceştia fiind avantajaţi de situaţia creată.
,,Întovărăşirile’’ au constituit cale a cea mai rapidă pentru ai deposeda pe ţărani de
proprietatea agricolă prin diferite schimburi de teren şi comasări, desfăşurate în vederea
,,sprijinirii’’ celor care doreau să lucreze în comun terenurile agricole. Procesul de
colectivizare a schimbat radical relaţiile de proprietate ale ţăranilor în raport cu propriile
suprafeţe agricole, aceştia nemaiavând posibilităţi de intervenţie în deciziile de exploatare şi
utilizare a terenurilor.
Într-o serie de interviuri realizate cu oameni din zona metropolitană, care au trecut
prin experienţa colectivizării, am surprins dramatismul procesului de colectivizarea din
România:
,,În 1922 bunicul meu a cumpărat motor de la Viena. Nu a vrut să intre în CAP iar el şi alţi
oameni au fost ameninţaţi cu deportarea. Într-una din zile au fost băgaţi într-o dubă fără
geamuri şi le-au spus că sunt duşi în Siberia. Se învârteau în jurul satului, se opreau şi erau
întrebaţi: Gata, acceptaţi să vă înscrieţi în CAP? După ce au semnat le-au dat drumul în sat’’
(Locuitor 1, Valea Dragului, august 2005)
,,Tata nu a vrut să se înscrie în CAP şi nu am putut merge la şcoală, pentru că trebuia
adeverinţă de colectivist’’.
(Locuitor 2, Valea Dragului, august 2005)
,,Un ţăran a luat toporul şi le-a zis: Ieşiţi afară! A fost prins şi cu coada toporului i-au rupt toţi
dinţii. Ce tragedie a fost pentru agricultorul român’’.
(Locuitor 3, Pantelimon, august 2005)

Enikö (1999) a separat perioada de colectivizare postbelică în două secvenţe
temporale, considerând prima fază a colectivizării perioada stalinistă (1949-1965), iar a
doua fază a numit-o perioada transformării forţate în agricultură şi în societatea rurală
(1966-1989). Prima a fost una de atragere forţată, de cele mai multe ori, în formele
asociative, iar cea de-a doua a însemnat o întrerupere în relaţiile de proprietate privată
asupra pământului. Regiunile de câmpie, în care este situată şi Zona metropolitană a
Bucureştiului, au fost cele mai potrivite pentru unităţile agricole cooperatiste sau de stat. Cea
mai mare parte din terenurile agricole ale localităţii au fost incluse în CAP, doar o mică parte
rămânând în exploatare individuală şi aceasta numai pentru membrii angajaţi în unităţile
cooperatiste.
1

Din această cauză, în momentul aderării la formele colective aceștia au declarat o suprafaţă de teren mai mică decât cea
reală, astfel că surplusul creat era inclus în Gospodării Agricole de Stat, devenite mai târziu Întreprinderi Agricole de
Stat.
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Pentru agricultura cooperatist-colectivistă au fost specifice condiţiile grele de
muncă, modul defectuos de conducere şi organizare la nivel naţional, fapte care au condus la
o migrare a forţei de muncă către ramurile industriale. Principalele caracteristici ale forţei de
muncă din perioadă colectivistă au fost date de gradul ridicat de feminizare şi îmbătrânire a
populaţiei active în agricultură. Acest lucru a atras după sine luare unor măsuri pentru a
permite cultivarea terenurilor agricole, prin forţarea persoanelor active în alte ramuri
economice, a elevilor, a studenţilor, a militarilor în termen să lucreze în campaniile agricole
de vară şi mai ales de toamnă, la recoltat.
Reforma agrară din 1991
Este legată de adoptarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, care a creat cadrul juridic pentru
dizolvarea Cooperativelor Agricole de Producţie (CAP). Primul pas către desfiinţarea acestor
cooperative l-a reprezentat Decretul-lege nr. 42, din 1990, prin care s-au acordat 0,5 ha
fiecărui muncitor din CAP şi 0,25 ha pentru familiile care nu lucrau în CAP. Adoptarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991 a însemnat reconstituirea sau constituirea dreptului de
proprietate pentru 6 milioane de persoane care au primit 9 milioane hectare de teren agricol,
distribuite în aproximativ 20 milioane de parcele la nivel naţional (von Hirschhausen, 1998).
S-a ajuns la atomizarea proprietăţii şi la predominarea exploataţiilor agricole de mici
dimensiuni, care deţin 74% din totalul suprafeţei agricole a ţării (Popescu et al., 2003;
Gavrilescu, 1996). Mărimea medie a proprietăţii funciare private la nivel naţional este de 1,8
ha, iar în partea centrală a Câmpiei Române este de 3,87 ha. Asemenea mărimi nu pot duce
decât la pulverizării proprietăţii, fenomen ce îngreunează desfăşurarea unei agriculturi
moderne (Bordânc, 1996).
Analiza distribuţiei spaţiale a mărimii medii a fermelor arată că dimensiuni mai mari
ale fermelor sunt în localităţile metropolitane situate pe valea şi câmpia Mostiştei (fig.4.1).
Acest lucru este determinat de existenţa unui fond funciar întins ca suprafaţă în această zonă,
precum şi de numărul mai mic de locuitori. Cele mai mici ferme sunt în localităţile din judeţul
Ilfov, deoarece aici există cele mai mici suprafeţe de terenuri agricole (îndeosebi terenuri
arabile). Problema fragmentării proprietăţii agricole în zona metropolitană a Bucureştiului
este analizată separat la sfârşitul acestui capitol.
Legea fondului funciar a creat un sistem dual, de reîmproprietărire şi compensare, în
sensul că proprietarii de teren care şi-au inclus pământul în CAP au avut posibilitatea să-l
primească în limita a 10 ha (Cartwright, 1999). Prin contrast, cei care au avut proprietăţile
incluse în IAS-uri au primit într-o primă fază compensaţii anuale proporţionale cu suprafaţa
avută. Suprafaţa maximă care putea fi deţinută în proprietate era de 100 ha (Hatos,
2006:35). Legea a permis retrocedarea terenurilor în alte locuri decât cele deţinute înainte
de colectivizare şi a permis diferite forme de echivalare de suprafeţelor de teren agricol.
Permisiunea echivalării terenurilor agricole a creat situaţii conflictuale pe plan local cât şi
,,conflicte de interese’’. Au fost situaţii în care suprafeţe de teren deţinute în comune situate
la distanţe mari faţă de Bucureşti au fost echivalate în localităţi situate în imediata apropiere
a acestuia.
Adoptarea legilor funciare după 1990 a creat ,,mutaţii importante nu numai în
structura folosinţelor agricole, dar în mod special în structurile de proprietate’’ (Rusu,
2005:83). Proprietatea privată este ,,motorul’’ activităţilor economice şi sociale din
agricultură, ,,forma de proprietate în care obiectul proprietăţii aparţine persoanelor fizice
sau juridice’’ (idem:83). Dacă în 1989, în România numai 14% din terenurile agricole ale ţării
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se aflau în proprietate privată (fără să luăm în calcul terenurile din proprietatea
cooperatistă) la sfârşitul anului 2002 aceasta deţinea o pondere de 96%2. În ceea ce priveşte
terenurile agricole care fac parte din domeniul public ponderea lor în totalul agricol a scăzut
de la 28% (în 1989) la 4% (în anul 2003) (tabelul 4.1). Sunt cuprinse aici mai ales terenurile
care au aparţinut domeniului public al statului înainte de 6 martie 1945 (Rusu, 2005).
18

18

17

17

17

0,31 - 1,18 - 1,54 - 2,34 - 3,09 1,18 1,53 2,33 3,08 13,35

a.
Fig. 4.1. a. Distribuţia spaţială a dimensiunii medii a fermelor;
b. Gruparea localităţilor pe clase în funcţie de dimensiunea medie a fermelor

b.

Sursa datelor: MAPDR, 2007

Tabelul 4.1. Fondul funciar agricol al României pe forme de proprietate
1989

1994

2003

(mii ha)

(mii ha)

(mii ha)

14.798
2.618
2.618
12.180
1.808
10.372
-

14.717
561
14.156
-

Agricol total
14.759
Domeniu public
4.144
Proprietate publică
4.134
Domeniu privat
2.023
Proprietate privată a statului
Proprietate particulară
2.023
Proprietate cooperatistă
8.602
Sursa: Rusu, M. Dezvoltarea rurală – politici şi structuri economice, 2005, p.84.

Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole
În chestionarul trimis primăriilor din zona metropolitană a Bucureştiului au fost incluse
întrebări referitoare la aplicarea Legilor funciare nr. 18/1991 şi 1/2000, şi despre
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi silvice. Ne-au interesat
aspectele privind suprafaţa de teren agricol care trebuia restituită şi suprafaţa efectiv
restituită. În acest mod a fost calculată o rată de restituire, ca un raport procentual (%) între
2

În această categorie sunt cuprinse atât suprafeţele terenurilor aflate în proprietate privată a statului cât și cele aflate în
proprietate particulară.
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suprafaţa efectiv restituită şi cea care trebuia restituită. Analiza datelor arată că în localităţile
metropolitane din judeţele Călăraşi şi Giurgiu trebuiau reconstituite cele mai mari suprafeţe
de teren agricol conform Legii 18/1991, respectiv o medie de 3.513 ha/localitate în Călăraşi
şi 3.418 ha/localitate în Giurgiu. Valoarea medie la nivel metropolitan este de 2.976
ha/localitate. În ceea ce priveşte rata de restituire cel mai ridicat grad de aplicare a acestei
legi este în judeţul Dâmboviţa, unde au fost resurse funciare suficiente pentru restituirea
aproape de 100% a suprafeţelor agricole. Probleme există în judeţul Ilfov, care are o valoare
a ratei de 97,2% (tabelul 4.2).
Tabelul 4.2. Stadiul aplicării legilor funciare 18/1991 şi 1/2000 pentru terenurile agricole în ZMB
Indicator
UAT metropolitane din judeţul:
Valoarea medie a suprafeţei agricole (ha), la
CL
DB
GR
IF
nivel de comună:
Care trebuia restituită
3.513
2.462
3.418
2.559
(Legea 18/1991)
Efectiv restituită
3.501
2.459
3.355
2.487
(Legea 18/1991)
Rata de restituire (%)
99,7
99,9
98,2
97,2
(Legea 18/1991)
Care trebuia restituită
386,2
130,3
314
389,9
(Legea 1/2000)
Efectiv restituită
238,1
130,3
287,7
363,7
(Legea 1/2000)
Rata de restituire (%)
61,7
100
91,6
93,3
(Legea 1/2000)
Sursa:
Datele autorului după chestionarul trimis primăriilor din ZMB

Total
ZMB
2.976
2.935
98,6
312,2
258,3
82,7

Dacă în ceea ce priveşte aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 nu pare să fi
existat o discrepanţă foarte mare între suprafeţele care trebuiau restituite şi cele efectiv
restituite, nu acelaşi lucru se poate spune şi despre aplicarea Legii 1/20003 pentru
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997. Suprafaţa
medie de teren agricol pe localitate care trebuia restituită conform Legii 1/2000 în zona
metropolitană a fost de 312,2 ha/localitate iar valoarea medie a ratei de restituirea a fost de
82,7%. Există mari diferenţe în jurul acestei valori care pleacă de la 61,7% (în judeţul
Călăraşi) la 100% (în judeţul Dâmboviţa).
În procesul de aplicare a legilor reformei agrare au fost multe probleme care au ţinut
şi de perioada mare de timp înregistrată de la trecerea agriculturii de la exploatarea privată
la exploatarea cooperatistă. Au apărut o serie de conflicte care au avut legătură cu forma de
moştenire a terenurilor agricole, în sensul că mulţi dintre proprietarii din anii ’40 au decedat
iar moştenitorii acestora nu s-a înţeles în împărţirea moştenirii agricole. O altă problemă
este faptul că mari suprafeţe din terenurile agricole au fost ocupate de blocuri de locuinţe,
fabrici, şosele, sisteme de irigaţii etc. În aceste condiţii a fost dificilă restituirea integrală a
3

Legea 1/2000 prevedea în articolul 3 că reconstituirea dreptului de proprietate pentru persoanele fizice de până la 50 ha de
proprietar deposedat, se face integral în localităţile în care există suprafeţe de teren agricol constituite ca rezervă la
dispoziţia comisiei de aplicare a legii. Unităţile de cult au dobândit prin reconstituire suprafeţe de teren agricol din fondul
bisericesc al cultului de care aparţin, astfel: a) centre eparhiale, până la 100 ha; b) protoierii, până la 50 ha; c) mânăstiri și
schituri, până la 50 ha; d) parohii și filii, până la 10 ha.
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proprietăţilor agricole. Soluţia aplicată pe plan local a fost diminuarea cu un anumit procent
(în jur de 7%) pentru toţi proprietarii care urmau să fie reîmproprietăriţi. Din cauza
problemelor menţionate sunt întârzieri în finalizarea procesului de acordate a titlurilor de
proprietate.
Rezultatele obţinute din chestionarul trimis primăriilor din zona metropolitană a
Bucureştiului arată că, la nivel metropolitan, 95,6% din titlurile de proprietate care trebuiau
emise conform Legii 18/1991 au fost efectiv emise. Probleme au existat în judeţul Giurgiu
unde au fost efectiv emise doar 88,09% din titlurile de proprietate. În ceea ce priveşte
emiterea titlurilor de proprietate conform Legii 1/2000 sunt probleme şi mai mari, care au
dus pentru anul 2005 la o rată medie de emitere la nivel de metropolitan de 62,6%. Cele mai
mari probleme au fost în localităţile din judeţul Călăraşi, cu doar 40% şi respectiv Ilfov,
cu77,4%. Doar în localităţile metropolitane din judeţul Giurgiu a fost aplicată integral Legea
1/2000 (tabelul 4.3).
Tabelul 4.3. Stadiul acordării titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole conform
legilor funciare 18/1991 şi 1/2000 în ZMB
Indicator
UAT metropolitane din judeţul:
Valoarea medie a numărului de
titluri de proprietate, la nivel de
CL
DB
GR
IF
comună:
Care trebuiau emise
1.401
1.706
1.982
1.498
(Legea 18/1991)
Efectiv emise
1.336
1.619
1.746
1.468
(Legea 18/1991)
Rata de emitere (%)
95,36
94,9
88
98
(Legea 18/1991)
Care trebuiau emise
265
58
56
133
(Legea 1/2000)
Efectiv emise
106
57
56
103
(Legea 1/2000)
Rata de emitere (%)
(Legea 1/2000)
40
98,3
100
77,4
Sursa:
Datele autorului după chestionarul trimis primăriilor din ZMB

Total
ZMB
1.682
1.613
95,9
139
87
62,6

Retrocedarea pădurilor
Aşa cum o dovedesc hărţile topografice vechi, din secolele XVIII şi XIX, o mare parte din
teritoriul zonei metropolitane a Bucureştiului a fost acoperită cu păduri. În prezent, conform
unor date centralizate la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale mai există o suprafaţă
forestieră de doar 52.161 ha, adică 9,7% din suprafaţa totală a zonei metropolitane. În aceste
condiţii, suprafeţele forestiere care trebuiau retrocedate conform legilor funciare şi titlurile
de proprietate emise pentru acestea sunt mici şi puţine.
Conform rezultatelor chestionarului trimis primăriilor din zona metropolitană a
Bucureştiului, în localităţile metropolitane din judeţul Călăraşi nu s-a pus prea mult
problema restituirii unor suprafeţe forestiere, nici după emiterea Legii 18/1991 şi nici după
Legea 1/2000. Aşa cum este şi firesc, având în vedere suprafeţele forestiere mai mari, în
judeţul Ilfov s-a pus cel mai mult problema restituirii de suprafeţe forestiere. Valoarea medie
care ar fi trebuit restituită la nivel de comună este în Ilfov de aproape 367 ha, conform Legii
18/1991, iar conform Legii 1/2000 circa 15,65 ha. Locul secund în ceea ce priveşte suprafaţa
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forestieră care ar trebuit restituită conform Legii 18 este deţinut de judeţul Giurgiu (cu 51,7
ha/comună) iar conform Legii 1 judeţul Dâmboviţa (cu 44,16 ha/comună) (tabelul 4.4).
Tabelul 4.4. Stadiul aplicării legilor funciare 18/1991 şi 1/2000 pentru terenurile forestiere în ZMB
Indicator
UAT metropolitane din judeţul:
Valoarea medie a
suprafeţei forestiere
CL
DB
GR
IF
IL
(ha), la nivel de
comună:
Care trebuia restituită
*
27,6
51,7
366,98
(Legea 18/1991)
Efectiv restituită
*
27,6
49,3
360,2
(Legea 18/1991)
Rata de restituire (%)
100
95.36
98.15
(Legea 18/1991)
Care trebuia restituită
*
44,16
8,5
94,6
2,55
(Legea 1/2000)
Efectiv restituită
*
44,16
8,5
15,65
2,55
(Legea 1/2000)
Rata de restituire (%)
100
100
16,54
100
(Legea 1/2000)
Sursa:
Datele autorului după chestionarul trimis primăriilor din zona metropolitană
* Date insuficiente pentru generalizare judeţeană

Total
ZMB

211,2
207,1
98.06
61
21,3
34,92

Retrocedarea terenurilor forestiere în proprietate privată a fost însoţită de
acordarea titlurilor de proprietate asupra acestora. Deoarece vorbim despre suprafeţe mici
care au trebuit restituite, nu pare să fi existat conflicte în ceea ce priveşte emiterea acestora.
Prelucrarea datelor primite de la primării pe baza chestionarelor arată că, la nivel
metropolitan, au fost efectiv emise conform Legii 18/1991 circa 95,2% din titlurile de
proprietate, iar conform Legii 1/2000 au fost efectiv emise aproape 92% (tabelul 4.5).
Tabelul 4.5. Stadiul acordării titlurilor de proprietate asupra terenurilor forestiere
conform legilor funciare 18/1991 şi 1/2000 în ZMB
Indicator
UAT metropolitane din judeţul:
Valoarea medie a numărului de
titluri de proprietate, la nivel de
CL
DB
GR
IF
IL
comună:
Care trebuiau emise
*
58
61
396
(Legea 18/1991)
Efectiv emise
*
58
60
375
(Legea 18/1991)
Rata de emitere (%)
100
98,4
94,7
(Legea 18/1991)
Care trebuiau emise
*
6
*
*
2
(Legea 1/2000)
Efectiv emise
*
6
*
*
2
(Legea 1/2000)
Rata de emitere (%)
100
100
(Legea 1/2000)
Sursa:
Datele autorului după chestionarul trimis primăriilor din zona metropolitană

Total
ZMB
168
160
95,2
5
4
80
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În ceea ce priveşte situaţia pe judeţe, răspunsurile primite pentru localităţile
metropolitane din judeţul Călăraşi le-am considerat insuficiente pentru o medie generală.
Este firesc având în vedere suprafaţa redusă ocupată de păduri în acest judeţ. În localităţile
metropolitane din judeţul Dâmboviţa nu au fost probleme pentru emiterea titlurilor de
proprietate atât conform Legii 18/1991 cât şi a Legii 1/2000, în timp ce în localităţile din
judeţele Giurgiu şi Ilfov doar câteva dintre titlurile de proprietate nu au fost încă emise.
Tranzacţii cu terenuri agricole şi dreptul de preemţiune
Până acum, tranzacţiile cu terenuri agricole pentru a fi folosite tot în scop agricol au fost
limitate. Acest lucru se întâmplă deoarece agricultura are un rol mai puţin important în
economia metropolitană sau pentru că terenurile agricole sunt supuse expansiunii urbane,
iar proprietarii de terenuri preferă să aştepte pentru ca acestea să fie incluse în circuitul
construit, aceasta însemnând, bineînţeles, preţuri mult mai mari. Vânzarea terenurilor
agricole din extravilan este limitată de dreptul de preemţiune (drept de preferinţă la preţ
egal) stabilit de articolul 5 din Legea nr. 54/1998, care se exercită de coproprietari,
proprietarii vecini şi arendaşi. Exercitarea dreptului de preemţiune se face în toate cazurile
prin intermediul consiliului local în raza căruia este situat terenul (fig.4.2.a)

PUBLICAŢIE
Subsemnata S. Felicia fac cunoscută
intenţia mea de a oferi spre vânzare
suprafaţa de 2.479 mp teren extravilan
situat în Bolintin Vale (extras 29/2,
parcela 1K) cu următorii vecini:
N-DE
S-DE
E-Cristea I:
V-Găvan A.
Fig. 4.2. Dreptul de preemţiune şi tranzacţii cu terenuri agricole pentru interesul public.
a. Anunţ de vânzare teren agricol la primăria Bolintin-Vale; b. Schiţă privind proiectul
unei noi şosele de centură a Bucureştiului
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Fig. 4.3. Relaţia între numărul de locuinţe nou construite și
proximitatea oraşului, unde s-au
suprafaţa introdusă în intravilan
construit şi cele mai multe locuinţe
Sursa: Datele autorului după chestionarul trimis primăriilor din ZMB
noi în ultimii trei ani. Dintre
localităţile care au inclus în intravilan mai mult de 250 ha după 1990 şi au avut un număr
semnificativ de case noi construite în ultimii trei ani (2002-2005), conform răspunsurilor la
chestionar menţionăm: Gruiu (250 ha şi 120 case), Măgurele (350 ha şi 650 case), Snagov
(600 ha şi 1.200 case), Popeşti-Leordeni (650 ha şi 357 case), Chiajna (967 ha şi 1.350 case).
Celelalte localităţi înregistrează valori reduse atât ale suprafeţei incluse în intravilan cât şi al
numărului de locuinţe (tabelul 4.6).
Numărul total de locuinţe nou construite în ultimii
3 ani

2000

Tabelul 4.6. Numărul de locuinţe nou construite şi suprafaţa introdusă în intravilan pe judeţe ale ZMB
Indicator

CL

UAT metropolitane din judeţul:
DB
GR
IF

Numărul mediu de locuinţe nou
20
60
57
353
construite în ultimii 3 ani
Suprafaţa medie introdusă în intravilan
75
367
202
464
după 1990 (ha)
Sursa:
Datele autorului după chestionarul trimis primăriilor din ZMB, 2006

IL

Total
ZMB

75

179

312

331

Tranzacţii însemnate cu teren agricol s-au produs în partea de vest şi nord-vest a
Bucureştiului, mai ales de-a lungul autostrăzii spre Piteşti (A1), unde se dezvoltă la ora
actuală noua zonă de spaţii industriale a Bucureştiului. Ceea ce a favorizat dezvoltarea
acestor spaţii în zonă sunt existenţa infrastructurii de transport şi preţurile mai reduse ale
terenurilor, deoarece pentru astfel de spaţii este nevoie de 10-25 ha de teren agricol.
Conform studiilor efectuate de Colliers International (2004:44) cele mai mari preţuri ale
terenurilor sunt în interiorul oraşului (zona Unirii-Charles de Gaulle).
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IMPACTUL PRIVATIZĂRII AGRICULTURII ASUPRA FORŢEI DE MUNCĂ
Adoptarea legilor de reformă funciară, după 1990, a însemnat o revenire al structurile de
proprietate specifice mai ales perioadei interbelice dar situaţia din agricultură şi spaţiul
rural este mult diferită, comparativ cu acum aproape 60 de ani. Proprietarii de pământ erau
tineri atunci, aveau forţa fizică să efectueze manual cea mai mare parte a lucrărilor agricole.
De asemenea, mulţi dintre ei deţineau utilaje agricole, animale de tracţiune specifice acelei
perioade, iar sunt acum bătrâni şi nu mai au mijloacele materiale de lucru. Retrocedarea
terenurilor agricole a însemnat pentru aceştia mai mult redobândirea sentimentului de
proprietate decât cel de producţie, practic retrocedându-se doar terenurile agricole, pe când
celelalte componente ale sistemului de producţie au rămas aceleaşi sau au intrat într-un
declin şi mai mare.
Rusu (2005:79) afirmă că cea mai mare parte din populaţia care lucrează în
agricultură îşi desfăşoară activitatea în gospodăriile proprii: lucrători pe cont propriu (şefi
de gospodărie agricolă) şi membrii de familie neremuneraţi. Tabelul 4.7 arată că lucrătorii pe
cont proprii sunt în majoritatea lor vârstnici, peste 2/3 au peste 50 de ani, iar dintre aceştia
1/3 au depăşit chiar vârsta de 65 de ani. Doar un număr foarte mic de gospodării agricole
(13,4%) sunt conduse de persoane tinere (cu vârsta sub 34 de ani). Ponderea ridicată a
gospodăriilor conduse de vârstnici îngreunează foarte mult procesul de restructurare a
sectorului agricol.
Tabelul 4.7. Structura lucrătorilor pe cont propriu şi a lucrătorilor familiali neremuneraţi
din mediul rural, pe grupe de vârstă, în anul 2003
Grupa de
vârstă

Total
Urban
Rural
Total
Urban
Rural
Sursa:

15-24
ani

25-34
ani

35-49
ani

Lucrători pe cont propriu (%)
17
26,8
28
37,3
9,1
18,4
Lucrători familiali neremuneraţi (%)
3,7
15,5
25,4
20,6
15,1
20,9
27,1
15,7
16,3
Rusu, M. Dezvoltarea rurală – politici şi structuri economice, 2005, p.79.
4,1
7,5
4,3

50-64
ani

Peste
65
ani

31,5
19,8
36,4

20,6
7,4
31,8

33,1
28,6
26,5

22,3
12,2
14,4

Sursele de venit
Un alt aspect care ţine de elementele socio-economice analizate prin chestionar a fost legat
de provenienţa surselor de venituri în bani pentru gospodării. La nivelul zonei metropolitane,
cele mai importante surse de venit sunt în ordine: salariile, agricultura, vânzarea de terenuri
şi munca cu ziua (tabelul 4.8). Faţă de acest profil metropolitan, în ceea ce priveşte situaţia
pe judeţe apar diferenţe importante. În localităţile metropolitane din judeţul Călăraşi cele
mai importante surse de venit în bani sunt din salarii, pensii (având în vedere gradul ridicat
de îmbătrânire a populaţiei) şi agricultura. În judeţul Dâmboviţa am determinat doar două
surse principale de venit reprezentate de salarii şi agricultură. Localităţile metropolitane din
judeţul Giurgiu, care sunt cele mai importate furnizoare de produse agricole legumicole
pentru Bucureşti, au ca sursă principală de venituri în bani de provenienţă din agricultură şi
abia după salariile şi pensiile.
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Situaţia se schimbă şi pentru localităţile din judeţul Ilfov. Acesta este spaţiul
geografic în care se produce cea mai intensă suburbanizare a Bucureştiului, mai ales în
jumătatea nordică, astfel că aici banii gospodăriilor provin din salarii iar pe locul doi
vânzarea de terenuri. De asemenea, este un judeţ cu un nivel ceva mai redus de îmbătrânirea
a populaţiei. În aceste condiţii, veniturile din pensii sunt pe ultimul loc, iar pe locul trei sunt
cele care provin din agricultură.
Tabelul 4.8. Surse de venit şi migraţia externă a populaţiei în ZMB
Indicator
Care este cea mai importantă sursă a veniturilor în bani pentru o
gospodărie în această comună (utilizaţi codurile din listă*):

UAT metropolitane din judeţul:
CL
DB
GR
IF
1
4
1
1
5
1
2
4
4
2
4
2
30
42
69
52

Estimaţi numărul de persoane din comună plecate în străinătate
Ce procent din gospodării primeşte cea mai mare parte a veniturilor
1,7
3,4
3,9
în bani de la membrii familiei plecaţi la muncă în străinătate (%)
Numărul mediu de familii care primesc ajutor social în baza Legii
165
114
111
Venitului Minim Garantat
* 1=Salariile; 2= Pensiile; 3=Munca cu ziua; 4=Agricultură; 5=Vânzarea de terenuri.
Sursa:
Datele autorului după chestionarul trimis primăriilor din ZMB, 2006

ZMB
1
4
5
3
49

11,2

6,1

127

130

Venituri pe baza Legii Venitului Minim Garantat
Analiza situaţiei actuale a spaţiului metropolitan a urmărit unele aspecte privind gradul de
dependenţă a gospodăriilor de ajutoarele financiare de la stat, gradul de dependenţă de
anumiţi membrii ai familiei plecaţi la muncă în străinătate precum şi sursele de venit pentru
gospodării. Rezultatele chestionarelor au arătat o corelaţie interesantă între gradul de
îmbătrânirea a populaţiei şi cel de dependenţă faţă de ajutoarele de la stat. În acest sens,
localităţile metropolitane din judeţul Călăraşi au în medie 165 de familii care primesc ajutor
pe social în baza Legii Venitului Minim Garantat, în timp ce valoarea medie a acestuia la nivel
metropolitan este de 130 de familii pe localitate. Valoarea apropiată de această medie este în
judeţul Ilfov, aici explicaţia ţinând mai mult de veniturile primăriilor, care dispun de fonduri
mai mari şi îşi permit să acorde un număr mai mare de ajutoare sociale, iar valori sub medie
sunt în localităţile metropolitane din Dâmboviţa (114 familii) şi Giurgiu (111 familii).
Migraţia externă a forţei de muncă
La ora actuală România se confruntă cu o mare problemă legată de plecarea forţei de muncă
în străinătate. În urmă cu câţiva ani acest fenomen avea un rol pozitiv în balanţa forţei de
muncă, prin reducerea ratei şomajului şi implicit prin reducerea presiunii asupra celor care
lucrau. De asemenea, acesta a contribuit la dezvoltarea economică, mai ales în domeniul
construcţiilor, prin sumele de bani trimise de emigranţi în ţară. Spaţiul rural s-a confruntat şi
mai mult cu această problemă, foarte multă forţă de muncă activă tânără plecând în
străinătate. Problema s-a repercutat în agricultură, unde majoritatea forţei de muncă este de
vârstă înaintată.
Datele obţinute de la primării arată că media metropolitană a persoanelor plecate în
străinătate este de 49 persoane pentru fiecare localitate. Un număr mai mare de persoane
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plecate se înregistrează în localităţile din judeţul Giurgiu (69 persoane) şi Ilfov (52
persoane). Cea mai mică valoare (30 persoane) este în localităţile metropolitane din judeţul
Călăraşi. Este o valoare firească având în vedere gradul ridicat de îmbătrânire a populaţiei
din zonă iar acest spaţiu a fost şi înainte supus presiunii abandonării lui şi mutării în
localităţile urbane apropiate (Bucureşti, Olteniţa şi Călăraşi).
În legătură cu persoanele plecate în străinătate am fost interesaţi să aflăm ce se
întâmplă cu păstrarea legăturilor de ajutor financiar familiar, între aceştia şi rudele rămase
acasă, îndeosebi legăturile de rudenie foarte apropiate (mamă, tată, frate, soră). Răspunsurile
primite arată că aproape 6,1% din gospodăriile metropolitane depinde de ajutoarele
financiare primite de la membrii familiei plecaţi în străinătate. În mod surprinzător, deşi nu
au cel mai mare număr de persoane plecate în străinătate, localităţile din judeţul Ilfov, cu
11,2%, au cel mai mare grad de dependenţă faţă de banii trimişi de membrii familiei din
străinătate. Am afirmat că valoarea este surprinzătoare dacă mai avem în vedere şi diferenţa
dintre acest judeţ şi celelalte judeţe, unde valoarea medie este de 3,4% în Dâmboviţa, 3,9% în
Giurgiu şi de doar 1,7% în Călăraşi.
Specialişti în agricultură
Unul dintre aspectele negative ale agriculturii României este lipsa specialiştilor în domeniu.
Este consecinţa directă a retrocedării terenurilor agricole şi exploatării terenurilor agricole
în mod individual. Deoarece exploataţiile agricole sunt de dimensiuni mici, proprietarii nu
apelează la ajutorul specialiştilor în alegerea tehnologiilor agricole. Rezultate sunt vizibile
asupra producţiilor obţinute, care de multe ori ajung să nu mai acopere nici măcar costurile
de producţie. Din cercetările efectuate, rezultă că în fiecare localitate metropolitană sunt
aproximativ 3 specialişti agronomi şi circa 2 specialişti zootehnişti. În ceea ce priveşte
distribuţia spaţială, nu sunt diferenţe semnificative între localităţile situate în judeţe diferite
la specialiştii agronomi. Doar la cei din zootehnie remarcăm numărul lor mai mare în
localităţile metropolitane din judeţul Dâmboviţa (mai mult de 3 specialişti pe comună), pe
când în Giurgiu media este de 1,29 iar în Ilfov de 1 (vezi tabelul 4.9).
Antreprenoriatul în agricultură
În privinţa situaţiei antreprenoriale din agricultură, D. Sandu (1999) a făcut o tipologie a
antreprenorilor agricoli din perioada de tranziţie. El a analizat influenţele externe şi interne
care determină atitudinile antreprenoriale, dar şi diferenţierile regionale în
comportamentele antreprenoriale. Acesta susţine că antreprenorul agricol este
,,cel care îşi asumă riscurile trecerii de la agricultura de subzistenţă la cea performantă, bazată
pe risc şi profit. Este cel care transformă gospodăria agricolă ţărănească în fermă, în
întreprindere gestionată pe logică de tip capitalist’’ (Sandu, 1999:34).

În viziunea lui, agricultura antreprenorială este axată pe două forme majore: una care
urmăreşte să maximizeze profitul pe termen scurt iar alta care urmăreşte concentrarea
investiţiilor pe termen lung. Nu neglijează nici rolul factorilor socio-economici în atitudinile
antreprenoriale, deoarece cu cât vârsta celui care investeşte în agricultură este mai mică cu
atât mai mult acesta este preocupat să maximizeze profitul în condiţiile asumării unor riscuri
specifice, datorate unor cauze naturale dar şi economice. Din punct de vedere economic, sunt
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semnificative deficienţele înregistrate în sistemul de vânzare directă de către fermieri a
produselor agricole4 (Socol, 1999).
Pe baza unor chestionare sociologice, care au implicat culegerea de date la nivelul a
1.650 de gospodării agricole din 120 de comune, cu distribuţie uniformă la nivelul ţării,
Sandu (1999) a identificat următoarele tipuri de antreprenori:
1. Antreprenorul total. Este cel care realizează cele mai mari investiţii pe termen
lung, atât în domeniul producţiei cât şi în cel al comercializării, nefiind interesat doar de
venitul imediat. Realizarea de investiţii şi achiziţionarea de materii prime intermediare sunt
nu numai comportamente ci şi intenţii în acest caz. Am întâlnit un astfel de antreprenor în
cadrul cercetărilor de teren din localitatea Valea Dragului. Este vorba despre ferma unui
inginer din localitate, care anterior a lucrat la CAP, şi care acum are cea mai prosperă fermă
din localitate, cu investiţii în domeniul cultivării plantelor (terenuri proprii sau în arendă),
creşterii animalelor (oi) şi al comercializării de produse fitosanitare pentru agricultură
(foto.4.2). Intenţiile lui pentru următorii ani sunt de mărire a investiţiilor în agricultură dar
şi de renunţare la componentele nerentabile (de ex. creşterea oilor). Activităţile agricole ale
acestuia sunt prezentate mai pe larg în studiul de caz de la Valea Dragului (subcapitolul
6.4.3).

Foto. 4.2. Diversificarea activităţilor economice – antreprenor Valea Dragului:
a. Activităţi de comerţ; b. Activitate agricolă

2. Antreprenorul potenţial. Este cel care intenţionează să dezvolte o întreprindere, să
investească pe termen lung. În prezent, ritmul intrărilor şi cel al ieşirilor economice din
întreprinderea sa este redus, comparativ cu ale antreprenorului propriu-zis sau total. Acordă
prioritate investiţiilor, dar înregistrează încă pierderi mari.
3. Comerciantul. Este un gen de antreprenor ,,parţial’’, centrat pe vânzare. Deşi
superior mediei, ritmul intrărilor este relativ redus în acest caz. Ieşirile, vânzările, au un ritm
mai intens decât intrările. Este cazul antreprenorului speculativ. Existenţa acestui tip de
antreprenor a fost favorizată de puterea limitată a producătorilor agricoli locali de a-şi
4

De exemplu, anul 1997, un an cu producţii de excepţie foarte ridicate, agricultorii nu au reușit să obţină profit din cauză că
foarte mulţi nu au avut cui vinde producţia agricolă sau atunci când au putut s-o vândă preţul de vânzare a fost sub cel de
producţie. S-a ajuns chiar în situaţia ca unii dintre producători să folosească cerealele drept combustibil.
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comercializa propriile produse şi de lipsa unui firme puternice de achiziţie. Aceşti
antreprenori realizează practic doar activitatea de achiziţie la preţuri foarte mici a
produselor agricole locale pe care le revând unor comercianţi din pieţele urbane.
4. Agricultorul tradiţional. Este cel care nu realizează investiţii, dar nici profit,
activităţile lui agricole fiind doar pentru asigurarea nevoilor familiei. O mare parte din
producţia de hrană nu intră niciodată pe pieţele comerciale, iar intensitatea ei poate fi cu
greu cuantificată. Procesul de luare a deciziilor pentru producţia de auto-subzistenţă poate fi
diferită de cea comercială şi reflectă nevoile familiei, deci nu ale pieţei.

Foto. 4.3. Îmbătrânirea şi feminizarea forţei de muncă din agricultură

Fermierul tradiţional este
tipul cel mai răspândit în agricultură.
De vârstă înaintată, acesta provine, în
general, din persoanele din mediul
rural care au fost forţate să între în
CAP sau cele care ulterior s-au
orientat spre activităţile industriale
din mediul urban şi care acum sunt
pensionari
(fig.4.4).
Aceştia
desfăşoară în continuare activităţi
agricole (foto.4.3), îndeosebi din
motive de ordin moral (pentru că şiau redobândit proprietăţile luate cu
forţa de sistemul comunist) fie din
motive economice (pentru a-şi
asigura nevoile de subzistenţă).
O situaţie aparte sunt ,,agricultorii de week-end’’, adică persoane care locuiesc sau au
locul de muncă în mediul urban şi care revin în mediul rural pentru a practica agricultura la
sfârşitul săptămânii. Aceştia lucrează o parte din proprietate în mod individual (în general
pentru legumicultură), iar altă parte este inclusă în formele asociative sau dată în arendă.
Fig. 4.4. Evoluţia ocupaţională a agricultorilor
Sursa: Adaptare după Bordânc, 1996.
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INPUT-URI ÎN AGRICULTURĂ
Dezvoltarea producţiei fără un acces facil la input-urile agricole este dificilă. În perioada
agriculturii cooperatiste, distribuirea input-urilor (seminţe, îngrăşăminte chimice, maşini
agricole, servicii de mecanizare, pesticide, irigaţii, furaje pentru animale) se făcea prin
companii de stat care aveau relaţii comerciale cu fermele de stat şi CAP-urile (Gavrilescu,
1996).
Credite, subvenţii
Legat de forţa de muncă din agricultură, de atitudinea acesteia, am analizat o serie de aspecte
care ţin de gradul de încredere al populaţiei în sursa de venituri pe care agricultura o
reprezintă. Ne-a interesat procentul de gospodării care apelează la credite bancare,
sprijinirea agriculturii de către stat prin ajutoare financiare, precum şi numărul de
specialiştii (agronomi şi zootehnişti) care mai lucrau în agricultură în anul 2005 comparativ
cu situaţia din anul 1989, când încă funcţionau cooperativele agricole şi întreprinderile
agricole de stat (tabelul 4.9).
Tabelul 4.9. Credite, subvenţii şi specialişti în agricultură
Indicator

CL

UAT metropolitane din judeţul:
DB
GR
IF

Ce procent din gospodăriile din această
comună folosesc credite provenite din
surse instituţionale / formale (bănci,
2
2,33
6
6,9
cooperative de credit, etc.) pentru
agricultură
Precizaţi numărul de exploataţii agricole
care au beneficiat de ajutoare băneşti
202
902
729
371
pentru activităţile agricole în ultimul an
Câţi specialişti
- agronomi
2,67
2,25
3,63
3
muncesc permanent
- zootehnişti
2,17
3,5
1,29
2,06
în comună
Sursa:
Datele autorului după chestionarul trimis primăriilor din zona metropolitană

IL

ZMB

-

4,94

5

456

3

2,97

1

2,06

Creditele în agricultură
Rezultatele obţinute au arătat că mai puţin de 5% din gospodării folosesc credite provenite
din surse instituţionale/formale pentru activităţile agricole. Explicaţiile ţin de mai multe
cauze. Pe de o parte este vorba de faptul că proprietarii de pământ sau cei care lucrează în
agricultură au o vârstă înaintată şi nu mai pot apela la credite. Pe de altă parte este
mentalitatea acestora de a nu apela la credite şi a nu se simţi ,,datori la bancă’’, plus că se tem
că nu pot returna banii şi îşi vor pierde casele chiar dacă acestea nu au fost puse drept gaj la
bancă. Aceasta pentru că au existat situaţii pe care le mărturisesc chiar ei că le cunosc din
trecut, când unii oameni au avut de pierdut de pe urma creditelor. În plus, până acum nici
băncile nu au fost prea interesate să acorde credite pentru agricultură unor persoane care
deţin doar câteva hectare de teren agricol. Peste media metropolitană de 4,94% au luat
credite pentru agricultură gospodăriile din localităţile metropolitane din judeţele Ilfov
(6,9%) şi Giurgiu (6%). Cea mai mică valoare a fost în judeţul Călăraşi (2%).
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Subvenţiile în agricultură
Agricultura este un domeniu care depinde foarte mult de subvenţiile de la stat. Am fost
interesaţi să aflăm numărul de exploataţii agricole care au beneficiat de ajutoare băneşti
pentru activităţile lor. În acest sens, am obţinut o valoare medie de 456 de exploataţii
agricole la nivelul fiecărei localităţi metropolitane care beneficiază de ajutoare financiare.
Valorile superioare aceste medii sunt în localităţile din judeţul Dâmboviţa, unde mai mult de
900 de exploataţii agricole pentru fiecare localitate au primit ajutoare financiare şi Giurgiu
(729 exploataţii agricole/localitate). Explicaţia ţine de profilul diferit al activităţilor agricole
din localităţile acestor judeţe, deoarece aici se practică mai mult cultura legumelor, iar
exploataţiile agricole sunt mai puternice, cu un grad ridicat al exploataţiilor individuale.
Localităţile metropolitane din judeţul Călăraşi, caracterizate de un grad ridicat de practicare
a agriculturii de subzistenţă, au avut doar aproximativ 200 de exploataţii agricole pe
localitate care au beneficiat de ajutoare financiare.
Mecanizarea agriculturii
Condiţiile naturale ale ZMB permit încadrarea acesteia în zona de mare accesibilitate în
realizarea mecanizării agricole (Bordânc, 1978). Se pot folosi aproape toate tipuri de maşini
agricole. Otiman (1997) a susţinut că principala cauză a producţiilor scăzute din agricultură
este nivelul precar de dotare tehnică a agriculturii, în medie la 100 ha suprafaţă agricolă utilă
revenind un tractor fizic. Din această cauză apar prelungiri ale perioadei optime de semănat
(la porumb, soia, floarea-soarelui semănatul se întinde pe circa 45-55 zile, iar la grâu
aproape toată luna noiembrie), iar acestea atrag diminuarea recoltelor de până la 50-60%.
Tabelul 4.10. Dotarea cu tractoare şi maşini agricole în ZMB (număr mediu bucăţi/localitate)
Indicator

CL
65,8
47,7
34,2
26,3

UAT metropolitane din judeţul:
DB
GR
IF
69,3
98,7
74,4
60
76,8
32,2
72,3
39
21,9
26
30,1
20

Tractoare
Pluguri
Grape
Semănători cu tracţiune mecanică
Maşini pentru împrăştiat
6,8
4,3
7,6
îngrăşăminte
Maşini pentru erbicidat şi executat
7,7
17
9,5
tratamente
Combine
10,2
4,3
7,7
Prese pentru balotat paie şi fân
2,7
4
6,7
Remorci pentru tractor
34,9
25
33,7
Autovehicule pentru transportat
8,7
26,5
19,8
marfă
Sursa:
Datele autorului după chestionarul trimis primăriilor din ZMB

IL
46
44
42
24

Total
ZMB
75,8
48,7
33,2
24,3

5

4

5,4

5,1

4

8

6,3
5,3
59,2

17
1
27

7,4
4,8
44,4

418,7

9

197,2

În chestionarul trimis primăriilor am evaluat dotarea cu mijloace mecanice agricole
ale localităţilor metropolitane (tabelul 4.10). Rezultatele au arătat că în fiecare localitate
există în medie cca. 76 de tractoare, mai multe fiind în judeţul Giurgiu (cca. 99 tractoare în
fiecare localitate) şi în judeţul Ilfov (cca. 75 de tractoare). Localităţile metropolitane din
aceste două judeţe stau cel mai bine în ceea ce priveşte dotarea cu maşini agricole.
Localităţile din judeţul Giurgiu sunt pe primul loc la dotarea cu pluguri (76,8/localitate),
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grape (39/localitate), semănători cu tracţiune mecanică (30,1/localitate), maşini pentru
împrăştiat îngrăşăminte (7,6/localitate) şi prese pentru balotate paie şi fân (6,7/localitate).
Localităţile din judeţul Ilfov deţin primul loc la remorci pentru tractor (59,2/localitate) şi
autovehicule pentru transportat marfă (418,7/localitate).
O problemă în dotarea cu
aceste
maşini
agricole
o
constituie gradul lor ridicat de
uzură tehnică şi morală (foto.4.4).
Cele mai multe sunt din perioada
agriculturii
cooperatiste,
provenind fie de la fostele CAPuri, fie de la fostele SMT-uri.
Unele societăţi agricole au
achiziţionat utilaje agricole prin
programul
SAPARD,
dar
majoritatea
fermierilor
independenţi nu dispun de
asemenea utilaje. Gradul redus de
mecanizare al agriculturii este
din cauza limitării investiţiilor în
agricultură în anii ’80, care a dus
Fig. 4.5. Distribuţia spaţială a cabalinelor în ZMB
la
reorientarea
resursele
Sursa: MADR, 2007
financiare către industrie sau
pentru plata datoriei externe, dar şi a reformei agrare care a dus la restituirea terenurilor
agricole foştilor proprietari. Aceştia dispun de suprafeţe mici fără a putea realiza investiţiile
majore necesare achiziţionării de utilaje.
Un indicator al faptului că agricultura se practică cu mijloace tradiţionale este
numărul de cabaline în localitate. Din figura 4.5 se observă cel mai bine faptul că localităţile
metropolitane din judeţul Călăraşi au cel mai mare număr de cabaline (foto.4.5). De altfel, din
ierarhizarea primelor 15 localităţi, 10 sunt din judeţul Călăraşi (Sohatu 700 cabaline, Ileana
507 cabaline, Nana 480 cabaline, Budeşti 480 cabaline etc.).

Foto. 4.4. Dotare cu tractoare şi maşini agricole în ZMB:
a. Comuna Snagov; b. Oraş Pantelimon
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Aplicarea îngrăşămintelor chimice, a pesticidelor şi a erbicidelor
Rezultatele chestionarelor trimise primăriilor din zona metropolitană a Bucureştiului
(tabelul 4.11) au arătat că cea mai mare cantitate de îngrăşăminte chimice se aplică în
localităţile metropolitane din judeţul Giurgiu, cu o medie de 210 kg/ha, valoare superioară
medie metropolitane de 154,3 kg/ha. Cea mai redusă cantitate se aplică în localităţile
metropolitane din judeţul Dâmboviţa (108 kg/ha). Cantitatea medie de pesticide aplicată in
fiecare localitate este de 1,87 kg/ha, valori apropiate acestei medii având localităţile din
judeţele Giurgiu (1,88 kg/ha) şi Ilfov (2 kg/ha). Erbicidele au fost aplicate într-o cantitate
medie de 2,09 l/ha în fiecare localitate metropolitană, cantitatea cea mai mare fiind aplicată
în localităţile metropolitane din judeţul Giurgiu (2,5 l/ha).

a.

Foto. 4.5. Utilizarea cabalinelor în ZMB:
Pentru echitaţie (Snagov); b. Munci agricole (Valea Dragului)

Tabelul 4.11. Cantităţile medii de îngrăşăminte chimice, pesticide şi erbicide aplicate în ZMB
UAT metropolitane din judeţul:
CL
DB
GR
IF
Îngrăşăminte chimice (kg/ha)
127,1
108
210
158,7
Pesticide (kg/ha)
0,65
1,5
1,88
2
Erbicide (l/ha)
2,2
1,83
2,5
1,82
Sursa:
Datele autorului după chestionarul trimis primăriilor din ZMB
Indicator

IL
150
-

Total
ZMB
154,3
1,87
2,09

Nu doar cantităţile medii ne-au interesat în chestionarul trimis primăriilor ci şi
ponderea folosirii îngrăşămintelor chimice, pesticidelor şi a erbicidelor de către gospodăriile
din fiecare localitate metropolitană (tabelul 4.12). După prelucrarea datelor am obţinut o
valoare medie la nivel metropolitan de 57% din gospodării care folosesc îngrăşămintele
chimice, dar există diferenţe mari între localităţile din judeţele metropolitane (de la 84,4% în
Giurgiu la 10% în Ialomiţa). Folosirea pesticidelor şi a erbicidelor de către gospodării este
foarte redusă (35,7% pentru pesticide şi 41,7% pentru erbicide).
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Tabelul 4.12. Procentul mediu de gospodării care au aplicat îngrăşăminte chimice, pesticide şi erbicide
UAT metropolitane din judeţul:
CL
DB
GR
IF
Îngrăşăminte chimice (%)
62
58,8
84,4
41,3
Pesticide (%)
46,4
42,4
32,9
26,5
Erbicide (%)
60,4
48,2
30,9
32
Sursa:
Datele autorului după chestionarul trimis primăriilor din ZMB
Indicator

IL
10
-

Total
ZMB
57
35,7
41,7

Sistemele de irigaţii
Irigaţiile reprezintă o componentă a agriculturii care are rolul de a completa în mod
permanent apa necesară dezvoltării culturilor agricole, în plus peste apa provenită de la
precipitaţiile atmosferice sau alte surse secundate de umiditate (pânză freatică, apa de
condensare). Terenurile care ar avea nevoie de irigaţie sunt cele în care au loc în mod curent
deficite de umiditate faţă de cerinţele plantelor (Rădulescu, et al., 2005:255). După 1957 a
început în ţară o acţiune puternică de dezvoltare a irigaţiilor, extinzându-se irigarea
culturilor de câmp, orez, viţă-de-vie (Rădulescu, et al., 1968:266). La un moment dat, irigarea
culturilor se putea efectua pe o suprafaţă amenajată de 3,1 milioane de ha la nivel naţional,
din care 2,9 milioane suprafaţă arabilă. Suprafaţa amenajată pentru irigat reprezintă 31%
din suprafaţa arabilă şi 21% din suprafaţa României (Otiman, 1997).
În Zona metropolitană a Bucureştiului, circa 70% din suprafaţa agricolă este
amenajată pentru irigaţii, din care numai 30% din suprafaţa are instalaţii funcţionale şi
numai 6% utilizate efectiv. Aproape jumătate dintre instalaţii sunt distruse, altele sunt
scoase temporar din uz sau fără acces la resursele de apă. Active parţial mai sunt BerceniVidra-Frumuşani, Buftea-Căciulaţi, Nuci, Mostiştea I si II, Pantelimon, Chitila (Ioja, 2006:33).
Sistemul de irigaţie reprezentativ pentru Zona metropolitană a Bucureştiului este
Sistemul Hidrotehnic Mostiştea (fig.4.6). Caracteristicile acestui sistem au fost descrise pe larg
de Păncescu (2005) într-o teză de doctorat privind Studiul resurselor de apă freatice din
Câmpia Mostiştei. Autoarea susţine că a fost preconizat pentru a fi folosit la irigarea a
250.000 ha de teren agricol, fiind proiectat cu 5 acumulări în cascadă (Iezer, Frăsinet,
Gurbăneşti, Fundulea şi Măriuţa) care să formeze mari rezerve de apă tranzitată din Dunăre.
Pentru fiecare acumulare au fost prevăzute prin proiect şi staţii de pompare pentru irigaţii în
afară de cele de pompare pentru tranzit. Dintre cele 5 acumulări s-au finalizat patru (Iezer,
Frăsinet, Gurbăneşti şi Fundulea) (foto.4.6). Iniţial, acest sistem a fost proiectat pentru a face
legătura dintre Dunăre şi Siret prin intermediul unor salbe de lacuri şi de canale al căror scop
era irigarea terenurilor agricole din Bărăgan. La partea superioară a bazinului, este
interconectat cu râul Ialomiţa prin canalul cu dublă funcţiune Hagieşti, care are o lungime de
19 km.
Metoda de udare la care au fost proiectate este predominant prin aspresiune, cu
canale de aducţiune şi distribuţie a apei de la lacurile de pe Mostiştea şi conducte îngropate.
Reţeaua de canale este parţial colmatată iar taluzele canalelor sunt puternic inierbate, cu
degradări locale. Construcţiile hidrotehnice de pe reţeaua de canale sunt parţial
nefuncţionale, vanele hidraulice au în majoritate echipamente neechilibrate şi nu
funcţionează (foto.4.7).
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Fig. 4.6. Sistemul de irigaţii Mostiştea I.1 (Ulmeni)
Sursa: Păncescu, M., Studiul resurselor de apă din Câmpia Mostiştei utilizând Sistemele Informatice Geografice, p.113.

Foto. 4.6. Lacuri de acumulare pentru irigaţii pe Valea Mostiştei

Podeţele tubulare sunt şi ele parţial colmatate iar în ceea ce priveşte reţeaua de
conducte îngropate, acesta prezintă un grad ridicat de uzură (cca. 70-75%) cu instalaţii de
aerisire-dezaerisire descompletate, ca de altfel şi echipamentul de udate (grad de uzură de
cca. 70%).
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a.

Foto. 4.7. Sisteme de irigaţie degradate:
Terestre – Câmpia Hagieşti; b. Suspendate – Câmpia Neajlovului

Desecările s-au executat în diferite areale ale zonei metropolitane. Păncescu
(2005:119) descrie aspectele desecărilor efectuate în Câmpia Mostiştei, ca pe un ansamblu
de lucrări hidrotehnice şi măsuri agroameliorative de contracarare a efectelor cantitative
provocate de irigaţii asupra apelor freatice şi asupra profilului de sol. Aceste lucrări au
constat în principal în executarea unor canale de desecare ce au dus la menţinerea în
anumite zone a nivelului freatic la cote rezonabile. Există o reţea densă de canale deschise şi
de drenaj închis (1.148 ha) folosită pentru eliminarea excesului de umiditate din incinta de
luncă dunăreană Olteniţa – Sulari - Dorobanţu iar apele colectate sunt conduse la staţiile de
pompare şi de aici în Dunăre. Asemenea lucrări au fost executate şi în lunca Dâmboviţei,
pentru eliminarea excesului de umiditate, începând de la Cernica până la Budeşti, pe o
suprafaţă de 1.739 ha. Reţeaua de canale de desecare are descărcare gravitaţională a apelor
colectate de râu.

TIPURILE DE EXPLOATAŢII AGRICOLE
Reforma funciară, prin acţiunile de constituire şi reconstituire a drepturilor de proprietate, a
dus la apariţia unor tipuri noi de entităţi care desfăşoară activităţi agricole. Rusu (2005:96)
menţionează principalele denumiri existente în literatura de specialitate şi în statisticile
oficiale: unităţi agricole, întreprinderi agricole, ferme, exploataţii agricole etc. În viziunea
aceluiaşi autor, clasificarea exploataţiilor agricole este o ,,acţiune necesară în scopul
perceperii corecte a stării actuale şi a mutaţiilor care se produc în structurile agricole’’ (Rusu,
2005:97). Clasificarea folosită este cea care ţine de forma juridică de organizarea (tabelul
4.13). Există în acest sens două tipuri: unităţi agricole fără personalitate juridică şi unităţi
agricole cu personalitate juridică.
În continuare descriu fiecare tip de exploataţie care apare în cele două cazuri şi
precizez aspectele de ordin legislativ, organizatoric şi de evoluţie spaţio-temporală atât la
nivel naţional cât şi la nivel metropolitan bucureştean.
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Tabelul 4.13. Aspectele specifice ale principalelor tipuri de exploataţii agricole
Tipul de
exploataţie
agricolă
Individuală

Aspecte specifice

Dimensiunea
loturilor

Aspectele
demografice

Beneficii

Formată dintr-un
singur fermier sau din
membrii gospodăriei;
cultivă de la cereale la
legume.

Loturile de teren
sunt situate
aproape de
locuinţă şi sunt
dispersate.

Vârsta medie
a membrilor
adulţi: 53
ani; familie
numeroasă.

Asociaţie
familială
(fără statut
juridic)

Mai multe familii unite
prin legăturile de
rudenie sau sociale;
număr redus de familii;
deciziile sunt luate prin
consens; sunt
specializate în
cultivarea cerealelor.

Loturile de teren
ale membrilor
asociaţiei sunt
compacte şi uşor
de lucrat din
punct de vedere al
mecanizării;
terenurile agricole
sunt localizate la o
distanţă de 4-5
km de casă;
terenurile agricole
deţinute de
proprietari sunt
mai mari decât în
cazul celor cu
exploataţii
individuale.

Vârsta medie
a membrilor
adulţi: 54
ani.

Societate
agricolă
(cu statut
juridic)

Asociaţie agricolă cu
statut juridic compusă
din localnici; structura
şi originea provine în
general de la fostele
CAP-uri; cei mai mulţi
membrii contribuie
doar cu terenul agricol;
profitul este împărţit
între proprietarii de
pământ; specializată în
culturi pe câmpuri
întinse.

Terenurile
agricole sunt
situate la distanţe
foarte mari faţă de
locuinţe.

Vârsta medie
a membrilor
adulţi: 57.
Familie puţin
numeroasă.

Procesul de
luare a
deciziilor este
uşor şi au un
control total
asupra
proceselor de
producţie.
Fără datorii;
sunt capabili să
consolideze
ferma şi să
folosească
maşini agricole;
fiecare membru
îşi păstrează
controlul
asupra
terenului
agricol şi a
bunurilor
incluse în
asociaţie;
legături de
capital social
foarte
puternice.
Posibilitatea
practicării
economiei de
scală; păstrează
capitalul fix al
fostelor CAPuri; beneficiază
de sprijin
guvernamental.

Constrângeri

Lipsa maşinilor
agricole; grad
ridicat de
fragmentare a
exploataţiei
agricole.

Statutul de
membru este
limitat la
proprietarii de
pământ cu
suprafeţe mari
compacte sau
pentru
proprietarii care
sunt ,,legaţi
social’’; în aceste
condiţii aderarea
la o asemenea
asociaţie este
dificilă.

Au datorii;
potenţial ridicat
de apariţie a unor
probleme la
intrare sau la
ieşire; lipsa de
transparenţă în
ceea ce priveşte
managementul
producţiei; nivel
redus la
veniturilor
individuale;
flexibilitate mare.

Sursa: Sabates-Wheeler, R., Land reform and farm choice in Romania, 2001, p.29.

Unităţile agricole fără personalitate juridică
În această categorie sunt cuprinse următoarele:
1. Gospodăriile individuale
Sunt formate în urma adoptării legilor funciare (18/1991 şi 1/2000), iar definirea lor este
dificilă, deşi au existat încercări în acest sens. Rusu (2005) defineşte gospodăria individuală
ca

126

ZONA METROPOLITANĂ BUCUREŞTI
,,o unitate economică şi socială formată din totalitatea persoanelor care locuiesc în aceeaşi
casă, fie că au sau nu legături de rudenie, care îşi administrează în comun resursele de care
dispun. Sunt, de regulă, afaceri care se bazează pe relaţiile familiale şi pe resursele familiei’’
p.97.

Un factor important referitor la gospodăria agricolă constă în aceea că majoritatea
forţei de muncă este secundară. Munca din gospodăria agricolă este asigurată de membrii
familiei care, în cele mai cazuri, lucrează în gospodărie ca activitate secundară, pentru că
sunt salariaţi în alte ramuri, sau ca activitate principală, în cazul pensionarilor. De asemenea,
sunt şi membrii de familie care lucrează numai în gospodărie, dar în aceste cazuri structura
de producţie este, de regulă, numai intensivă (legumicultură, creşterea animalelor). Vârsta
medie a membrilor adulţi dintr-o astfel de exploataţie este de 53 de ani, dimensiunea familiei
în ceea ce priveşte numărul de membrii fiind destul de mare.
Dimensiunea în suprafaţă a fermei poate determina ce fel de agricultură (intensivă
sau extensivă) poate practica un fermier sau altul şi în care el este capabil să se specializeze
(una sau mai multe culturi). Aşa cum dimensiunea fermelor poate varia foarte mult, datorită
unor factori care ţin de calitatea terenurilor, presiunea populaţiei şi legile referitoare la
proprietate, este logic ca şi formele de agricultură să varieze în acelaşi sens. Fermierii
individuali au o poziţie slabă pe piaţă şi nu au un rol prea mare în stabilirea preţurilor de
vânzare ale produselor agricole obţinute în fermă. Cu toate acestea, asocierile cooperatiste
pot ajuta la ameliorarea acestei poziţii adverse. Cel mai important element care limitează
acest tip de exploataţie agricolă ţine de lipsa maşinilor agricole şi de gradul ridicat de
fragmentare a exploataţiei agricole.
Ponderea suprafeţei arabile exploatată individual din suprafaţa arabilă
Exploataţia agricolă individuală este considerată ,,structura socială de producţie cea mai
adecvată procesului de înlăturare a crizei economice actuale din agricultură, şi implicit din
mediul rural’’ (Rusu, 2005:172). Pentru caracterizarea exploataţiei individuale, în studiu a
fost luată în calcul ponderea suprafeţei exploatată individual din totalul suprafeţei arabile a
localităţii. În zona metropolitană, harta distribuţiei acestui indicator (fig.4.7) arată a
distincţie foarte clară între partea vestică şi cea estică. În partea de vest, suprapusă în mare
parte luncilor Argeşului şi Sabarului, predomină exploataţiile individuale, lucru care poate fi
corelat cu rolul pe care localităţile din această zonă l-au avut şi pe alocuri încă îl mai au ca
centre legumicole pentru aprovizionare pieţelor bucureştene. În partea vestică, mai ales în
localităţile din judeţul Călăraşi, gospodăriile individuale exploatează o suprafaţa de teren
arabil mai redusă. Este consecinţa problemelor cu care se confruntă aceste localităţi, din
cauza îmbătrânirii populaţiei şi pierderilor de producţie produse determinate de lipsa
fondurilor pentru aplicarea lucrărilor specifice culturilor agricole practicate în această
regiune.
În partea de nord-est se înregistrează valori medii ale ponderii arabilului cultivat
individual. Valoarea medie a acestui indicator la nivel metropolitan este de 52,11%, niveluri
apropiate de această medie fiind în Dascălu (51,29%), Greaca (51,88%), Voluntari (52,43%),
iar cele mai mici sunt în Radovanu (2,66%), Ulmeni (7,26%) şi Tunari (7,39%).
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a.

b.

Fig. 4.7. a. Distribuţia spaţială a suprafeţelor arabile exploatate individual;
b. Gruparea localităţilor pe clase în funcţie de suprafaţa arabilă exploatată individual
Sursa datelor: MADR, 2007

2. Asociaţiile agricole familiale
Sunt cel de al doilea tip de exploataţie agricolă fără personalitate juridică. Mai sunt denumite
şi asociaţii informale (Rusu, 2005:98), fiind formate pe baza Legii nr. 36/1991 privind
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură. Nu au statut juridic, fiind
constituite pe baza înţelegerii verbale între două sau mai multe familii, care acceptă să
lucreze pământul în comun, să crească animale, să proceseze şi să vândă produsele rezultate,
dimensiunea lor medie fiind în jur de 150 hectare (Sarris, Gavrilescu, 1996). Diferenţa faţă de
o societatea agricolă este dată de dimensiunile mai reduse şi de lipsa personalului angajat,
membrii care prestează activităţi productive fiind recompensaţi suplimentar prin aport în
produse agricole. Deciziile de producţie în asociaţia familială sau societatea agricolă sunt
luate independent de către fiecare membru care poate participa la decizia de a cultiva
pământul lui, dar cu producţie comună (idem, 1996).
Unităţile agricole cu personalitate juridică
În această categorie sunt cuprinse următoarele:
1. Societăţile agricole
Au fost înfiinţate odată cu adoptarea Legii nr. 36/1991, fiind cunoscute şi sub nume ca
asociaţii cu personalitate juridică sau asociaţii agricole formale5. Nu au caracter comercial. Au
5
După Otiman (1997) factorii mai importanţi care favorizează asocierea sunt:
a. Gradul de dotare tehnică. Este factorul principal care favorizează asocierea în exploataţiile agricole de tip asociativ.
Astfel, între gradul de asociere și ponderea tractoarelor deţinute de sectorul privat din agricultură este o corelaţie inversă
foarte strânsă. Dacă se calculează și încărcătura [ha teren agricol/tractor] corelaţia va fi și mai strânsă. În localităţile unde
ponderea tractoarelor din sectorul privat este mică, încărcătura pe tractor este mare, iar gradul de asociere este ridicat.
b. Capacitatea de muncă și vârsta pensionarilor. Este un factor important care determină atitudinea acestora faţă de modul
de exploatare agricolă. Proprietarii de pământ, fără capacitate de muncă sau cu capacitate de muncă diminuată, fiind, în
general, în vârstă, au ales calea asociativă, din cauză că sunt demotivaţi să-și facă propriile ferme.
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personalitate juridică, unele dintre ele păstrând elemente ale organizării cooperatiste însă pe
baze cu totul noi, în sensul că acum fiecare proprietar cunoaşte unde se află lotul său, are
drept de proprietate asupra bunurilor asociaţiei (utilaje agricole, animale), iar societatea
apără interesele agricultorilor în relaţiile de piaţă. Obligaţiile societăţii sunt garantate cu
patrimoniul social, asociaţii fiind răspunzători numai cu părţile sociale (Rusu, 2005:88). O
mare parte a terenului agricol aflat în exploatarea asociaţiei provine de la persoanele care şiau redobândit dreptul de proprietate dar care locuiesc în mediul urban, sunt plecate din ţară
sau sunt prea bătrâne pentru a lucra terenul individual.
Totuşi, o caracteristică a ultimilor ani este dată de reducerea continuă a numărului
de asociaţii agricole, pe de o parte din cauza mentalităţii populaţiei de integrare şi lucru
dificil în echipă, de dificultăţile întâmpinate în luare deciziilor investiţionale iar pe de altă
parte prin numărul mare de proprietari implicaţi, precum şi managementul economic
defectuos al acestora (tabelul 4.14). O altă problemă ţine de mentalitatea identificării acestor
asociaţii cu fostele cooperative de producţie, astfel că mulţi dintre proprietari evită să adere
la ele. Asemenea societăţi agricole sunt necesare nu doar în domeniul cultivării cerealelor.
Este nevoie de cooperaţii în domeniul comercializării şi prelucrării laptelui, legumelor şi
fructelor, în domeniul vinificaţiei şi comercializării vinului, similare celor din UE (Otiman,
1997).
Tabelul 4.14. Evoluţia suprafeţelor agricole pe principalele tipuri de exploataţie agricolă din România
Exploataţii individuale
Asociaţii familiale
Societăţi agricole
Suprafaţa totală (mii ha)
Suprafaţa totală (mii ha)
(număr)
1993
7.333
1.763
1.910
1995
8.052
1.596
1.733
1997
8.897
1.000
1.714
1999
9.377
868
1.415
Sursa: MoAF – Buletin Informativ, nr. 3/395, 1/1996, 2/1998, 1/2000, citat în Sabates-Wheeler, 2001.

Anul

Ponderea suprafeţei arabile exploatată în asociaţiile agricole cu personalitate juridică
din suprafaţa arabilă
Acest indicator oferă informaţii cu privire la procesul de constituire a structurilor
organizatorice de producţie din agricultură. Aşa cum este şi firesc, distribuţia spaţială a
acestui indicator este inversă celei prezentată pentru exploataţiile individuale (fig.4.8). Cel
mai ridicat grad de asociere se produce în localităţile judeţelor Călăraşi şi Dâmboviţa, pe
când în localităţile metropolitane din judeţele Ilfov şi Giurgiu gradul de asociere este foarte
scăzut, de multe ori nu există asociaţii agricole în localităţile respective. La nivel
metropolitan, valoarea medie a indicatorului este de 13,35%, apropiate de această medie
fiind localităţile Frumuşani (11,41%), Belciugatele (11,64%), Joiţa (14,09%), iar cel mai
ridicat grad de exploatare a terenului arabil în asociaţie este în Luica (54,2%), Radovanu
(61,46%) şi Ulmeni (79,19%).

c. Capacitatea managerială redusăa proprietarilor de teren de a organiza și conduce ferma proprie. Este considerată unul
dintre cele mai dezastruoase efecte ale colectivizării asupra fermierilor, prin faptul că aceștia nemaiavând responsabilitatea
organizării și administrării propriei ferme au uitat să mai facă acest lucru.
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Fig. 4.8. a. Distribuţia spaţială a suprafeţelor arabile exploatate asociativ;
b. Gruparea localităţilor pe clase în funcţie de suprafaţa arabilă exploatată asociativ
Sursa datelor: MADR, 2007

Ponderea suprafeţei arabile exploatată în arendă din totalul suprafeţei arabile
O formă secundară a asocierii poate fi considerată arendarea terenurilor. Arendaşii sunt, în
general, persoane mai tinere care au început afaceri în agricultură dar care, în multe cazuri,
au deţinut şi funcţii de conducere în fostele forme socialiste de agricultură (CAP şi IAS).
Distribuţia spaţială a fenomenului de arendare a terenurilor din zona metropolitană arată că
acesta are a intensitate redusă în jurul Bucureştiului sau în localităţile care sunt specializate
în cultivarea legumelor pentru comercializare în pieţele urbane. Valorile ridicate se
înregistrează în localităţile metropolitane de pe valea Mostiştei, adică în zona în care
predomină cultura cerealelor (fig.4.9).
2. Societăţile comerciale
Funcţionează în condiţiile Legii nr. 31/1990, pentru producţia agricolă, prelucrarea şi
comercializarea produselor agricole, servicii etc. şi pot fi cu capital privat, cu capital de stat
sau cu capital mixt. Rusu (2005:99) a descris principalele aspecte referitoare la acestea. O
societate comercială este o unitate economică formată din persoane fizice sau juridice
numite acţionari sau asociaţi care au un interes comun şi în care rezultatele obţinute sunt
împărţite de aceştia.
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Fig. 4.9. a. Distribuţia spaţială a suprafeţelor arabile arendate;
b. Gruparea localităţilor pe clase în funcţie de suprafaţa arendată
Sursa datelor: MADR, 2007

FRAGMENTAREA ŞI COMASAREA TERENURILOR AGRICOLE
Fragmentarea terenurilor agricole, cunoscută şi sub denumiri ca pulverizare (Clout,
1972:106), parcelizare (Roche, 1963) sau împrăştiere (Farmer, 1960), este tipul de
exploataţia agricolă unde ,,o singură fermă este compusă din numeroase parcele distincte,
adesea împrăştiate pe o suprafaţă întinsă’’ (Binns, 1950:5).
Cauzele fragmentării terenurilor agricole
Fragmentarea terenurilor agricole din cadrului unei ferme poate fi cauzată de unul sau mai
mulţi factori care pot fi grupaţi în patru categorii: factori socio-culturali, factori economici,
factori fizico-geografici şi factori operaţionali.
Factorii socio-culturali. Au o influenţă importantă în fragmentarea terenurilor agricole. În
particular, cele mai importante sunt legile referitoare la moştenire care favorizează accesul
în mod egal la moştenire al moştenitorilor. Acest principiu are rădăcini adânci în multe ţări,
fiind stipulat atât de Codul Napoleonian cât şi de cel islamic. Acesta principiu are efecte şi
mai importante atunci când terenurile agricole care se împart au moduri diferite de utilizare
(de ex. livezi, viţă de vie, terenuri arabile) sau au niveluri de calitate diferită ale solului. O
dată procesul de fragmentare început el continuă cu o progresie geometrică pentru fiecare
generaţie care vine la succesiune. Tot în cazul factorilor socio-culturali, sunt menţionate
oferirea de suprafeţe mici de teren drept cadou pentru construirea de case sau în scopuri
caritabile ori religioase.
Factorii economici. Sunt importanţi atunci când au loc schimbări economice sau tehnologice
la o fermă. De exemplu, în Irlanda micile ferme create pentru a acoperi nevoile populaţiei
locale au devenit insuficiente o dată cu creşterea cererii pentru un număr mare de animale.
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Uneori se întâmplă ca un fermier, în dorinţa sa de a creşte dimensiunea fermei, cumpără
terenuri agricole care nu au contiguitate spaţială crescând gradul de fragmentare al fermei.
Un astfel de caz s-a produs în Franţa, unde răspunzând nevoie crescânde de fructe şi legume,
o serie de mari fermieri de la periferia Parisului au achiziţionat terenuri între 1955 şi 1967,
crescând gradul de fragmentare al fermelor.
Factorii fizico-geografici. Rupturile de pantă, versanţi, condiţii climatice, pot afecta
continuitatea distribuţiei spaţiale a fermei. Un element important de separare în acest caz
este procesul de transhumanţă care duce la o fragmentare raţională economic, prin procesul
sezonier de migrare de la munte la şes.
Factorii operaţionali. Dintre aceştia se pot menţiona ridicarea unui gard, construirea unui
şosele, a unui canal, căi ferate, a unei fabrici sau alte construcţii artificiale care pot sparge o
parcelă compactă din punct de vedere al existenţei unui singur proprietar în mai multe
parcele. Tot aici pot fi şi deciziile politice (de ex., iniţiativa guvernului turc de a oferi fiecărui
localnic o mică suprafaţă de teren din suprafeţele comunale; în Grecia distribuţia
proprietăţilor de stat şi a celor expropriate a dus la alocarea a câte 4 până la 18 parcele
înguste pentru un singur beneficiar).
Avantaje şi dezavantaje ale fragmentării terenurilor agricole
Studiile geografice asupra fragmentării terenurilor agricole au ajuns la concluzia generală că
aceasta are atât avantaje cât şi dezavantaje, dar că predomină dezavantajele (Chisholm,
1979; King, Burton, 1982).
Dezavantaje ale fragmentării terenurilor agricole
Foarte mulţi cercetători condamnă fragmentarea pentru dezavantajele ei asupra practicării
agriculturii, cu toate că analize empirice detaliate ale acestor efecte sunt totuşi destul de
reduse. Dezavantajele fragmentării au fost grupate în două: în primul rând, ,,timpul irosit’’ se referă la timpul suplimentar ce trebuie alocat pentru deplasarea la fiecare parcelă, sau
pentru deplasarea animalelor. Suplimentar se menţionează timpul şi energia consumată
pentru cultivarea la colţuri şi la graniţa dintre parcele unde utilajele agricole operează cu
greu. Cel de al doilea dezavantaj condamnabil al fragmentării sunt obstacolele pe care
fragmentarea le ridică în faţa unui fermier care doreşte să modernizeze ferma sa, prin
introducerea de noi culturi, maşini agricole, sisteme de irigaţie, lucrări de desecare şi
amenajare, controlul dăunătorilor. Pentru a da un exemplu în acest sens, cercetările
agronomilor au demonstrat că pe o suprafaţă de un hectar un tractor poate petrece până la
1/3 din timpul de lucru doar pentru întoarcere. Fragmentarea face aproape imposibilă
conservarea şi îmbunătăţirea calităţii solurilor, productivitatea terenurilor se reduce
semnificativ iar cultivarea lor poate deveni neprofitabilă. O altă caracteristică a fragmentării
terenurilor agricole ţine de aspectele sociale şi administrative ale vieţii rurale. Fragmentarea
creşte numărul de persoane implicate în implementarea deciziilor într-o anumită zonă.
Consensul devine mai greu de obţinut iar cooperarea dificilă; agenţii agricoli şi cadastrali
întâmpină dificultăţi în identificarea şi monitorizarea precisă a proprietarilor cu efecte
asupra sistemului de colectare a taxelor şi impozitelor.
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Avantaje ale fragmentării terenurilor agricole
Cu toate că majoritatea cercetătorilor insistă pe efectele negative ale fragmentării terenurilor
agricole, sunt unii care au încercat să analizeze şi efectele pozitive ale acesteia. Fragmentarea
permite fermierilor cu parcelele împrăştiate pe o suprafaţă mare să practice un management
de risc prin prezenţa unor condiţii geografice naturale diferite şi corelarea culturilor.
1. Managementul de risc prin prezenţa unor condiţii fizico-geografice diferite. Acesta
ţine cont de fizico-geografice locale, iar rezultatul este că, datorită particularităţilor locale, pe
o anumită parcelă se pot obţine într-un an producţii ridicate iar în altul ceva mai reduse.
Având un număr de parcele cu acelaşi tip de cultură în diferite locaţii, se asumă riscul iar
producţiile anuale ale fermierului vor fi cam aceleaşi (Netting, 1972; Friedl, 1974). Profitul
poate fi menţinut la un nivel ridicat şi prin practicarea unor culturi diferite în fiecare parcelă.
În cazul în care vor exista perioade cu cantităţi de precipitaţii diminuate, toamna şi iarna se
vor înregistra producţii reduse la grâul de toamnă, dar aceste pierderi pot fi compensate prin
obţinerea unor producţii bune la porumb, datorită precipitaţilor şi condiţiilor favorabile din
perioada lui de vegetaţie. Acesta este considerat unul dintre motivele menţinerii
fragmentării terenurilor agricole, prin posibilitatea de a practica culturi diferite şi a reduce în
acest mod riscul de falimentare a fermei.
2. Corelarea culturilor. Atunci când parcelele sunt situate la diferite altitudini,
ajungerea culturilor la maturitate pentru recoltare se produce la date diferite. Prin
dispersarea temporală a activităţilor agricole (de ex. semănare, prăşire, recoltare) de-a
lungul a câtorva săptămâni decât dacă ar fi fost în aceeaşi parcelă se evită producerea unor
blocaje în activităţile din gospodărie (Forbes, 1976). Programarea culturilor permite
fermierilor să fie auto-eficienţi în termeni de munca depusă, prin distribuţia muncii în acord
cu necesităţile plantelor.
Indici de evaluare a fragmentării terenurilor agricole
În absenţa unor obiective standard de evaluare a fragmentării terenurilor, este dificil de
evaluat când este exact o fermă ,,prea fragmentată’’. Cei mai mulţi autori care au studiat
fenomenul, l-au abordat prin prisma numărului mediu de parcele pe o fermă şi dimensiunea
medie a fermei, iar un alt indicator utilizat este procentul de ferme care au mai mult de 10
parcele (Bentley, 1987). Aceste metode de evaluare nu sunt tocmai precise deoarece ele nu
ţin cont de distanţă şi de timpul necesar pentru a ajunge la fiecare dintre parcele. King,
Burton (1982) identifică pentru fragmentarea terenurilor şase indicatori: dimensiunea
fermei; numărul, dimensiunea, forma şi distribuţia spaţială a parcelelor; şi dimensiunea
distribuţiei pe câmp. De asemenea, ei menţionează alţi trei indicatori ai fragmentării:
1.
Indicele Simmons (1964)
Prin care gradul de fragmentare al terenurilor agricole este rezultat din suma pătrată a
dimensiunilor parcelelor (a), împărţită la pătratul dimensiunii fermei (A). Formula acestui
indice este următoarea:
∑ 2
FI  2
Obţinerea unei valori de 1 indică un bloc compact (total consolidat) al fermei iar valorile care
tind spre 0 indică un grad ridicat de fragmentare.
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2.
Indicele Januszewski (1968)
Împarte rădăcina pătrată a dimensiunii totale a fermei la suma rădăcinilor pătrate ale
dimensiunii parcelei. Un atribut al acestui indice este acela că fragmentarea descreşte atunci
când parcelele cele mai mari sunt cele mai numeroase iar parcelele mai mici sunt mai reduse.
∑

K= ∑

√

Ca şi în cazul indicelui Simmons, acest indice are valori cuprinse între 0 şi 1, valorile ridicate
arătând un grad mare de consolidare a fermei. Acest indice are trei proprietăţi: gradul de
fragmentare creşte o dată cu creşterea numărului de parcele; fragmentarea creşte atunci
când dimensiunea parcelelor este mică; fragmentarea descreşte atunci când suprafaţa
parcelelor mari creşte iar parcelele mici descresc. De asemenea, acest indice poate fi utilizat
pentru a arăta gradul de fragmentare al culturilor agricole în cadrul unei ferme sau al unei
regiuni.
3.
Indicele Igbozurike (1974)
Împarte dimensiunea medie a parcelelor la 100, multiplicată prin distanţa totală străbătută
pentru a ajunge la toate parcelele.
1


100
Fragmentarea şi consolidarea terenurilor agricole în România
Fragmentarea excesivă a terenurilor agricole din România este o consecinţă a aplicări
măsurilor legislative de reforma agrară după 1989 (fig.4.10). Aceste legi au condus la
restituirea terenurilor agricole către proprietarii forţaţi să intre în CAP sau să doneze
terenurile agricole statului. Mulţi dintre vechii proprietari au decedat iar proprietăţile lor au
fost împărţite de către moştenitorii, aceasta şi pe fondul sistemului de moştenire din mediul
rural unde urmaşii împart ferma pentru a continua separat activităţile în agricultură; mai
mult de 2/3 dintre cei care şi-au redobândit dreptul de proprietate asupra terenurilor
agricole sunt persoane în vârstă.

Fig. 4.10. Efecte ale reformei funciare din 1991:
a. Anul 1988 – parcele compacte; b. Anul 2005 – fragmentarea excesivă
Tabelul 4.15. Fermele individuale în funcţie de gradul de fragmentare al terenurilor agricole

Rusu et al. (2002) au analizat probleme asociate agriculturii româneşti din cauza
fragmentării terenurilor agricole. Principalele cauze ale fragmentării terenurilor agricole au
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fost identificate în plan legislativ, prin prevederile stipulate în legi şi uneori prin
imperfecţiunile acestora. În acest sens au menţionat:
- Impunerea limitei de restituire la 10 ha, prin Legea Fondului Funciar nr. 18/1991,
pentru suprafeţele introduse în CAP.
- Prevederea din aceeaşi lege potrivit căreia cei care au lucrat în CAP dar nu au teren
agricol pot primi până la 0,5 ha dacă există teren disponibil.
- Prevederea ambiguă prin care terenurile agricole trebuie retrocedate ,,de regulă pe
vechile amplasamente’. În loc să se acorde prioritate acordării terenului într-un număr
cât mai mic de parcele a fost aleasă calea restituirii pe vechile amplasamente.
- Un element care a accentuat fragmentarea este situaţia succesorală, prin existenţa unui
număr mare de moştenitori, care de multe ori au preferat să continue activităţile
agricole din spaţiul rural.
Analiză geografică a fragmentării terenurilor prin utilizarea hărţii participative.
Aplicaţii în comunele Ciorogârla (judeţul Ilfov) şi Vânătorii Mici (judeţul Giurgiu)
Fragmentarea terenurilor agricole este considerată unul dintre efectele aplicării reformei
funciare începută în 1989. În acest sens, am realizat studii de teren în comunele Vânători
Mici (Giurgiu) şi Ciorogârla (jud. Ilfov), prin aplicarea hărţii participative. Alegerea celor
două comune s-a făcut pe baza poziţiei lor geografice (fig.4.12).

Fig. 4.12. Poziţia geografică în ZMB a comunelor Vânătorii Mici şi Ciorogârla

Comuna Ciorogârla este situată în imediata apropiere a municipiului Bucureşti, fiind
supusă la ora actuală unei intense suburbanizări, prin construirea de case de către persoane
care locuiesc în Bucureşti sau localnici ori prin construirea în apropiere a unor hale
industriale, care ocupă din ce în ce mai mult din terenul agricol. Intenţiile localnicilor sunt
clare de vânzare a terenurilor şi mai puţin pentru investiţii în agricultură. Comuna Vânătorii
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Mici este situată la distanţă mai mare de Bucureşti (aproximativ 40 Km), având o bună
accesibilitate de transport, prin apropierea de autostrada spre Piteşti (A1) iar prin comună
trece DN61. Analiza comparativă a unor aspecte geodemografice (număr de locuitori,
populaţie peste 60 de ani) economice (salariaţi) arată aspecte diferite între potenţialul celor
două comune (tabelul 4.14). Din punct de vedere al numărului de locuitori, mărimea celor
două comune este apropiată (Ciorogârla – 4675 loc., Vânătorii Mici – 4.792 loc.). Diferenţele
apar în ceea ce priveşte dinamica numărului de locuitori în perioada 1990 – 2002 (-7,7%
pentru Ciorogârla şi -12,5% pentru Vânătorii Mici).
Elementele semnificative de diferenţiere între cele două comune sunt date de
populaţia vârstnică şi dinamica numărului de salariaţi. Comuna Ciorogârla a înregistrat, în
perioada 1990-2002, o scădere puternică a numărului de salariaţi (-69,5%) în timp ce în
Vânătorii Mici a scăzut cu doar -37,8%. Ponderea populaţiei vârstnice este mai mare în
Vânătorii Mici (26,08%) comparativ cu Ciorogârla (19,08%).
Tabelul 4.16. Evoluţia populaţiei şi a forţei de muncă în perioada 1990 – 2002
Indicator

Ciorogârla
1990
5063

2002
4675

Numărul de locuitori
Dinamica numărului de locuitori (%)
-7,7
Populaţia peste 60 de ani (%)
19,08
Salariaţi
780
238
Dinamica numărului de salariaţi (%)
-69,5
Sursa: Date prelucrate după INS, 1990, 2002 (Fişele statistice ale localităţilor)

Vânătorii Mici
1990
2002
5477
4792
-12,5
26,08
370
230
-37,8

Rezultatele hărţii participative din comuna Vânătorii Mici, jud. Giurgiu
Comuna Vânătorii Mici prezintă un nivel ridicat de îmbătrânire a populaţiei, având în vedere
că pe primul loc în ceea ce priveşte sursele de venit în localitate sunt reprezentate de pensii.
De asemenea, există 63 de familii care primesc ajutor social în baza Legii venitului minim
garantat. Conform chestionarului la care a răspuns primăria din comună, sunt 112 persoane
plecate în străinătate, mai mult decât dublu faţă de 1995 când erau plecate doar 45 persoane.
Comuna dispune de importante resurse agricole, reprezentate de terenuri arabile,
majoritatea în exploatare privată individuală. Dimensiune medie a fermelor comunei este de
2 ha distribuie în 4 parcele.
Comercializarea produselor de origine vegetală şi animală este o problemă pentru
fermieri, având în vedere distanţa mare faţă de Bucureşti sau alt centru urban major.
Principala destinaţie de comercializare a produselor agricole sunt târgurile din satele din
apropiere la care se mai adaugă intermediarii şi comercianţii individuali. Ceea ce este mai
important legat de comercializarea produselor agricole este faptul, că după rezultatele
chestionarului trimis la primărie, 97% din exploataţiile agricole consumă mai mult de 50%
din producţia finală realizată şi doar 3% din ei vând direct către consumatori mai mult de
50% din totalul vânzărilor realizate.
Pentru a urmări dimensiunea spaţială a fragmentării terenurilor agricole, patru
fermieri au fost rugaţi să identifice pe o imagine satelitară parcelele care formează ferma pe
care aceştia o administrează (fig.4.13). După cum arată rezultatele din tabelul 4.12, trei din
patru ferme au şase parcele de teren agricol, cu suprafaţa maximă de 2,92 ha pentru o fermă.
Majoritatea parcelelor sunt de dimensiuni mici având în vedere că cea mai mare dintre ele
este de doar 1 ha, iar cea mai mică ajunge la 0,04 ha. Indicele Januszewski, care calculează
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gradul de comasare al fermei între 0 şi 1 (valoarea 1 însemnând concentrare mare a fermei
printr-un număr redus de parcele), arată că majoritatea valorilor sunt situate în jurului lui
0,42, ceea ce înseamnă un grad ridicat de fragmentare a fermelor.
Tabelul 4.17. Fragmentarea terenurilor agricole. Exemple de ferme - Comuna Vânătorii Mici, jud. Giurgiu
Ferma

Numărul
Suprafaţa maximă a
Suprafaţa minimă a
total de
uneia dintre parcele
uneia dintre parcele
parcele
(hectare)
(hectare)
1
6
1
0,25
2
4
0,87
0,2
3
6
0,75
0,04
4
6
0,75
0,19
Sursa: Calculele autorului după aplicarea Hărţii participative

Suprafaţa totală a
parcelelor
(hectare)
2,75
1,98
2
2,92

Indicele
Januszewski
0,42
0,51
0,43
0,42

În procesul de retrocedare a terenurilor agricole, comisiile locale de aplicare a
legilor funciare au distribuit terenurile în diferite părţi ale comunei, în funcţie de potenţialul
productiv al terenurilor. Cu toate acestea, fermierii ajung la un grad ridicat de fragmentare a
fermei şi trebuie să parcurgă distanţe mari ca să ajungă de la o parcelă la alta, ceea ce
însemnă timp pierdut şi costuri ridicate, prin creşterea consumului de combustibil.

Fig. 4.13. Fragmentarea terenurilor agricole în comuna Vânătorii Mici. Imagine satelitară Aster
şi cercetare pe baza hărţii participative
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Rezultatele hărţii participative din comuna Ciorogârla, jud. Ilfov
Compararea unei imagini satelitare Landsat din anul 1988 cu un orotofotoplan din anul
2005, dincolo de rezoluţiile spaţiale diferite la care sunt realizate arată că, în 2005, reforma
funciară aplicată a condus la o fragmentare excesivă a terenurilor agricole. Structura
exploataţiilor agricole este mult mai fragmentată decât în perioada comunistă. Până în 1990,
parcelele mai mici de câteva hectare aproape că nici nu existau cu excepţia loturilor aflate în
exploatarea celor care lucra în CAP (fig.4.14).

Fig. 4.14. Comuna Ciorogârla – distribuţia spaţială a parcelelor în 1988. Imagine satelitară Landsat

Comuna Ciorogârla trece, la ora actuală, printr-un accentuat proces de
suburbanizare, care presupune un grad ridicat de inserţie a terenurilor agricole în circuitul
construit, atât pentru locuinţe cât şi pentru spaţii industriale, comerciale sau de depozitare.
Acest lucru înseamnă că agricultura, prin gradul ridicat de fragmentare a terenurilor
agricole, va avea un rol din ce în ce mai limitat în economia locală, manifestându-se un
proces intens de vânzare a terenurilor agricole şi non-agricole. Pentru a analiza dimensiunea
spaţială a fragmentării terenurilor agricole, şi în comuna Ciorogârla am rugat patru fermieri
să localizeze pe un ortofotoplan terenurile agricole care alcătuiesc fermele acestora. Există o
diferenţă semnificativă între numărul de parcele din Vânătorii Mici şi cel din Ciorogârla. În
prima comună, majoritatea fermelor au câte 4-5 parcele, în timp ce în comuna Ciorogârla
există, în general, 2-3 parcele la o fermă. Aceasta lucru este determinat de faptul că unii
fermieri au vândut o parte din terenul pe care îl deţineau iar o altă parte o păstrează pentru a
fi vândută.. Este fenomenul cunoscut în geografia agriculturii ca ,,valoare anticipată a
terenurilor’’. Aceasta înseamnă că agricultura se menţine în continuare doar pentru a obţine
un mic profit de pe terenurilor agricole; ceea ce urmăresc în realitate fermierii este vânzarea,
la un moment dat, a terenurilor la un preţ cât mai bun.
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Pentru cei patru fermieri luaţi în analiză, suprafaţa totală a fermei este între 0,5 ha
pentru fermierul 4 şi 2,3 ha pentru fermierul 1 (tabelul 4.16).. Indicele Januszewski are valori
care indică un grad mai ridicat de comasare a fermei, comparativ cu valorile obţinute la
Vânătorii Mici. Valori de 0,57-0,58
0,58 au înregistrat fermierii 2 şi respectiv 3, în timp ce
fermierul 2 a avut un grad de comasare ceva mai ridicat (de 0,7), având ferma de 2,3 ha
distribuită
ribuită în doar 2 parcele. Cazul fermierului 4 este mai puţin reprezentativ,
reprezentativ acesta având
doar o parcelă de 0,5 ha (fig.4.15)
4.15).
Tabelul 4.17. Fragmentarea terenurilor agricole. Exemple de ferme - Comuna Ciorogârla, jud. Ilfov
Ferma

Numărul
Suprafaţa maximă a
Suprafaţa minimă a
total de
uneia dintre parcele
uneia dintre parcele
(hectare)
parcele
(hectare)
1
2
1,2
1,1
2
3
0,5
0,5
3
3
1
0,5
4
1
0,5
Sursa: Calculele autorului după aplicarea Hărţii participative

Suprafaţa totală a
parcelelor
(hectare)
2,3
1,5
2,25
0,5

Indicele
Januszewski
0,7
0,57
0,58
1

Fig. 4.15. Fragmentarea terenurilor agricole în comuna Ciorogârla.
Ortofotoplan şi cercetare pe baza hărţii participative

Analiza rezultatelor obţinute
Problema
roblema fragmentării terenurilor agricole în cele două comune relevă aspecte mult diferite.
În Vânătorii Mici, fragmentarea excesivă a proprietăţii funciare este o piedică evidentă în
utilizarea potenţialului ecologic şi al celui de poziţionare în zona metropolitană
metropolitană pentru
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obţinerea unor venituri ridicate din agricultură. În Ciorogârla, problema fragmentării este
mai puţin importantă deoarece aici există o diminuare accentuată a rolului agriculturii în
economia locală.
Opinii privind cauzele, avantajele şi dezavantajele fragmentării
Printre cauzele care au generat situaţia actuală a fragmentării terenurilor agricole am
identificat următoarele:
a. Modelul succesoral al proprietăţii – în sensul că după ce au fost retrocedate terenurile
agricole, acestea sunt fragmentate prin moştenire între membrii familiei, ceea ce duce la
creştere numărului de parcele.
b. Modelul istoric al structurii de proprietate şi politica agricolă – este legat de faptul că, în
timp, nu au existat intenţii de comasare a terenurilor agricole atât din partea proprietarilor
cât şi din partea statului care nu a adoptat măsuri legislative de favorizare a acestei acţiuni.
Fermierii intervievaţi au perceput în mod diferit consecinţele fragmentării, insistând
pe faptul că există argumente atât pentru avantaje cât şi pentru dezavantaje. Aceştia pot să
diminueze riscul cultivării aceleaşi culturi pe o singură parcelă, prin cultivarea în mai multe
parcele care beneficiază de o varietate de soluri, microclimat şi micromediu şi prin faptul că
poate să diminueze riscul de pierdere a producţiei prin practicare unor culturi cu perioade
diferite de ajungere la maturitate. Prin această diversitate a culturilor se evită perioadele de
vârf în utilizarea forţei de muncă. Pe de altă parte, fermierii consideră fragmentarea ca o
cauză a eficienţei scăzute în agricultură, care împiedică aplicarea tehnologiilor agricole
optime pentru fiecare cultură. Aceştia consideră că este nevoie de măsuri care să comaseze
terenurile agricole.
Argumentele care pot favoriza comasarea terenurilor agricole sunt: a. structura
terenurilor agricole - prin predominarea terenurilor arabile cu potenţial pedologic apropiat;
b. existenţa unor proprietari de pământ care nu locuiesc în comuna sau care sunt în vârstă.
Argumentele contra comasării terenurilor agricole ţin de: diminuarea fenomenului
asociativ din cauza prestigiului moral al liderilor de asociaţie (faptul că unii administrează
mai mult în interes propriu terenurile agricole); litigiile funciare determinate de problemele
apărute în aplicare legilor funciare; inexistenţa unei pieţe a terenurilor agricole funcţională.

5
DINAMICA UTILIZĂRII TERENURILOR ÎN CONTEXTUL
SUBURBANIZĂRII ŞI METROPOLIZĂRII

În acest capitol voi descrie la început o serie de aspecte teoretice privitoare la dinamica
utilizării terenurilor. Voi caracteriza factorii principali care influenţează utilizarea
terenurilor şi unele ipoteze care au fost formulate până acum în legătură cu aceasta. În
continuare, analizez structura utilizării terenurilor în zona metropolitană a Bucureştiului, cu
accent pe modificările care au intervenit prin expansiunea oraşului, mai ales în secolele XIX
şi XX. De asemenea, urmăresc modificările care s-au produs în acest timp în peisajul urban
bucureştean, precum şi vectorii de evoluţie actuală a oraşului, subliniaţi de creştea spaţiilor
urbane care acaparează din ce în ce mai mult terenurile agricole. În evaluarea activităţilor
agricole voi cuantfica modificările spaţiale şi temporale în utilizarea terenurilor agricole
(terenuri arabile, viţă-de-vie, pomi fructiferi) dar şi schimbările care au intervenit în
creşterea animalelor, ca urmare a retrocedării terenurilor agricole şi a impactului
metropolizării asupra agriculturii.
Analiza dinamicii utilizării terenurilor se realizează în două etape. Prima etapă
evaluează modificările care s-au produs în peisajul geografic iar cea de-a doua etapă
analizează elementele care au dus la aceste modificări. Stabilirea componentelor care s-au
modificat în peisaj nu ar trebui să fie un demers dificil atât timp cât dispunem de o bază
cartografică şi imagini satelitare realizate la diferite secvenţe temporale. Identificarea
factorilor cauzali face necesară înţelegerea modului în care sunt luate deciziile de utilizare a
terenurilor şi cum diferiţii factori (incluzând aici factorii fizico-geografici) interacţionează în
context specific la nivel local, regional şi naţional şi influenţează procesele de luare a
deciziilor. Cercetările efectuate pun accentul pe acţiunile directe şi indirecte care intervin în
modificările de utilizare a terenurilor. Cauzele directe implică acţiuni care presupun
modificări fizice în vegetaţia naturală şi sunt în mod obişnuit rezultatul recurenţei unui set
de activităţi cum ar fi agricultura, silvicultura şi infrastructura construită. În general, aceste
cauze acţionează la nivel local (de exemplu la nivel de fermă, gospodărie sau la nivel de
comunitate) (Lambin et al., 2003; Mather, 2006). Cauzele indirecte au, uneori, un efect mai
accentuat decât cauzele directe. Acţiunea lor este mai difuză, adesea în alternanţă cu cauzele
directe. Sunt formate dintr-un complex de factori sociali, politici, economici, demografici,
tehnologici, culturali şi de modificarea parametrilor fizico-geografici.
1. FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ DINAMICA UTILIZĂRII TERENURILOR
Factorii fizico-geografici. Indiferent dacă este vorba de procese graduale sau bruşte, aceşti
factorii definesc capacitatea naturală sau predispoziţia condiţiilor de mediu pentru dinamica
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mediului, printr-o serie de factori biotici şi abiotici (clima, solurile, relieful, hidrografie şi
vegetaţia) care variază de la un loc la altul şi de la o secvenţă temporală la alta. Variabilitatea
condiţiilor naturale interacţionează cu cauzele antropice ale modificărilor mediului. De
exemplu, o pantă accentuată şi dificultăţile de acces pot oferi elemente considerabile dar nu
şi suficiente pentru a împiedica defrişarea unei păduri. În zonele cu agricultură intensivă,
factorii fizico-geografici au rolul cel mai important, mai ales prin nivelul precipitaţiilor,
condiţiile de relief, prezenţa sau apropierea de cursuri de apă şi condiţiile pedologice.
Frecvent, condiţiile pedologice (în special scăderea fertilităţii, dar şi eroziunea) afectează
localizarea specifică a diferitelor practici agricole.
Factorii demografici. În 1798, Thomas Malthus a atras atenţia asupra creşterii numărului de
locuitori şi presiunea care este pusă astfel pe utilizarea terenurilor (şi practicile agricole, în
particular). De atunci, s-au realizat numeroase alte studii care au pus accentul pe ce se va
întâmpla cu mediul nostru de viaţă. S-a acceptat la nivel general că nu creşterea numărului
total de locuitori este problema ci aspectele care ţin de alcătuirea şi distribuţia spaţială a
acesteia, în special urbanizarea şi modificarea dimensiunilor locuinţei. Creşterea populaţiei
nu este un factor care acţionează singular asupra modului de utilizare al terenurilor ci
împreună cu diverşi alţi factori, cum ar fi organizaţiile sociale, tehnologiile (nivelul
producţiilor agricole), modul de viaţă şi modelul de consum.
Factorii economici şi tehnologici. Studiile efectuate au identificat ca elemente
predominante ale modificărilor în utilizarea terenurilor factorii economici şi sociali, care la
rândul lor sunt mediaţi de factorii instituţionali. În zonele afectate de fenomene de
uscăciune, factorii economici şi tehnologici au fost identificaţi ca fiind factori indirecţi de
influenţă în aproape 2/3 din cazurile de degradare a terenurilor prin fenomene de
deşertificare, datorită presiunii pentru cultivarea unor culturi care nu sunt specifice zone lor
respective, prin presiunea crescândă a pieţelor. Factorii economici cuprind un număr distinct
de procese care necesită a abordare separată. Ele definesc diferite variabile care au impact
direct în deciziile celor care administrează terenurile (de ex. preţurile de producţie şi de
comercializare, taxele, subvenţiile, costurile de producţie şi transport, fluxurile de capital şi
de investiţii, accesul la credite, pieţele de desfacere şi inovaţiile tehnologice) (Barbier, 1997).
În particular, taxele şi subvenţiile sunt factori importanţi de influenţă în dinamica utilizării
terenurilor şi modificarea ecosistemelor.
Dinamica urbană este responsabilă pentru intensificarea utilizării terenurilor din
regiunile care sunt supuse presiunii rezidenţiale sau dezvoltării industriale în spaţiile de la
marginea oraşelor sau în cele peri-urbane. Preferinţa rezidenţilor pentru case particulare
individuale într-un mediu ,,verde’’ şi iniţiativele private oferite de antreprenorii privaţi sau
de stat, determină extinderea aşezărilor din spaţiile peri-urbane în special, dar nu numai,
fragmentând peisajul. Fenomenul de industrializare a fost însoţit de un val de creştere a
productivităţii muncii atât în industrie cât şi în agricultură, cu implicaţii importante în
utilizarea terenurilor, exprimată în termeni cum ar fi ,,Revoluţie Agrară’’ (în ţările
actualmente dezvoltate) şi ,,Revoluţia Verde’’ (în ţările actualmente industrializate, sau în
ţările mai puţin dezvoltate de-a lungul anilor 1960 şi 1970). Sunt procese aflate încă în
desfăşurare, care îşi arată efectele nu doar la nivelul proceselor economice şi a structurilor
sociale, dar sunt, de asemenea, legate de modificarea majoră a utilizării terenurilor şi de alte
procese de transformare la nivelul componentelor fizico-geografice.
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2. MODELE ALE UTILIZĂRII TERENURILOR APLICABILE ZONELOR METROPOLITANE
Pentru structura agricolă din jurul unui centru urban au fost formulate, în timp, mai multe
modele care ţin cont de dimensiunea centrului urban şi de particularităţile oferite de
condiţiile naturale şi cele sociale. De asemenea, este important şi momentul temporal la care
ne raportăm, fiind mari diferenţe între modelele urbane din secolele XIX şi XX. Deşi fiecare
model are elementele sale relaţionale cu dezvoltarea urbană, ele nu sunt legate doar de
acestea ci mai ţin cont şi de factorii socio-economici sau indicatorii privind potenţialul de
dezvoltare al aşezărilor (Ilbery, 1989).
1.

Modelul von Thünen

A fost formulat în 1826 de către Johann von Thünen, care a demonstrat că în jurul unui
centru urban, terenuri agricole cu acelaşi potenţial agricol sunt utilizate în mod diferit, sub
forma unor cercuri concentrice (fig.5.1). El a pus acest lucru pe seama costurilor de transport
şi perisabilităţii produselor agricole (Fellmannn et al., 2005:286). În primul inel, cel mai
apropiat de piaţă, se cultivau plantele
perisabile, adică cele care au nevoie de
costuri ridicate de transport dar care în
acelaşi timp sunt foarte solicitate de
către cumpărători. Cel de al doilea inel
era pentru creşterea animalelor,
îndeosebi a celor pentru lapte, care era
un produs perisabil în vremea aceea. Cel
de al treilea inel era pentru cultivarea
plantelor, mai ales cereale. Acest model
de utilizare insista pe costurile de
transport dar şi pe faptul că profitul
descreşte pe măsura depărtării de
centrul urban.
Cercetările lui von Thünen au
fost confirmate ulterior de cele efectuate
de Chisholm (1962) asupra agriculturii
din jurul Londrei la 1811, şi de cele ale
lui Harvey (1963) asupra culturilor de
hamei din Kentish. Acesta din urmă a
observat că hameiul este cultivat acolo
Fig. 5.1. Modelul von Thünen
Sursa: Goodall, B., Dictionary of human geography, 1987.
unde are condiţii naturale optime, dar o
dată cu creşterea distanţei faţă de
centrele urbane ponderea lui se reduce. La ora actuală, este greu să mai găsim asemenea
modele în zonele metropolitane, dar încă se constată că în jurul centrelor urbane mari
persistă legumicultura şi creşterea animalelor pentru lapte (Gottmann, 1961). În apropierea
centrelor urbane există buzunare cu activităţi agricole, aşa cum a demonstrat şi un studiu al
lui Winsberg (1981), care a arătat că intensitatea agriculturii este mai scăzută în ariile rurale
mai îndepărtate decât în apropierea oraşelor.
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2.

Modelul Sinclair sau Modelul inversat von Thünen

Sinclair (1967) a avut o abordare diferită asupra agriculturii urbane faţă de cea oferită de
von Thünen. El nu a insistat doar pe aspectele care ţin de proximitatea faţă de piaţă sau de
costurile de transport, ci a pus aspectele agricole pe seama puternicei expansiuni urbane,
fenomen necunoscut pe vremea lui von Thünen. Terenul agricol din jurul centrului urban are
o valoare foarte ridicată, iar într-o competiţie utilizare agricolă vs. utilizare urbană cea din
urmă va câştiga mereu. Acest proces are loc deoarece proprietarii de teren agricol au mai
mult de câştigat dacă ar vinde terenul decât ar câştiga de pe urma activităţilor agricole
indiferent ce cultură ar practica sau la ce preţuri ar vinde produsele obţinute.
Faptul că încă mai există agricultură se datorează faptului că terenurile respective au
o valoare anticipată, adică proprietarii nu sunt mulţumiţi cu preţul pe care l-ar obţine în
prezent şi aşteaptă creşterea preţului terenului. Altă problemă care apare este aceea a
istovirii acestor terenuri, în sensul că proprietarul sau arendaşul nu mai sunt interesaţi în
aplicarea tehnologiilor agricole care să protejeze solul. După Sinclair, intensitatea agriculturii
în apropierea unui centru urban în expansiune este redusă dar creşte pe măsură creşterii
distanţei de centrul urban sau prin apropierea de alt centru urban aflat în declin. Modelul
Sinclair face parte din teoriile moderne asupra agriculturii urbane, şi a fost susţinut de alte
studii (Clawson, 1962; Best, Gasson, 1966; Berry, 1979).
3.

Modelul Bryant

Este un model de compromis între modelul Thünen şi modelul Sinclair (Ilbery, 1989). Bryant
(1973) a susţinut că pe termen scurt doar câteva tipuri de culturi agricole sunt afectate de
expansiunea urbană. El a inclus aici cultivarea viţei-de-vie şi pomicultura, adică acele culturi
care, pentru a ajunge la maturitatea de producţie, au nevoie de mai mulţi ani de aşteptare şi
în care proprietarii doar vor investi fără să câştige ceva. De asemenea, el a susţinut că de pe
urma urbanizării rapide are de câştigat pe termen scurt şi agricultura, deoarece este nevoie
de produsele ei în proximitatea centrului urban. De abia după un timp intensitatea
agriculturii va scădea.
4.

Modelul centurii verzi urbane

Acest model este legat de dezvoltarea centurii verzi din jurul centrelor urbane. Centura
verde este rezervată terenurilor forestiere şi celor agricole, ceea ce înseamnă că agricultura
se va practica în continuare chiar la marginea oraşului.

3. DINAMICA SPAŢIALĂ A UTILIZĂRII TERENURILOR ÎN ZMB
Pentru a analiza dinamica utilizării terenurilor în Zona metropolitană a Bucureştiului,
începând cu perioada din jurul anilor ’70, când procesele de urbanizare şi suburbanizare sau accentuat, şi până cât mai aproape de prezent, am folosit harta topografică la scara 1:
50.000, realizată la începutul deceniului 7 al secolului trecut, precum şi hărţile realizate prin
metoda CORINE Land Cover (CLC) pentru anii 1990 şi 2000.
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În tot intervalul de timp analizat,
analizat
%
în ZMB cea mai mare extindere au avut-o
hărţi
80
topografice
terenurile arabile, care au avut ponderi în
Corine 1990
70
totalul suprafeţei metropolitane
ne de 77%
60
(pe harta topografică din anii ’70),
’70 70,5%
(pe harta CORINE din 1990) şi 71,3% (pe
50
harta CORINE LC din 2000) (tab
tabelul 5.1).
40
Locul al II-lea
lea în ceea ce priveşte utilizarea
30
terenurilor, a fost deţinut de către păduri
20
care au avut, pe harta topografică, o
pondere de 9,9% din suprafaţa totală a
10
zonei metropolitane. Pe hărţile CORINE
0
din 1990 şi 2000, ponderea pădurilor s-a
s
păstrat aproape la fel, fiind de 10% pentru
ambele perioade.. În schimb, a crescut
ponderea
terenurilor
ilor
ocupate
de
construcţii, care au deţinut 10,3% (în
1990) şi 10,4% (în 2000) (fig.5.2).
Comparativ cu situaţia din anii ’70,
’70 în anul
Fig. 5.2. Evoluţia ponderilor claselor de utilizarea a
2000 am constat o creştere de circa 66%
66 a terenurilor pe harta topografică (1: 50.000) din 1970 şi
suprafeţelor ocupate de construcţii. În
CORINE Land Cover din 1990 şi 2000
prezent, ne aşteptăm ca ponderea acestora
să fie şi mai mare, având în vedere că majoritatea construcţiilor din domeniul imobiliar au
început să fie terminate după anul 2000 (îndeosebi după 2003). Suprafeţele ocupate de ape
au înregistrat o creştere uşoară (20%), de la 3% pe harta topografică
ică la 3,6% pe harta
CORINE LC,, fără nici un fel de schimbări în ceea ce priveşte perioada 1990-2000.
1990
Tabelul 5.1. Structura fondului funciar din ZMB pe harta
topografică din 1970 (scara 1: 50.000) şi CORINE Land Cover (CLC) din anii 1990 şi 2000
Indicator
Teren arabil %
Construit %
Păduri %
Ape %
Islazuri %
Viticultură %
Pomicultură %
Spaţii verzi şi de recreare %
Ostroave şi dune %
Orezării %

Topo

CLC
1990

Topo/
1990

CLC 2000

1990/
2000

77
6,2
9,9
3
2,7
1,1
0,2
0,1
-

70,5
10,3
10
3,6
2,9
0,9
0,6
0,3
0,1
0,8

-8,4
66,1
1,4
20
-66,0
-45,3
79,7
38,7
-

71,3
10,4
10
3,6
2,8
0,8
0,6
0,3
0,1
0,1

1,1
1,0
0
0
-3,4
-11,1
0
0
0
-87,5

Sursa: Prelucrarea autorului după harta topografică 1:50.000 din 1970 şi CORINE Land Cover din anii 1990 şi 2000

Nu deţinem date concludente despre islazuri. Identificare precisă a lor pe harta
topografică nu a fost posibilă. Doar pe hărţile CORINE LC am calculat o pondere a
suprafeţelor cu islazuri de 2,9% - pentru anul 1990 şi de 2,8% - pentru anul 2000. Diminuări
mari ale ponderilor suprafeţelor ocupate au înregistrat viticultura şi pomicultura. Ponderea
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suprafeţelor viticole din totalul zonei metropolitane a scăzut de la 2,7% pe hărţile topografice
la 0,8% pe harta CORINE din anul 2000. Este o scădere importantă, de circa 66% în aproape
30 de ani. Terenurile pomicole s--au
au redus, de asemenea, la jumătate în cei 30 de ani, de la o
pondere de 1,1% - pe harta topografică,
topografic la 0,6% - pe harta CORINE LC. Cele mai reduse
ponderi au fost deţinute de spaţiile verzi şi de recreere, ostroavele şi dunele şi suprafeţele
pentru orezării. Spaţiile verzi şi de recreere au însumat pe harta topografică o pondere de
0,2% din suprafaţa zonei metropolitane, pondere comparabilă cu cea din anul 2000,
2000 când au
deţinut 0,3%. Suprafeţele cu ostroave şi dune au fost stagnante, deţinând 0,1% conform hărţii
topografice şi hărţilor CORINE LC din 1990 şi 2000 (fig.5.3).
3,0

0,0 2,6

0,2 0,1

1,1

2,8

0,8

0,6

0,3

0,1

0,1

3,6
9,9

10

6,2
10,4

71,3

77,0

Teren arabil
Păduri
Islazuri
Pomicultură
Ostroave și dune

a.

Construit
Ape
Viticultură
Spaţii verzi și de recreere

Teren arabil
Păduri
Islazuri
Pomicultură
Ostroave și dune

Construit
Ape
Viticultură
Spaţii verzi șii de recreere
Orezării

a.
Fig. 5.3. Structura fondului funciar din ZMB:
Harta topografică 1: 50.000 din anul 1970; b. CORINE Land Cover din anul 2000

b.

Conform INS (2002), ponderea suprafeţelor agricole din suprafaţa totală a zonei
metropolitane a fost de 77,6%
%. Ponderi superioare acestei medii s-au înregistrat
înregistr în
localităţile metropolitane din judeţul Călăraşi, unde media este de 83%, şi judeţul Dâmboviţa,
cu 81,3%. Dintre terenurile agricole, ponderea cea mai mare o au terenurile arabile care
deţin în ansamblul zonei metropolitane 95,2% din suprafaţa
suprafaţ agricolă. Ponderea
onderea arabilului
ajunge la 96,2% în localităţile metropolitane din judeţul Călăraşi şi 94,5% în Dâmboviţa şi
Ilfov. Pe locul al treilea
lea în ce priveşte ponderea din agricol au fost păşunile1, care deţin 2,1%
din suprafaţa agricolă.. Cea mai mare pondere a suprafeţelor ocupate cu păşuni a fost în
localităţile metropolitane din judeţul Dâmboviţa (4,9% din suprafaţa agricolă). Suprafeţele
ocupate cu viţă-de-vie (1,3% din agricol) şi livezi (0,7% din agricol) deţin împreună 2% din
suprafaţa agricolă a zonei metropolitane
etropolitane (tabelul 5.2).
Harta utilizării terenurilor în anul 1970
Harta topografică la scara 1: 50.000, de la începutul anilor ’70, a relevat predominarea
terenurilor arabile pe întreg teritoriul zonei metropolitane a municipiului Bucureşti.
1

conform denumirii dată de Institutul Naţional
ional de Statistică.
Statistic
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Suprafeţe ceva mai reduse, aproape sub forma unor ,,petice’’, au fost cele forestiere, la care se
adăugau vetrele de aşezări şi întinsele suprafeţe viticole din partea sud-vestică a zonei
metropolitane, adică cele din zona Câmpiei Neajlovului. De asemenea, mai apăreau destul de
evidente suprafeţele lacustre de pe valea Dâmboviţei, din apropiere de Bucureşti, cele din
zona lacului Snagov, ale văii Mostiştei de sud şi Balta Comana.
Tabelul 5.2. Modul de folosinţă a terenurilor agricole din ZMB
Indicator

CL
180.225

UAT metropolitane din judeţul:
DB
GR
IF
21.958 77.414 112.704

Suprafaţa agricolă (ha)
Pondere agricol în suprafaţă totală
83
81,3
74,8
71,2
(%)
Suprafaţa arabilă (ha)
173.411 20.741 72.087 106.502
Pondere S arabilă / S agricolă (%)
96,2
94,5
93,1
94,5
Suprafaţa cu păşuni (ha)
2.934
1.077
1.790
2.401
Pondere suprafaţa păşuni / S
1,6
4,9
2,3
2,1
agricolă (%)
Suprafaţa cu viţă de vie (ha)
3.619
72
2.945
2.009
Pondere S cu viţă de vie / S agricolă
2
0,3
3,8
1,8
(%)
Suprafaţa cu livezi (ha)
233
65
592
1.754
Pondere S cu livezi/S agricolă (%)
0,1
0,3
0,8
1,6
Sursa: Date prelucrate după INS, 2002 (Fişele statistice ale localităţilor)

IL
5.630

Municipiul
Bucureşti
5.261

ZMB
403.192

82,7

22,1

77,6

5.266
93,5
312

4.419
84
506

382.426
95,2
9.020

5,5

9,6

2,1

52

66

8.697

0,9

2,2

1,3

-

370
5,1

2.644
0,7

Analiza datelor obţinute de pe harta topografică (tabelul 5.3) la nivel părţilor de
judeţe care intră în zona metropolitană sau la nivelul municipiului Bucureşti a scos în
evidenţă situaţii oarecum diferite de la un judeţ la altul. Cea mai mare pondere a suprafeţelor
construite au fost în municipiul Bucureşti (36,4% din suprafaţa totală), în timp în localităţile
din celelalte judeţe de abia ajungeau la 5,7% în Ilfov, 5,6% în Giurgiu, 5,1% în Dâmboviţa şi
doar 3,8% în Călăraşi. Cea mai mare pondere din suprafaţa totală au avut-o terenurile
arabile, cu valori care ajungeau la 85% în Călăraşi, 82,8% în Dâmboviţa, iar cea mai mică
pondere a fost în Bucureşti (51,5%) (vezi fig. 5.4). În orice caz, Bucureştiului nu suferise încă
transformarea totală a peisajului urban, prin construirea cartierelor de blocuri sau a zonelor
industriale. În judeţul Ilfov a fost cel mai ridicat nivel de împădurire, pădurile deţinând
16,1% din suprafaţa totală a judeţului. Acesta era urmat de judeţul Giurgiu (13,8%) şi
Dâmboviţa (7%). Cea mai redusă pondere a pădurilor a fost în Bucureşti (2,8%).
Suprafeţele viticole şi pomicole, cândva elemente tradiţionale ale peisajului
metropolitan bucureştean, se reduseseră deja foarte mult. Ponderea cea mai mare a
suprafeţelor viticole a fost în Giurgiu (5,5%) şi Călăraşi (2,6%) iar cea mai redusă în
Bucureşti (0,3%). Terenurile pomicole aveau cea mai mare răspândire în Bucureşti (2,6%
din suprafaţa totală), urmat de judeţul Ilfov (1,8%) şi Dâmboviţa (1,6%). Cea mai redusă
suprafaţă pomicolă era în judeţul Călăraşi, de doar 0,2% pondere în suprafaţa totală.
Suprafeţele ocupate de ape aveau ponderea cea mai mare în Călăraşi, cu 3,6%, lucru
explicabil prin numărul mare de lacuri şi suprafaţa ocupate de acestea de pe valea Mostiştei,
şi Giurgiu, cu 2,8%, aici fiind întinsa baltă Comana.
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Tabelul 5.3. Structura fondului funciar din ZMB pe harta topografică din 1970,
pe judeţe ale zonei metropolitane

Clasa de
utilizare
Construit
Spaţii verzi şi
de recreare
Teren arabil
Viticultură
Pomicultură
Păduri
Ape
Ostroave şi
dune

Bucureş
ti
(ha)

%

CL
(ha)

%

DB
(ha)

%

GR
(ha)

%

IF
(ha)

%

8770,18

36,4

8194,95

3,8

1366,03

5,1

5811,89

5,6

8859,35

5,7

893,09
12420,37
73,70
633,83

3,7
51,5
0,3
2,6

184037,57
5649,49
519,28

85
2,6
0,2

22122,64
437,48
436,33

82,8
1,6
1,6

73997,98
5715,87
1288,77

113286,81
2246,28
2862,23

72,5
1,4
1,8

685,86
645,48

2,8
2,7

10131,74
7896,70

4,7
3,6

1882,27
481,88

7
1,8

14380,02
2901,43

71
5,5
1,2
13,
8
2,8

25214,45
3828,10

16,1
2,4

-

-

210,18

0,1

-

-

147,99

0,1

27,45

0

% - Ponderea din suprafaţa totală a judeţului, respectiv a Municipiului Bucureşti.
Sursa: Datele autorului pe baza digitizării hărţii topografice 1: 50.000, anul 1970

Fig. 5.4. ZMB. Utilizarea terenurilor - prelucrare după harta topografică 1:50.000, anul 1970
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Harta utilizării terenurilor derivată din modelul CORINE Land Cover (CLC) din
anul 2000
Comparativ cu harta topografică 1: 50.000 din 1970, harta CLC-2000 a arătat pentru câteva
judeţe o situaţie mult schimbată la anumite clase de utilizare a terenurilor (tabelul 5.4).
Fenomenul cel mai vizibil pe harta CORINE LC este creşterea suprafeţelor construite în
Bucureşti, practic o dublare a lor în aproape 30 de ani (de la 36,4% pe harta topografică, la
64,1% pe harta –CLC-2000) (fig. 5.5). Creşteri semnificative în ceea ce priveşte suprafaţa
construită sunt şi în judeţul Ilfov, care deţine pe harta CORINE LC 2000 o suprafaţă
construită de 10,9% din suprafaţa totală a judeţului. De asemenea, toate judeţele au
înregistrat scăderi în ceea ce ponderea terenurilor arabile, cu scăderi mai accentuate în
Bucureşti (unde ponderea acestor terenuri arabile s-a redus la 18,%) şi Ilfov (cu 66,5%).
Tabelul 5.4. Structura fondului funciar din ZMB în anul 2000, pe judeţe ale zonei metropolitane
Clasa de
utilizare
Construit
Spaţii verzi
şi de
recreare

Bucureşti
(ha)
15455,56

64,1

CL
(ha)
12025,74

1547,19

6,4

Teren arabil

4441,23

18,4

%

5,6

DB
(ha)
2323,108

8,7

GR
(ha)
8341,15

-

-

-

-

-

174513,1

80,7

21246,5

79,5

71172,42

68,4

0,1
1,4
7,6
2,8

1927,10
607,94
3592,93
14809,78
3508,93

-

167,41

%

Orezării
459,77
0,2
Viticultură
1957,17
0,9
13,49
Pomicultură
524,17
2,2
297,29
0,1
Islazuri
355,40
1,5
7649,67
3,5
367,58
Păduri
610,43
2,5
9653,33
4,5
2024,02
Ape
1183,64
4,9
9193,4
4,3
753,64
Ostroave şi
475,77
0,2
dune
% - Ponderea din suprafaţa totală a judeţului, respectiv a Municipiului Bucureşti.
Sursa: Prelucrare după CORINE Land Cover din anul 2000

%

%
8

IF
(ha)
17105,59

10,9

304,74

0,2

%

1,9
0,6
3,5
14,2
3,4

103918,4
9
415,86
1599,3
2928,87
25696,5
4303,41

0,3
1
1,9
16,4
2,8

0,2

-

-

66,5

Suprafaţa cu spaţii verzi şi de recreare aproape s-a dublat în Bucureşti, de la 3,7%
(pe harta topografică) la 6,4% (pe harta CORINE LC din 2000). Suprafaţa ocupată cu viţă-devie s-a diminuat în totalitate în Bucureşti şi aproape in totalitate în judeţul Dâmboviţa, cu
99,92% (ponderea terenurilor viticole fiind în 2000 de 0,1%). Diminuări semnificative au
fost şi în celelalte judeţe ale zonei metropolitane (cu 81,49% în Ilfov, cu 66,29% în Giurgiu,
cu 65,36% în Călăraşi). Terenurile pomicole s-au redus, în anul 2000, în totalitate în judeţul
Dâmboviţa iar scăderi aproape la jumătate din suprafaţă s-a înregistrat Călăraşi (cu 42,75%),
Ilfov (cu 44,12%) şi Giurgiu (cu 52,38%).
În privinţa modificărilor în timp ce se constată după digitizarea hărţii topografice de
la începutul anilor ’70 şi a reclasificării hărţi CORINE Land Cover 2000 (tabelul 5.5) este de
remarcat creşterea suprafeţelor ocupate cu construcţii în Bucureşti, de la 36,4% (pe harta
topografică din 1970) la 64,1% (după reclasificarea hărţii CORINE din 2000 ). În judeţul Ilfov
a crescut suprafaţa cu păduri, de la 5,7% la 10,9%, iar în judeţul Călăraşi nu s-au produs
modificări semnificative în utilizarea terenurilor (fig.5.6). Pentru judeţul Dâmboviţa
modificările constau în creşterea cu aproape 3% a terenurilor ocupate de construcţii,
creşterea cu încă 0,6% a suprafeţelor forestiere. În judeţul Giurgiu modificările constau în
scăderea uşoară a suprafeţelor arabile (cu 1,6%), creşterea suprafeţelor ocupate de
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construcţii (de la 5,6% la 8%), dar şi reducerea puternică a suprafeţelor ocupate cu viţă-devie (de la 5,5% la 1,9%).

Fig. 5.5. ZMB. Utilizarea terenurilor - prelucrare după CORINE Land Cover, anul 2000
Tabelul 5.5. Rata de variaţie(%) a claselor de utilizare a terenurilor între harta topografică din 1970 şi
CORINE din 2000
Clasa de utilizare

Bucureşti

CL

DB

Construit %
+76,23
+46,75
+70,06
Spaţii verzi şi de recreare %
+73,24
Teren arabil %
-64,24
-5,18
-3,96
Viticultură %
-100
-65,36
-96,92
Pomicultură %
-17,3
-42,75
-100
Păduri %
-11
-4,72
+7,53
Ape %
+83,37
+16,42
+56,40
Ostroave şi dune %
+126,37
Sursa: Prelucrare pe baza hărţi topografice 1:50.000 (anul 1970) şi CORINE (anul 2000)

GR

IF

+43,52
-3,82
-66,29
-52,83
+2,99
+20,94
+13,12

+93,08
-8,27
-81,49
-44,12
+1,91
+12,42
-

Modul de utilizare a terenurilor se reflectă în toponimia unor aşezări. Copăceni – de
la copaci; Cornet de la tufişurile de corni; Ulmi – de la pădurile de ulmi; Lilieci de la liliacul
care se cultivă aici; Ciolpani – de la poziţia sa geografică pe locurile despădurite pe care au
mai rămas pe alocuri câte un arbore (numit ciolpan); Cărpenişu – de la pâlcurile de carpen;
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Clinceni – de la tufele de pădure, denumite clinci; Bălteni – bălţii Bălteni pe malul căreia se
află; Cocioc – de la terenurile mlăştinoase sau cu apă, denumite cocioc,, de pe valea
Snagovului; Săbăreni – de la poziţia geografică pe malul Sabarului; Câmpurelu – de la
câmpurile din jur, neîmpădurite; Pasărea – văii şi râului cu acelaşi nume; Balta Neagră – de la
balta cu acelaşi nume (Iordan, 1973:99).
Fig. 5.6. Variaţia modului de utilizare
utili
a terenurilor pe baza hărţii topografice din anul 1970
a. şi a hărţii CORINE Land
and Cover 2000 (b) pe suprafeţele din judeţele metropolitane
2,8

2,6

2,7

0,3

2,5 2,2

1,5

3,7
4,9
6,4

51,5

18,4

36,4

64,1
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a.
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2,4

1,8

1,4
2,8
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Spaţii verzi și de recreare

1,9
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b.
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16,1
16,4
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2,6

3,8
3,6

0,2 0,1
4,5

4,7

4,3

3,50,9

0,2 0,1

0,2

5,6
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4. IMPLICAŢIILE EXPANSIUNII SPAŢIALE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ASUPRA
MODULUI DE UTILIZARE A TERENURILOR
Ca orice mare metropolă, Bucureştiului s-a extins spaţial în permanenţă, ,,înghiţind’’ aşezări
din proximitate2, care de la mici sate au devenit cartiere ale marelui oraş, ori terenuri
altădată agricole sau ocupate de mlaştini, lacuri, au fost transformate în terenuri pentru
cartiere rezidenţiale, spaţii industriale sau de transport (fig.5.7).

Fig. 5.7. Dinamica spaţială a municipiului Bucureşti

2

La mijlocul secolului al XIX-lea comunele din jurul Bucureștiului erau: Băneasa (cu satele sau cătunele Băneasa,
Dămăroaia, Floreasca, Herăstrău), Colentina-Fundeni (Colentina, Fundeni, Plumbuita, Tei, Viile Colentina), DudeștiCioplea (Dudești, Bârzești, Ciplea, Văcărești, Vitanu), Militari (Militari, Ciurelu, Griviţa), Roșu (Crângași, Fundul
Crângași, Giulești), Pantelimon-Dobroești (Dobroești, Mărcuţa) (Iordan, 1973:21).
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,,Până la începutul secolului al XIX-lea, legăturile oraşului cu împrejurimile sale se rezumau la
utilizarea agricolă a teritoriului mărginaş de către însuşi locuitorii urbani şi la târgurile ce se
organizau în Bucureşti pentru schimbul şi vânzarea produselor localităţilor din apropiere. Din
Harta Austriacă (1790) şi Harta Rusă (1835), ca şi din harta întocmită de Dimitrie Pappasoglu
în 1872 şi intitulată Planul primitiv al Capitalei 1328 […] reiese că oraşul Bucureşti era un
punct de convergenţă a marilor drumuri ce străbăteau sudul teritoriului actual al ţării noastre.
Aceste drumuri au avut un rol însemnat în cadrul schimbului de produse provenite în
Bucureşti din teritoriul şi localităţile înconjurătoare’’ (Iordan, 1973:20-1).

La începutul secolului XX, oraşul avea o formă tentaculară, dezvoltat de-a lungul
căilor de comunicaţie şi unindu-se cu unele dintre satele din jur. Prin dezvoltarea industriei,
acestea au început să devină sate dormitor, din care pleca şi se întorcea zilnic forţa de muncă,
îndeosebi cea masculină pentru platformele industriale ale Bucureştiului. S-a realizat şi o
conversie a utilizării terenurilor agricole, în sensul că s-a trecut de la utilizarea lor pentru
culturi cerealiere sau pomiviticole la culturile legumicole necesare pentru oraş.
Extinderea spaţială a Bucureştiului a fost favorizată de rolul său de capitală a Ţării
Româneşti, care a dus la intersectarea în cadrul lui a multor căi de comunicaţie cu alte
regiuni ale ţării, lucru întărit şi de funcţia militară de mai târziu, cu rol de supraveghere a
rutelor comerciale şi de avanpost sudic al Târgoviştei. Primul târg care a apărut aici a fost în
jurul bisericii Sfântu Gheorghe, la intersecţia drumurile dinspre Olteniţa (Calea Văcăreşti),
Călăraşi şi Brăila (Podul Târgului de Afară) şi Calea de la Măgurele (Gherasim, 2005:134). Cel
de-al doilea târg a apărut la vadul Mihai-Vodă, un loc de intersecţie pentru Calea Craiovei
(Podul Calicilor, Calea Rahovei) cu drumul dinspre Curtea de Argeş şi Piteşti (Podul de
Pământ, Calea Plevnei) şi drumul de la Braşov (Podul Mogoşoaiei, Calea Victoriei). Aici s-a
construit ulterior Curtea Domnească, nucleul în jurul căruia s-a dezvoltat oraşul. Suprafaţa
oraşului la 1500 era de aproape 100 ha, la 1600 a aproape de 200 ha, la 1700 circa 400 ha
(idem, 2005:135, 177-180).

Fig. 5.8. Limitele oraşului Bucureşti: a. Anul 1842; b. Anul 1905
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Limitele Bucureştiului3 către sfârşitul secolului al XIX-lea pot fi urmărite pe Planul
Pappasoglu (1871-1875). După analiza acestui plan, Gherasim (2005:74-7) a descris
următoarele limite:
- În vest, de la Mănăstirea Cotroceni la Podul Grozăveşti4 de pe Dâmboviţa, urma traseul actualei Şos.
Grozăveşti; în continuare spre nord, pe stânga Dâmboviţei, limita oraşului era la barierele Podu de
Pământ5 şi Târgoviştei;
- În Nord, limita era pe traseul actualei şosele Nicolae Titulescu6, pe actualul bulevard Iancu de
Hunedoara, pe Şoseaua Ştefan cel Mare;
- În Nord-Est şi Est şi în continuare până la Dâmboviţa, limita era următoarea: de la intersecţia cu Şos.
Ştefan cel Mare, pe Şos. Colentina7, str. Ziduri Moşi8, Şos. Pantelimon9 până la intersecţia cu Bd.
Ferdinand, str. Ritmului şi str. Avrig până la Bariera Iancului (de la intersecţia Şos. Mihai Bravu/Şos.
Iancului); pe Şos. Mihai Bravu, de la bariera Iancului, prin bariera Vergu (de la intersecţia cu Bd.
Basarabia, sau Piaţa Eudoxiu Hurmuzachi) până la bariera Vitan (la intersecţia cu Calea Vitan); după
limita ocolea grădinile potagere10 dintre actuale Calea Vitan, Şos. Mihai Bravu şi Dâmboviţa, traversa
râul şi ajungea în zona podului Mihai Bravu).
- În sud, de la podul Mihai Bravu, limita urma traseul actualului bulevard Tineretului, pe la Palatul
Copiilor, până la intersecţia cu Calea Şerban Vodă, pe care o urma până la bariera Şerban Vodă din
Piaţa Eroii Revoluţiei. Urma Calea Pieptănari, str. Înclinată, Şos. Viilor până la intersecţia cu Calea
Rahovei, pe care o urma până la Bariera Craiovii, de la intersecţia cu str. Sebastian. În continuare,
limita trecea prin vii şi terenuri arabile până la bariera Spirii (Calea 13 Septembrie/Şos. Panduri). De
aici urma Şos. Panduri, până la Răzoare şi apoi Palatul Cotroceni. Dincolo de această limită erau
suprafeţe mari cu viţă-de-vie11.

În perioada de la sfârşitul secolul al XIX-lea, Bucureştiul se afla într-o dezvoltare
accelerată, ceea ce determina o cerere mare de materie primă (lut, nisip) pentru cărămizi
(foto.5.1). Pe planul Pappasoglu (fig.5.9) au fost cartografiate foarte multe cărămidării la
marginea oraşului, care au creat gropi imense, amenajate după al Doilea Război Mondial.
Gherasim (2005:78) a numărat mai mult de 15 gropi mari, plus altele mai mici identificate şi
pe baza altor documente. Aceste gropi de nisip şi cărămidării le putem corela cu cele din
prezent. Din cercetările de teren am identificat o balastieră de nisip aproape de Bolintin-Deal
(foto.5.2), alta care excavează nisipul aluvionar din lacul de la Mihăileşti. Dacă judecăm după
faptul că pe planul Pappasoglu gropile de nisip apăreau la marginea Bucureştiului putem
aprecia că limitele actuale ale oraşului pot fi extinse până la balastierele de la Bolintin-Deal şi
Mihăileşti.
Planul Bucureştiului din 192112 (fig.5.10) arată concentrarea construcţiilor în zona
centrală şi extinderea în suprafaţă a oraşului. Limita oraşului ajungea la lacurile Tei şi
Floreasca, Şos. Herăstrău, Atelierele Griviţa, Şos. Crângaşi, Şos. Ciurel, Drumul Sării, capătul
Căii Rahovei (la limita cu satul Lupeasca), Şos. Olteniţa. Spre sud şi est limita era cu Vitan şi
Cioplea, spre est şi nord-est includea Vatra Luminoasă şi Obor (Gherasim, 2005:166). Pe
Planul Municipiul Bucureşti, comunele suburbane şi regiunea Snagov, cu ultimele modificări
3

Extins pe aproape 3.000 ha pe planul Borroczyn (1852).
Cartografiat pe plan.
5
Bariera Belvedere - așa cum apare pe plan.
6
Șos. Basarabilor – pe plan.
7
Str. Colentini – pe plan.
8
Str. Zidurile – pe plan.
9
Șos. Panteleimon – pe plan.
10
Din francezul Potager, adică grădini de zarzavaturi.
11
Toate terenurile de pe câmpul înalt, de la Mănăstirea Văcărești până la Mănăstirea Cotroceni erau plantate cu vii.
12
Noul plan al orașului București, de căpitan Mihail C. Pântea din Marele Stat Major al Armatei.
4
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aduse stradelor şi numirilor după datele procurate de direcţia case lucrărilor municipiului
Bucureşti, din 1940, limitele oraşului sunt în mare parte la fel cu cele din 1921, dar trecuseră
oficial13 la nord de râul Colentina (în sectorul Floreasca-Băneasa). Spre 1941, suprafaţa
oraşului era de 32.783 ha (9,997 zona urbană, 22.786 zona suburbană) (idem, 2005:168).

a.

Foto. 5.1. Bucureşti la începutul secolului 20:
Hrană pentru animale; b. Construirea unei clădiri noi

Fig. 5.9. Gropi de nisip la limita Bucureştiului
(Şos. Ştefan cel Mare) pe Planul Pappasoglu, anul
1871

Foto. 5.2. Betonieră şi balastieră la Bolintin-Deal

Spre sfârşitul secolului XX, suprafaţa construită a oraşului s-a dublat prin apariţia
noilor cartiere de blocuri: Băneasa, Floreasca, Tei, Colentina, Pantelimon, Titan-Balta Albă,
Apărătorii Patriei, Berceni, Ferentari, Rahova, Militari, Drumul Taberei, Bucureştii Noi (idem,
2005:169). De asemenea, s-au extins cartierele Progresul, Ghencea, Militari, Giuleşti. Acestea
se extindeau pe foste terenuri virane sau cultivate, iar alte zone erau reamenajate (de
exemplu, în nord era hipodromul pe care s-a construit Casa Presei Libere şi Romexpo) (idem,
2005:171).

13

Conform Legii pentru organizarea administraţiei comunale a orașului București, din 7 februarie 1926, prin care s-au
înglobat în București 10 comune limitrofe: Băneasa, Colentina-Fundeni, Pantelimon, Principele Nicolaie, DudeștiCioplea, Șerban Vodă, Militari, Roșu, Principele Carol și Griviţa.
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În anul 2002, conform Institutului Naţional de Statistică, municipiul Bucureşti are o
suprafaţă totală de 237,87 km2. Limita administrativă a fost descrisă de Gherasim
(2005:184) ca având următorul traseu:
În nord şi nord-est, pe linia de centură, de la staţia CFR Chiajna până la Pădurea Tunari. De
aici, spre sud, pe un drum între pădurile Tunari şi Băneasa, prin estul aeroportului Băneasa
până la calea ferată Bucureşti-Constanţa (la intersecţia cu Şos. Pipera), pe această cale ferată
până la intersecţia cu cea care vine de la Gara Obor, pe care o urmează până la podul peste
lacul Fundeni. De la pod, pe malul nordic al lacurilor Fundeni şi Pantelimon, până la barajul
Pantelimon, pe la estul marilor platforme industriale Republica şi Faur, pe la vest de comuna
Căţelu şi ajunge pe Dâmboviţa la 2 km interior pe centură. Pe malul stâng al Dâmboviţei 4 km
spre interiorul oraşului, pe la nord-vest de terenurile comunei Popeşti-Leordeni, apoi pe
strada Ciocârliei şi Şos. Berceni, până la linia de centură, pe aceasta până la staţia CFR Berceni.
De aici, spre nord, pe la marginea vestică a platformei IMGB până la staţia CFR Progresul. De
aici, prin strada Orşova, pe la marginea sudică a cartierelor Ferentari şi Rahova, până la
intersecţia cu Prelungirea Ghencea, pe care o urmează 2 km spre interior, până la linia de
centură. Pe acesta la 4 km spre nord, întâlneşte canalul Arcuda, care este limita până la malul
vestic al Lacului Morii, apoi pe la nordul comunelor Roşu şi Chiajna, înapoi la staţia CFR
Chiajna.

Fig. 5.10. Noul plan al oraşului Bucureşti, de căpitan Mihail C. Pântea din Marele Stat Major al Armatei
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Implicaţiile expansiunii urbane pentru terenurile agricole
Zona metropolitană a Bucureştiului a cunoscut o extindere permanentă a terenurilor arabile,
creştere obţinută pe mai ales pe baza defrişărilor pădurilor, desţelenirea unor întinse
suprafeţe de teren sau prin asanarea unor zone mlăştinoase sau lacustre. Digitizarea
modului de utilizare de pe harta topografică din 1970 (scara 1: 50.000) a arătat că terenurile
arabile deţin cca. 77% din suprafaţa zonei metropolitane, în acest calcul fiind inclusă şi
terenurile arabile din limita administrativă a municipiului Bucureşti. Doar cu mici excepţii,
continuitatea lor spaţială era spartă cu păduri, în zona nordică (la Snagov, Ciolpani, Moara
Vlăsiei), în nord-vest (la Crevedia Mare şi Vânătorii Mici), sud-estul Bucureştiului (la Cernica,
Găneasa) şi la Comana.
Pe hărţile modului de utilizare a terenurilor CORINE Land Cover, obţinute pe baza
imaginilor satelitare Landsat cu rezoluţia spaţială de 30 m, terenurile arabile au avut o
pondere de 70,5% în 1990 şi de 71,3% în 2000. Comparativ cu perioada anilor ’70, ponderea
terenurilor arabile în anul 1990 a scăzut cu 8,4%. În prezent, conform INS (2000) ponderea
terenurile arabile în totalul terenurilor agricole are cele mai ridicate valori în Colobaşi
(99,7%), Vidra (99,5), Ulmi
(99%), iar ponderi ceva mai
reduse în Mogoşoaia (84,6%),
Bucureşti (83,3 %) şi Greaca
(68,1%).
În ceea ce priveşte
ponderea terenurilor arabile
din
suprafaţa
totală
a
localităţilor, cele mai ridicate
ponderi sunt în partea de sudest a ZMB care prezintă certe
posibilităţi de dezvoltarea ca
un spaţiu agricol în cadrul
zonei metropolitane (fig.5.11).
Expansiunea în spaţiul urban
şi periuban a municipiului
Bucureşti
a
însemnat
Fig. 5.11. Ponderea terenurilor arabile din suprafaţa totală a
reducerea
substanţială
a
localităţilor în ZMB
suprafeţelor ocupate cu viţăSursa datelor: INS, 2002
de-vie sau pomi fructiferi.
Implicaţii pentru terenurile forestiere
Zona metropolitană a Bucureştiului este situată într-o regiune geografică acoperită în urmă
cu câteva secole de codrii Vlăsiei. Despre aceştia dar şi despre pădurile actuale, Iordan
(1973:174) a scris:
,,Actualele păduri nu sunt altceva decât rămăşite ale codrilor Vlăsiei, dovezi incontestabile şi
concludente ale existenţei unor întinse masive păduroase în secolele trecute. Puternica
fragmentare, împrăştiere, a pădurilor se datorează acţiunilor omului pentru câştigarea de
teren agricol, acţiuni întreprinse mai ales după 1900. Exceptând Câmpia Câlnăului de vest şi
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împrejurimile imediate din vestul şi sudul oraşului Bucureşti, peste tot în zona periurbană, pe
văile apelor sau pe podurile câmpurilor, la margine de sat sau în mijloc de câmpie, străjuind
lacurile sau conturând orizontul, suprafeţele mai mari sau mai mici ale pădurilor apar la tot
pasul’’.

Hărţile vechi,
Austriacă,
de
la
sfârşitul secolului al
XVIII-lea şi Szatmari,
de la sfârşitul secolului
al
XIX-lea,
arată
existenţa unor păduri
întinse în multe arii ale
zonei metropolitane, şi
care
impuneau
adevărate elemente de
peisaj forestier. Unele
dintre aceste păduri
acopereau toată Vlăsia
de nord, Burnazul,
Câmpia
Neajlovului,
Câmpia Mostiştei de
Sud. Reproducem în
figura
5.12
un
fragment din harta
austriacă (Specht) care
arată
distribuţia
geografică a pădurilor
pe valea Dâmboviţei
(sectorul de la Glina
până la Budeşti) şi
valea Câlnăului (de la
Stubeo – actualul sat
Postăvari până la Grui
– actualul sat Gruiu;
conform hărţii, cursul
Câlnăului, în acest
sector, era paralel cu
cel al Dâmboviţei.
O altă porţiune
din harta Specht, pe
care am georeferenţiatFig. 5.12. Fragment din harta Specht care arată distribuţia pădurilor
o în GIS prin metoda
pe văile Câlnăului şi Dâmboviţei, între Glina (la nord) şi Budeşti (la sud)
image-to-image,
este
dintr-o zonă situată la nord-vest de Bucureşti (fig.5.13). Pe ea se observă marea distribuţie a
pădurilor, aşezările umane apărând practic ,,îngropate’’ în acestea. Din aceste păduri au mai
rămas, în prezent, doar petice, reprezentate de pădurile Moţoc (situată în apropiere de
Mogoşoaia), Râioasa (cea mai mare dintre ele, situată la nord-vest de Chitila, sau la vest de
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satul Flamunczeny - aşa cum este scris pe Harta Specht), Cereanca (la nord de Săbăreni, sau
la nord de satul Popeşti - aşa cum apare pe harta Specht), Cosoba şi Joiţa (din apropiere de
Cosoba), Ileana (la nord de Dragomireşti Deal, aceeaşi denumire şi pe harta Specht), Berceni
(la sud de Bolintin-Deal sau Volentin in Dyal pe harta Specht), Mihai Vodă (la nord de
Tântava), Dorobanţu (aproape de Grădinari) şi Ţegheş (la nord de Odoreanu).

Fig. 5.13. Fragment din harta Specht care arată distribuţia pădurilor într-o zonă situată la nord-vest de
Bucureşti şi relaţia cu pădurile şi aşezările umane actuale

Următoarea hartă de pe care am analizat distribuţia spaţială a pădurilor este harta
Szatmari (fig.5.14). Am ales o planşă din sudul Câmpiei Mostiştei, unde se poate observa că,
deşi pădurile deţin o pondere însemnată, acestea începuseră să se reducă sub impactul
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defrişărilor locale pentru introducerea respectivelor suprafeţe în circuitul culturilor agricole.
Spre deosebire de Harta Specht, expusă mai sus, denumirile de localităţi şi păduri care apar
pe harta Satmari în sectorul analizat, sunt mult mai apropiate de cele actuale. Pe sectorul de
hartă aanalizat apar, de la nord la sud, următoarele păduri: Goştile (le vest de Cândeasa),
Călăreţi (la nord de Odobescu, actualul sat Călăreţi), Vadu Anei (care este un rest din pădurea
Şuicariu), Chira, Lilieci (un rest din pădurea cu acelaşi nume), Mănciuleşti şi Plătăreşti
(resturi din pădurea Timidiu), Tămăduianca (rămasă aproape în întregime din vechea
pădure Bratuşiani), Butucoasa (rămăşiţă a aceleaşi păduri), Gologanu (din apropiere de satul
Gologanu, cum apare pe harta Satmari), Săruleasca (rămăşită a pădurii Pârlita), Zalinca (pe
harta se numea Salinca), Măcelaru (cu acelaşi nume pe hartă – Măcelariu), Baba Ana (rest al
Pădurii Măcelariu), Belciug (numită pe hartă tot Belciugu), Ciofliceanca şi Bălanul (pe hartă
apare o singură pădure - Bălleanului), Silvestri (aproape de satul Silvestru de pe hartă),
Popeşti (aproape de satul Popeşti).

Fig. 5.14. Pădurile de pe harta Szatmari situate în Câmpia Mostiştei de Sud
şi pădurile care mai există în prezent

La începutul secolului al XX-lea pădurile s-au redus foarte mult în zona suburbană a
Bucureştiului, sub impactul acţiunilor antropice care necesitau terenuri arabile sau pentru
construcţii. Un plan din 1921, intitulat Bucureşti şi împrejurimile de maior Mih. C. Pântea,
arată suprafaţa forestieră mică din jurul Bucureştiului. Pădurile care apar pe hartă, în
majoritate, s-au păstrat şi în prezent. Dintre acestea menţionăm pădurile: Buftea (Râioasa),
Băneasca, Tunari, Pantelimon, Cernica, Pasărea, Găneasa.
În 2007, cele mai mari suprafeţe forestiere sunt partea nordică a zonei
metropolitane (în Câmpia Snagovului), în partea de nord-vest, dar şi în lunga Argeşului
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(aproape de vărsarea în
Dunăre). Cea mai extinsă
suprafaţă forestieră este în
Snagov (3.639 ha), Comana
(3.533 ha), Pantelimon (2.964
ha), Crevedia Mare (2.558 ha)
şi Moara Vlăsiei (2.342 ha)
(fig.5.15).
În chestionarul trimis
primăriilor
din
zona
metropolitană a fost inclusă o
întrebare cu privire la
structura
de
proprietate
asupra terenurilor forestiere
din ZMB. Tabelul 5.6 arată cea
mai mare parte a pădurilor se
află în proprietatea statului,
Fig. 5.15. Distribuţia spaţială a suprafeţelor ocupate cu păduri
cu suprafeţe care pot ajunge
Sursa datelor: MAPDR, 2007
la 3.500 ha (Snagov - 3.500
ha, Crevedia Mare - 2.560 ha, Gruiu - 1.079 ha). Suprafeţe forestiere mult mai mici deţinute
în proprietate sunt cele care aparţin persoanelor fizice (Colibaşi - 150 ha, Niculeşti - 100 ha,
Tărtăşeşti - 47,11 ha), iar suprafeţele cele mai mici sunt deţinute de primării (FloreştiStoeneşti - 0,10 ha, Snagov - 30 ha) sau biserică ( Gruiu - 30 ha).
Tabelul 5.6. Structura de proprietate pentru păduri în localităţi ale ZMB
Unitatea administrativ-teritorială
Brezoaele
Căscioarele
Chiajna
Ciocăneşti
Colibaşi
Crevedia Mare
Dărăşti-Ilfov
Floreşti-Stoeneşti
Găneasa
Gruiu
Hotarele
Jilava
Măgurele
Niculeşti
Olteniţa
Popeşti-Leordeni
Sineşti
Snagov
Tărtăşeşti
Vânătorii Mici

Sursa:

Judeţ

Stat

Primărie

DB
CL
IF
DB
GR
GR
IF
GR
IF
IF
GR
IF
IF
DB
CL
IF
IL
IF
DB
GR

95
337
25
1.002
2.560
268
7
610
1.079
640
160
462
201
12
509
3.500
11,6
680

0,10
30
-

Persoane
Fizice
20
7,50
41,12
150
45
3
13
18
42
100
29,23
2,55
20
47,11
21

Datele autorului după chestionarul trimis primăriilor din zona metropolitană, 2006.

Biserică
30
-
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Implicaţii pentru ape şi bălţi
Apa Dâmboviţei a fost folosită pentru alimentarea cu apă a oraşului Bucureşti şi pentru
morile acţionate de forţa apelor14. Totuşi, din cauza înmulţirii numărului de locuitori, apa
Dâmboviţei a devenit din ce în ce mai puţin potabilă, având microbi de tifos şi dizenterie
(foto.5.3). Mihăilescu (2003:76) îl citează pe Fr. Damé (1907), care descria Dâmboviţa astfel:
,,Toţi cei care au văzut cursul Dâmboviţei, străbătând sinuos oraşul între malurile joase,
străjuite de sălcii, plopi, frasini şi carpeni, nu-l pot considera ca pe un râu care străbate o
capitală, ci ca un râuşor care udă o câmpie înverzită’’.

Celălalt râu care traversează Bucureştiul, Colentina, a fost transformat într-o salbă
de lacuri, unele dintre ele mai mult mlaştini (Mihăilescu, 2003:76). O parte din aceste lacuri,
formau vâlcele, aşa cum era Bucureştioara, care pleca de la lacul Icoanei, care avea o
adâncime apreciabilă. Dâmboviţa forma şi ea astfel de gârle, alimentate suplimentar din
izvoare, dintre care menţionăm Gârliţa şi Dâmbovicioara (cu obârşiile sub Dealul Spirei);
Gârliţa Lânăriei - emisar al bălţii de sub Dealul Şerban Vodă (azi lacul din Parcul Tineretului).

Foto. 5.3. a. Alexandru Ioan Cuza şi dr. Carol Davilla vizitând cartierul Tabaci în 1862;
b. Valea Dâmboviţei spre sfârşitul secolul al 19-lea

Apele din zona metropolitană au suferit artificializări, fie pentru a regulariza
cursurile râurilor şi a proteja în acest mod aşezările de riscul de inundabilitate, fie pentru
valorificarea superioară a acestora (vezi figura 5.16 cu amenajarea canalului BucureştiDunăre, canalele de legătură între Căldăruşani – Snagov - Băneasa, utilizarea pentru
agrement a Lacului Morii, dar care au fost abandonate din cauza lipsei fondurilor, cf. Ioja,
2006:33) sau canalele amenajate pentru sistemele de irigaţie. O serie de acumulări au ape în
cantităţi impresionante: acumulările de Argeş (52,7 mil. m3), Colentina (46,9 mil. m3),
Mostiştea (24,4 mil. m3) şi Dâmboviţa (19,2 mil. m3) iar altele sunt folosite pentru
piscicultură (toate amenajările lacustre, crescătorii de puiet în lacurile Tunari, Afumaţi I şi II,
Găneasa III, Şindriliţa I, iar producători de peşte importanţi sunt iazurile Corbeanca,
Petrăchioaia, Brăneşti, Fundeni-Frunzăneşti) (idem , 2006:32).

14

Morile de apă au fost desfiinţate în 1865 (Mihăilescu, 2003:76).
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Fig. 5.16. Artificializarea hidrografică în zona lacului de la MIhăileşti:
a. Harta topografică 1:50.000 din anul 1970; b. Imagine satelitară Landsat din anul 1988

În Bucureştiau au fost, de asemenea, numeroase bălţi şi lacuri: Lacul lui Dura
Negustorului – azi lacul Cişmigiu, lacul din Grădina Botanică, Lacul Adânc din mahalaua
Izvor; Balta din Antim; Balta din Ţigănie, în apropierea Dealului Mitropoliei; Eleşteul lui
Şerban Vodă de la Filaret; lacul din ostrovul Sf. Elefterie; cel din Câmpul Procopoaoiei, de la
Podul de Pământ (azi Calea Plevnei); Eleşteul lui Târcă, din Vitan; lacul din Dudeşti etc.
Majoritatea au fost asanate şi sunt ocupate de construcţii.
Bălţile din zona metropolitană au fost asanate şi cele mai multe transformate în
terenuri agricole. Cele mai importante lucrări de acest gen au fost efectuate în lunca Dunării
şi în sectorul inferior al văii Mostiştei, ocupate în trecut de iazuri şi unde erau aduse
sohaturile domnitorilor. Reproducem, în acest sens, un decupaj din lunca Dunării, sectorul
din jurul oraşului Olteniţa. În figura 5.17.a este harta Specht, unde putem observa că la vest
de oraş că era Balta Ieserlo iar în partea de est era o zonă mlăştinoasă, care pe imaginea
Landsat din 1988 (fig.5.17.b) era asanată şi folosită ca terenuri arabile sau ca orezării.

5.17. Artificializarea hidrografică din Lunca Dunării în apropiere de Olteniţa:
a. Harta Szatmari; b. Imagine satelitară Landsat din anul 1988
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5. EVOLUŢIA PEISAJULUI BUCUREŞTEAN DE LA SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XIX-LEA
PÂNĂ ÎN PREZENT
În Foto. 5.4. încerc să arăt, prin trei, fotografii etapele de evoluţie ale peisajului bucureştean
de la sfârşitul secolului al XIX-lea până în prezent. Subliniez faptul că aceasta a trecut de la un
model mixt de utilizare a terenurilor (locuinţe cu grădini, livezi, viţă-de-vie), la unul cu
blocuri specifice perioadei socialiste, până la cel post-modern în care, în zona suburbană a
oraşului şi chiar la distanţe mai mari, apar cartiere noi de locuinţe sau aşa numitele
,,comunităţi închise’’, adică ansambluri rezidenţiale în care pot intra numai cei care au
locuinţe acolo. În continuare voi descrie fiecare tip de peisaj în parte.

Foto. 5.4. Dinamica peisajului bucureştean de la sfârşitul secolului al XIX-lea până în prezent

Peisajul premodern
La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, Bucureştiul avea aspectul unui sat
mai mare, cu case de un singur etaj, afundate într-o masă de verdeaţă. Am denumit acest
peisaj ca fiind peisajul premodern, care prezenta un model mixt de utilizare a terenurilor.
Acesta se găsea în partea centrală a oraşului, pentru că spre periferie, în apropierea şoselei
de centură, peisajul era unui tipic rural, cu gospodării care aveau case sărăcăcioase,
înconjurate de o grădină de zarzavaturi şi de pomi fructiferi sau vii. În zona centrală,
apăruseră elementele unei evoluţii urbane noi, prin construirea primelor două gări feroviare
(de la Filaret şi Gara de Nord), care au favorizat dezvoltarea industriei. Astfel, unele
suprafeţe utilizate agricol au fost desfiinţate şi ocupate de terenuri industriale, depozitare
sau de locuinţe. De asemenea, tot aici apăruseră unele ministere, edificii publice şi
particulare evidente în peisaj. Este vorba despre localul Ministerului Agriculturii şi
Domeniilor, Poşta Centrală15, Casa de Economii şi Consemnaţiuni, Palatul de Justiţie, palatele
unor bănci mari, Palatul Bursei16, palatele societăţilor petroliere, Palatul Regal, Ministerul de
Interne, Fundaţia Carol17, Cercul Militar Naţional, Palatul Telefoanelor, Ateneul Român,
Universitatea, magazine universale mari (Mihăilescu, 2003:84).
În ArcGIS 9.2, am suprapus planurile Borroczyn (1852) şi Pappasoglu (1871-75) cu
planul Bucureştiului din 2005 şi o imagine satelitară de rezoluţie mare din anul 2005. Pe

15
16
17

actualul Muzeul de Istorie Naţională.
actuala Biblioteca Naţională.
actuala Biblioteca Centrală Universitară (BCU).
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baza acestei suprapuneri, am realizat câteva decupaje prin care vom analiza unele
transformări pe care le-a suferit peisajul bucureştean.
1. Primul decupaj este din actuala zonă a Palatului Parlamentului. Cele două surse
cartografice pe care le-am luat în analiza spaţio-temporală comparativă sunt planul
Pappasoglu din 1871-75 şi o imagine satelitară din 2000 (fig.5.18). Pe planul Borroczyn
observăm că în partea vestică, corespunzătoare spaţiului din spatele actualului Palat al
Parlamentului, până la hotelul Grand Marriot (unde se afla Fabrica de bere Opler) şi spre
nord (spre valea Dâmboviţei pe atunci) se afla un teren cu grădini de legume, iar spre sud de
hotelul Marriot era o suprafaţă întinsă cu viţă-de-vie. Suprapus Palatului Parlamentului era o
zonă de case de locuit şi unităţi militare (corpul de uvrieri, Fonderia, două cazărmi de
infanterie). Oricum, acest teren din zona Palatului era într-o continuă expansiune la 1870,
comparativ cu planul Borroczyn constatându-se o reducere puternică a suprafeţelor
viticole18, pomicole, a grădinilor şi terenurilor arabile.

Fig. 5.18. Detaliu privind utilizarea terenurilor din zona Palatului Parlamentului:
a. Planul Pappasoglu - 1871; b. Imagine satelitară – 2005

Foto. 5.5. Vedere panoramică de la Curtea Arsa spre Dealul Arsenalului la 1841
Pictură de Eugen Ciceri
18

Aceste vii apar pe plaunul Borroczyn chiar cu nume pe ele (via lui Kokopescu, Mihalahe etc.).
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2. Al doilea decupaj este din zona Piaţa Unirii - Alba Iulia unde, pentru analiza dinamicii
peisajului urban, am utilizat trei surse cartografice. Este vorba despre planul Borroczyn
(1852), planul Pappasoglu (1871-75) şi planul străzilor din 2005 (fig.5.19). Este una dintre
zonele care au suferit transformări ample în perioada anilor ’80 ai secolului trecut, prin
reconfigurarea pentru noul centru civic. Au avut loc demolări, a fost construit centrul
comercial Unirea pe spaţiului fostelor hale, a început construcţia noii Biblioteci Naţionale, sau modificat străzi. Pe planul Borroczyn (1852) zona avea un caracter profund rural.
Observăm extinderea printre case a suprafeţelor cu viţă-de-vie, pomi fructiferi, grădini,
terenuri arabile, iar în partea estică, dincolo de bariera Dudeşti (aproximativ unde se află
acum Piaţa Alba Iulia), se găsea o suprafaţă întinsă cu viţă-de-vie. Spre vest, dincolo de valea
Dâmboviţei se aflau grădini de zarzavaturi.

Fig. 5.19. Detaliu privind utilizarea terenurilor din zona Piaţa Unirii – Piaţa Alba Iulia:
a. Planul Borroczyn – 1852. b. Planul Pappasoglu – 1871. c. Planul Bucureştiului - 2005

Pe planul Pappasoglu numărul caselor s-a înmulţit, în grădina de zarzavaturi de la
vest de Dâmboviţa s-au construit case, iar pe baza tendinţei de dezvoltarea a construcţiilor în
oraş au apărut gropile de nisip cu suprafeţe foarte mari. Trei dintre acestea apar printre
suprafeţele viticole din est. De asemenea, pe malul stâng al Dâmboviţei era turnătoria
Lemaître, fondată la 1864, devenită după naţionalizare uzina Timpuri Noi. Aproape în partea
centrală a acestei zone a fost cartografiată casa autorului planului, maiorul Pappasoglu. În
prezent, zona are un aspect urban, care îmbină arhitectura din perioada comunistă cu cea
modernă din prezent. Terenul viran care a rămas în spaţiul de la Biblioteca Naţională spre
Piaţa Alba Iulia este prevăzut să fie transformat într-un spaţiu modern, care să includă
aspectele rezidenţiale cu cele afaceri şi de entertainment.

Fig. 5.20. Detaliu privind utilizarea terenurilor pe Planul Borroczyn – 1852
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3. Al treilea decupaj este din zona Piaţa Romană - Piata Victoriei - Gara de Nord. Am
suprapus, pentru analiza noastră, Planul Borroczyn cu o imagine satelitară din anul 2000
(fig.5.21). Pe planul Borroczyn aproape jumătate din zona analizată era ocupată de terenuri
agricole, mai ales viţă-de-vie, situate în partea de vest. La est de aceste vii erau case cu
grădini şi mici livezi de pomi fructiferi. Este zona în care s-au dezvoltat mai târziu Gara de
Nord, Bulevardul Dinicu Golescu, Calea Griviţei (fosta Uliţa Târgoviştei pe planul Borroczyn).
De asemenea, era tăiată actuala Calea Victoriei, care pe planul din 1852 se numea Podu
Mogoşoaia, pe decupaj apărând sectorul cuprins între Bariera Mogoschai şi Biserica Albă din
apropierea actualei Pieţe George Enescu. Bulevardul Lascăr Catargiu, care leagă Piaţa
Victoriei de Piaţa Romană nu exista pe Planul Borroczyn.

Fig. 5.21. Detaliu privind utilizarea terenurilor din zona Piaţa Victoriei – Gara de Nord:
a. Planul Borroczyn – 1852; b. Imagine satelitară – 2005
Pentru anul 1927 avem un document vizual important care arată aspectul peisajului
în acel an. Este vorba despre o aerofotogramă (fig.5.22) dintr-o zonă situată la sud-vest de
Parcul Carol, traversată la vest de şoseaua Sălaj, la nord se intersectează calea Ferentari
(continuată cu Prelungirea Ferentari) cu Bulevardul Pieptănari, iar la est este şoseaua
Giurgiului. De asemenea, era traversată de la nord la sud de calea ferată care lega
Bucureştiului, prin Gara Filaret, de Giurgiu. Analiza aerofotogramei arată că în zonele unde
se află acum o parte din cartierele Ferentari şi Sălaj erau doar terenuri agricole, ocupate de
culturi cerealiere, legumicole sau pomi-viticole.. De asemenea, apar pe aerofotogramă întinse
spaţii neocupate de clădiri sau alte construcţii, care la ora actuală au fost ocupate de blocuri
sau platforme industriale, aşa cum este Platforma Rocar. Acestea sunt ocupate la ora actuală
numai de terenuri construite cu blocuri sau cu case. Zonele construite erau reprezentate de
case cu grădini
Peisajul modern
Peisajul specific sfârşitului secolului al XIX-lea şi începutului secolului XX a evoluat către unul
modern, în care s-au tăiat marile bulevarde, iar vechile târguri de cartier cu halele şi
magazinele lor au fost majoritatea total schimbate după 1950. Periferia, care depăşise
vechile şosele de centură (Basarab – azi Titulescu, Ştefan cel Mare, Mihai Bravu), avea
aspecte contrastante, în care se amestecau cartiere modeste, cu aspect rural sau semirural,
cartiere muncitoreşti vechi pe lângă întreprinderile industriale construite inainte de 1944.

DINAMICA UTILIZĂRII TERENURILOR

169

Fig. 5.22. Detaliu privind utilizarea terenurilor din zona Ferentari – Rahova.
Aerofotogramă din anul 1927

În zona periubană, influenţa Bucureştiului se resimţea din ce în ce mai mult. Au
apărut primele preocupări de sistematizare de la centru spre periferie iar cererea de
alimente perisabile a dus la reglementări în construcţii şi amenajări edilitare şi la
organizarea spaţiului agricol periurban. Aşa cum notează Vintilă Mihăilescu (2003:85) în
jurul Bucureştiului apăruseră o serie de ferme (de fructe, legume, păsări, vite de lapte), care
s-au adăugat mai vechilor sate de lăptari şi grădinari (Chiajna, Băneasa, Herăstrău, Colentina,
Fundeni, Dobroeşti, Pantelimon, Dudeşti-Cioplea). Acelaşi autor afirmă că se putea vorbi
despre dezvoltarea unei ,,regiuni urbane’’ în jurul capitalei, un fenomen pe care geografii
români începuseră să-l studieze cu mai mare atenţie după 1920 (Mihăilescu, 2003:85).
După cel de al Doilea Război Mondial şi abdicarea regelui Mihai I, s-a instaurat
regimul comunist care a creat condiţii noi economico-sociale în oraş. În primul rând, toate
întreprinderile industriale, marile bănci şi magazine, au fost naţionalizate. În agricultură a
început procesul de colectivizare care a dus la înfiinţarea primelor Cooperative Agricole de
Producţie (CAP) şi la primele Întreprinderi Agricole de Stat (IAS). Perioada corespunzătoare
instaurării depline a comunismului şi a influenţei acestuia în plan urbanistic am denumit-o
ca fiind zonificarea socialistă. Acestei perioade, caracteristică pentru anii ’60, ’70 şi ’80, îi
corespunde construirea marilor platforme industriale situate, în general, la marginea
oraşului, şi care au ocupat foste terenuri agricole. Peisajul bucureştean a început să fie
dominat de apariţia noilor cartiere de blocuri socialiste destinate muncitorilor de pe
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platformele industriale, prezentând aspecte aproape comune, fără o identitate distinctă de la
un cartier la altul. În imediata apropierea a oraşului au fost dezvoltate ferme (carne de vită,
porc, miel, păsări, ouă, lapte şi produse lactate) la Bragadiru, Dragomireşti, Chiajna, Otopeni,
Afumaţi, Popeşti-Leordeni iar la distanţe ceva mai mari erau ferme la Adunaţii-Copăceni, 1
Decembrie, Ciorogârla, Joiţa, Buftea, Crevedia, Periş, Snagov (vezi fig.7.3). De la aceste ferme,
erau vândute în Bucureşti circa 18 milioane de păsări (Mihăilescu, 2003:225).
Peisajul contemporan cu tendinţe postmoderne
La ora actuală, municipiul Bucureşti trece printr-o nouă etapă de dezvoltare urbanistică, pe
care am denumit-o dezvoltarea economiei urbane şi a ,,comunităţilor închise’’. Oraşul devine
dintr-unul predominant industrial în perioada comunistă, unul axat predominant pe servicii.
Aici se dezvoltă sedii centrale de companii, atât în interiorul oraşului cât şi la periferie, prin
construirea unor parcuri de afaceri. De asemenea, spre periferie, se dezvoltă cartiere
rezidenţiale noi sau platforme logistice care ocupă terenurile agricole. Activităţile agricole
din proximitatea oraşului care contribuiau la aprovizionarea lui s-au redus acum
semnificativ şi continuă doar la distanţe din ce în ce mai mari de oraş.
Proiectele rezidenţiale au fost dezvoltate fie în interiorul oraşului (mai ales în locul
platformelor industriale care s-au închis ori au fost relocalizate), fie în afara oraşului (mai
ales în zona de nord) (fig.5.23). Aşa au ajuns preţurile terenurilor intravilane din zona de
nord să fie de 2.000-2.500 Euro/m2 pentru parcele mai mici de 1.000 m2, salt uriaş
comparativ cu preţurile din 2003, când erau de 200-400 Euro/m2 (Colliers International,
2006:72). Zona atrage în continuare multe investiţii în domeniul construcţiilor rezidenţiale,
care au trecut de la investiţiile în case sau vile la cele de apartamente (până de curând au fost
evitate). Motivul este profitul mai ridicat ce se obţine din vânzarea blocurilor, deoarece
pentru o clădire cu apartamente suprafaţa medie de teren este de 700-2.000 m2, în timp ce
pentru un complex de vile este nevoie de 1,5-10 ha (Colliers International, 2004:42). Dintre
proiectele rezidenţiale de tipul blocurilor de apartamente, menţionez: Green Lake (o
combinaţie de vile şi apartamente în Străuleşti, pe malul lacului Griviţa), My Dream,
Greenfield, Ibiza Sol şi Liziera – toate situate în zona Pipera.
Proiectele rezidenţiale de tipul ansamblurilor de vile au fost dezvoltate în partea de
nord, beneficiind şi de avantajele apropierii de DN1. Unele dintre ele au ocupat suprafeţe de
teren agricol, iar altele s-au amplasat în zone situate în apropierea pădurilor (foto.5.6).
Majoritatea sunt situate în localităţile metropolitane din judeţul Ilfov (Satul American,
Paradisul Verde, Ansamblul rezidenţial Baloteşti, Corbeanca Forest, Gardenia Village), dar au
apărut unele şi în localităţi din judeţul Dâmboviţa (Casa de Vis I şi II, Pădurea cu Tei)
(fig.5.24).
De pe GoogleEarth am preluat câteva imagini satelitare cu exemple de spaţii
rezidenţiale noi din ZMB şi analizez impactul pe care construcţiile noi îl au asupra
terenurilor agricole. Primul exemplu este complexul Corbeanca Forest, care a fost dezvoltat
pe baza a două elemente de atracţie, reprezentate de pădurea din apropiere şi complexul
comercial Prisma (fig.5.25.a). Cel de-al doilea exemplu este o comunitate închisă, denumirea
complexului rezidenţial fiind Northpoint Corbeanca (fig.5.26.b). Complexul a fost construit în
plin câmp agricol, la o intersecţie de drumuri modernizate, elementele de accesibilitate şi de
izolare faţă de restul oraşului fiind decisive.
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Fig. 5.23. Ansambluri rezidenţiale şi zone de servicii intraurbane
Sursa: adaptare după Chelcea, L. Bucureştiul postindustrial. Memorie, dezindustrializare şi regenerare urbană, 2008, p.306

Foto. 5.6. Case construite pe terenuri agricole în zona de nord a Municipiului Bucureşti
Sursa: foto. Liviu Chelcea
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Fig. 5.24. Principalele ansambluri rezidenţiale extraurbane în ZMB
Sursa: Anunţuri de vânzare locuinţe publicate pe Internet, 2006

Fig, 5.25. Ansambluri rezidenţiale de tip ,,comunităţi închise’’:
a. Corbeanca Forest; b. Northpoint Corbeanca
Sursa imaginilor satelitare: GoogleEarth, 2007
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Următoarele două exemple de zone
rezidenţiale dezvoltate recent şi care au avut
influenţă asupra peisajului agricol sau agroagro
700
forestier sunt din zona Pipera şi de la Snagov.
Zona Pipera este situată în imediata
600
apropiere a Bucureştiului, în partea de nordnord
est a acestuia. Dintr-un
un spaţiu agricol, pe baza
500
atracţiei pe care a exercitat-o
o apropierea faţă
400
de Bucureşti a devenit, imediat după 1990,
1990
zona cea mai atractivă pentru construirea de
300
vile, îndeosebi ca a doua locuinţă pentru cei
care locuiau în oraş. S-aa dezvoltat un întreg
200
cartier în zonă, iar fostele terenuri agricole şi
100
activităţile pastorale au fost înlocuite de case
şi vile (fig.5.27.a). Acest lucru se reflectă şi în
0
creşterea preţului terenurilor din zonă până
2003 2004 2005 2006 2007
în 2007(fig.5.26).
Ultimul exemplu este de la Snagov, o
Preţul minim
Preţul
ul maxim
zonă care nu este doar de acum atractivă
pentru persoanele
soanele cu venituri peste medie.
Fig. 5.26. Evoluţia preţului terenurilor
Această
zonă
a fost dezvoltată ca una de elită
2
intravilane în
n zona Pipera (Euro/m )
mai ales după 1950, când s-aa investit în zonă
Sursa: Colliers International, Analiza pieţei imobiliare,
imobiliare
2007, p.47.
pentru construirea de facilităţi turistice şi
sportive. La ora actuală, pee terenurile libere
dintre case s-au
au dezvoltat complexe rezidenţiale,
r
aşa cum este cazul complexului San Remo, a
cărui imagine satelitară o prezentăm în figura 5.27.b. Dezvoltarea complexelor rezidenţiale
sau a caselor individuale în zona Snagov s-a
s a produs şi pe fostele terenuri agricole, care se
reduc din ce în ce mai mult. Construirea de case la marginea lacului a dus la reducerea
accesului nerezidenţilor la lacul Snagov, ceea ce poate fi un factor negativ pentru turismul
din zonă şi o ameninţare pentru protecţia mediului lacustru.
Euro/m2

800

Fig. 5.27.
5.
Ansambluri rezidenţiale în ZMB:
a. Zona Pipera; b. Complexul San Remo – Snagov
Sursa imaginilor satelitare: GoogleEarth, 2007
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Spaţiile de birouri s-au extins până acum de-a lungul a două axe: Unirii – Charles de
Gaulle şi World Trade Center – Aeroportul Băneasa. Aici sunt îndeosebi birouri ale
companiilor care preferă aceste zone datorită vizibilităţii şi prestigiului pe care îl oferă zona.
Birourile administrative s-au dezvoltat în zone ca Pipera şi Drumul Taberei-Militari, pentru
faptul că au avut terenuri mai ieftine iar forţa de muncă locuieşte în apropiere (Colliers
International, 2004:40). Unul dintre proiectele cele mai importante a fost Bucharest Business
Park, situat în apropiere de Piaţa Presei Libere, care a atras proiecte similare în zonă (S Park,
Victoria Park, Băneasa Business & Technology Park).
Spaţiile industriale din oraş sunt transferate spre alte utilizări fie din cauza presiunii
ridicate a preţurilor terenurilor din zona lor fie din cauza presiunii pe care o exercită
respectarea normelor de protecţia mediului. Fabricile mari au fost localizate, de-a lungul
evoluţiei spaţiale a Bucureştiului, aproape de fiecare dată la marginea oraşului. Reproducem
în Foto 5.7 două imagini cu două dintre fabricile din Bucureşti. Prima este fabrica de lacuri şi
vopsele Policolor, înfiinţată în 1965, în apropiere de fosta Pulberăria Armatei (în prezent SC
Chimopar SA), din zona fostului sat Cioplea, iar cea de-a doua este fosta Fabrică de Glucoză,
transformată în prezent în sediu de firmă şi hotel. Se observă cum acestea au ocupat terenuri
întinse chiar la margine oraşului, în fotografia 5.7.b vedem contrastul dintre terenul agricol şi
cel ocupat de fabrică.

Foto. 5.7. Dinamica urbană a Bucureştiului prin amplasarea fabricilor la marginea oraşului:
a. Fabrica de Glucoză, anul 1902 ; b. Fabrica Policolor, anul 1965

La ora actuală, dezvoltarea spaţiilor industriale se face sub forma platformelor
logistice, adică sub forma unor hale care pot fi uşor compartimentate şi adaptate pentru
utilizare industrială sau de depozitare. Acestea au fost construite mai ales în de-a lungul
autostrăzii A1, datorită limitărilor de circulaţie pe DN1 şi preţului mai mic al terenurilor
(fig.5.28). Pentru construcţia unui parc industrial este nevoie de circa 20-25 ha, cel mai
adesea terenuri agricole. Spre sudul Bucureştiului, platformele logistice nu au fost localizate
până acum. Zona a făcut parte din proiectele de construire a unor platforme industriale în
perioada comunistă, dar majoritatea fabricilor construite atunci au fost închise s-au se află
acum în proces de restructurare, prin diminuarea semnificativă a activităţilor (foto.5.10).
Ceea ce se remarcă în zonă este construirea unor fabrici din domeniul alimentar (bere,
sucuri, ciocolată, panificaţie), multe ocupând terenuri utilizate anterior agricol.
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Fig. 5.28. Parcuri logistice în ZMB

Foto. 5.8. Parcul logistic Bucharest West
Sursa: Colliers International, Analiza pieţei imobiliare, 2007, p.44.

Spaţiile comerciale. Vintilă Mihăilescu (2003) a insistat foarte mult în cartea sa pe
rolul de târg al Bucureştiului, situat la întretăierea unor drumuri care veneau din toate
colţurile ţării. Creşterea populaţie oraşului (50.000 de locuitori la sfârşitul secolului al XVIIlea şi peste 100.000 locuitori la jumătatea secolului al XIX-lea) făcea să fie nevoie tot mai
mare de cereale, carne, fructe, vin, miere, ceea ce a transformat Bucureştiul, în secolul al
XVIII-lea, în cel mai căutat centru de schimb din sudul ţării şi chiar din sud-estul Europei
(Mihăilescu, 2003:81).

176

ZONA METROPOLITANĂ A BUCUREŞTIULUI

Foto. 5.10. Evoluţia industrială a Bucureştiului: a. Platforma Danubiana;
b. Relocalizări de fabrici în afara oraşului
,,Cele mai vechi drumuri care treceau prin Bucureşti sunt: Drumul Târgoviştei (menţionat în
secolul al XVI-lea), care-i Drumul Dâmboviţei (legătura cu Braşovul pe la Bran); Drumul
Giurgiului (secolul al XVI-lea) (continuare a Drumului Dâmboviţei spre Dunăre); Drumul
Târgului din Afară (secolul al XVI-lea), ducând prin Afumaţi la Buzău şi prin Buzău în
Moldova; Drumul Craiovei sau al Mehedinţilor (secolul al XVI-lea) (legătura cu Oltenia);
Drumul Piteştilor (secolul al 17-lea); Drumul Mogoşoaiei (secolul al XVII-lea), devenit al
Ploieştilor (legătură cu Valea Prahovei); Drumul ce ducea la sârbi (menţionat în secolul al XVIlea, în secolul al XVII-lea are legătura cu Dunărea); Drumul Vergului (secolul al XVII-lea),
mergând la Silistra’’ (Mihăilescu, 2003:17).

Din figura 5.29.a putem observa că extinderea spaţială a oraşului Bucureşti, la
sfârşitul secolul al XVIII-lea, se făcea în funcţie de aceste ardere radiare de transport şi de
cursul Dâmboviţei, oraşul dezvoltându-se mai mult pe malul stâng al acesteia. Limita
oraşului în acea perioadă corespundea cu limita unor pieţe urbane reprezentative pentru
momentul actual de dezvoltarea a Bucureştiului, toate la un loc putând fi considerate ca
formând nucleul vechi al oraşului (Piaţa Victoriei, Piaţa Obor, Piaţa Iancului, Dristor,
Tineretului, Piaţa Regina Maria şi Piaţa Eroilor). Dispunerea acestor pieţe pe harta Specht, de
la 1790, a fost pusă în alternanţă cu un plan al municipiului Bucureşti, din 2007, care arată
atât extinderea spaţială a oraşului cât şi poziţia unor centre comerciale majore (fig.5.29.b).
Observăm că centrele comerciale actuale sunt plasate şi ele la marginea oraşului, de-a lungul
unor căi majore de circulaţie. În perioada post-comunistă a Bucureştiului, acestea au fost
primele elemente de dezvoltare urbanistică, fiind de abia ulterior urmate de complexele
rezidenţiale sau de spaţiile de birouri. Ele contribuie la reorganizarea spaţiul urban din jur,
îndeosebi prin ocupare unor suprafeţe întinse de teren agricol şi au dus la atragerea altor
investiţii (parcuri de distracţie de tipul mall-urilor, ansambluri rezidenţiale).
Un exemplu de reorganizare a spaţiului geografic este Băneasa-Feeria, care a
schimbat în totalitate peisajul zonei. Complexul este situat la intersecţia DN1 cu Aleea
Privighetorilor, având în alcătuire un hypermarket Carrefour, un magazin de electrocasnice
Media Galaxy, o unitate mixtă Mobexpert-Flanco, un magazin Bricostore şi IKEA (Colliers
International, 2006:55). Din figura 5.30 observăm dinamica spaţială a acestui complex în
perioada 2005-2007. Dezvoltarea lui este legată şi de prezenţa altor elemente de
favorabilitate în zonă (aeroport, ansambluri rezidenţiale, păduri pentru agrement şi
recreere, la care se adaugă accesibilitatea directă la DN1).
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Foto. 5.29. Dinamica urbană a Bucureştiului prin amplasarea pieţelor la marginea oraşului:
a. Planul Specht – 1791; b. Hypermarket-uri şi magazine de mobilă sau materiale de construcţii - 2007

Fig. 5.30. Detaliu din zona Băneasa – Henri Coandă:
a. Ortofotoplan - 2005; b. Planul Bucureştiului - 2007

6
ACTIVITĂŢI DE CULTURA PLANTELOR ŞI CREŞTEREA
ANIMALELOR ÎN ZMB

CATEGORII DE CULTURI AGRICOLE
Cultivarea terenurilor arabile
Caracteristicile actuale ale cultivării plantelor sunt date de modificările intervenite în
structura de proprietate a fondului funciar. În funcţie de condiţiile, agricole s-au produs
modificări care au determinat reşterea importanţei anumitor culturi (privită sub aspect
procentual) şi la scăderea importanţei altora. De exemplu, a crescut procentul culturilor
cerealiere (grâu şi porumb) în defavoare altor culturi (îndeosebi plantele tehnice).
Fenomenul este reflectat cel mai bine de ponderea suprafeţelor cultivate cu sfeclă de zahăr
care, pe fondul dificultăţilor economice avute de fabricile de zahăr, s-au redus foarte mult,
ajungând în multe localităţi să nu mai fie cultivate deloc. O influenţă importantă în tipul de
cultură agricolă practicat este dată de ,,rolul vecinilor’’, important în etapa actuală, când
retrocedarea terenurilor agricole însemnă un grad ridicat de fragmentarea a suprafeţelor
deţinute, astfel ca proprietarii vecini ,,se înţeleg’’ în cultivarea unei anumite plante pentru a
favoriza un cost mai redus de înfiinţare a culturii şi de recoltare.
Atât plantele cultivate cât şi animalele crescute sunt influenţate de pieţele de
desfacere naţionale şi internaţionale, dar şi de posibilităţile financiare ale proprietarilor de
terenuri agricole sau politicile agricole guvernamentale. Apropierea de Bucureşti determină
în aşezările din jur două aspecte contradictorii. Pe de o parte, în unele localităţi se practică
intens legumicultura, creşterea animalelor şi sunt investiţii ceva mai mari. Pe de altă parte,
într-o serie de localităţi agricultura şi-a pierdut din importanţă, terenurile agricole fiind
vândute şi ocupate de construcţii (rezidenţiale, birouri, depozite, hale industriale logistice).
Pe măsura creşterii distanţei de Bucureşti, agricultura de subzistenţă devine principala
caracteristică. Acest lucru este influenţat de gradul ridicat de îmbătrânire a populaţiei rurale,
mijloacele de transport care cresc durata de deplasare către centrele de desfacere precum şi
costurile acestora. Proprietarii cultivă cu precădere cereale, având posibilitatea de a vinde
într-o singură tranşă producţia realizată, adesea prin comercianţi care o achiziţionează
direct din localitate. Terenurile arabile au moduri de utilizare specifice, în funcţie de
condiţiile naturale regionale precum şi de specializarea respectivelor localităţi într-o
anumită practică agricolă.
După datele INS (2002), în ZMB ponderea principalelor culturi din suprafaţa arabilă
sunt în ordine: grâul (30,7%), porumbul (27,3%) floarea-soarelui (13,5%), legumele (3,1%),
cartofii (1,16%). (tabelul 6.1). Acestea, alături de o foarte mică suprafaţă cultivată cu sfeclă
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de zahăr (0,02% din arabil), ocupă 75,72% din suprafaţa arabilă a zonei metropolitane. În
ceea ce priveşte situaţia pe judeţe ale ZMB, culturile menţionate mai sus deţin ponderea cea
mai ridicată în unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Călăraşi (78,63% din arabil) şi
Giurgiu (74,78% din arabil). Judeţele Ilfov şi Dâmboviţa, care sunt supese, la ora actuală, unei
intense suburbanizări, înregistrează o diminuare puternică a activităţilor agricole, având
ponderea cea mai redusă a culturilor agricole menţionate, cu 72,7% din arabil în Ilfov şi
72,94% din arabil în Dâmboviţa.
Tabelul 6.1. Ponderea suprafeţelor cultivate cu cereale,
legume şi plante tehnice din suprafaţa arabilă (%)
UAT metropolitane din judeţul:
Călăraşi
Dâmboviţa
Giurgiu
Ilfov
Grâu
37,2
23,5
22
27,3
Porumb
23,9
32,3
38
25,1
Floarea-soarelui
16,4
5,5
7,7
14,1
Legume
0,9
2,7
5,5
5,1
Cartofi
0,22
8,7
1,62
0,98
Sfeclă de zahăr
0,02
0,14
TOTAL
78,63
72,94
74,78
72,7
Sursa: Date prelucrate după INS (2002), Fişele Statistice ale Localităţilor.
Indicator

Ialomiţa
29,1
19,7
15,3
0,4
0,06
64,58

ZMB
30,7
27,3
13,5
3,1
1,16
0,02
75,72

Un aspect care ne-a interesat în chestionarul trimis primăriilor din zona
metropolitană a Bucureştiului s-a referit la procentul de gospodări din localitate care au
cultivat grâu, porumb, floarea-soarelui, cartofi şi legume. Rezultatele au arătat că în cea mai
mare parte a localităţilor metropolitane, gospodăriile sunt caracterizate de pluriactivităţi
agricole, în sensul că nu sunt specializate doar într-o anumită cultură ci mai multe. Acesta
este un mecanism de subzistenţă, atât în sensul consumului diversificat în cadrul gospodăriei,
cât şi în sensul unui management al riscului, adică dacă o anumită cultură va fi afectată la
producţie sau la valorificarea comercială, investiţiile pot fi recuperate parţial din altă cultură,
ceea ce v-a asigura continuarea activităţilor agricole ale fermei şi în anul următor.
Tabelul 6.2. Procentul de gospodării care au practicat culturile menţionate (%)
UAT metropolitane din judeţul:
Călăraşi
Dâmboviţa
Giurgiu
Ilfov
Grâu
59,6
25,2
53,6
29,7
Porumb
63,2
58,8
64,8
41,7
Floarea-soarelui
38,8
6,3
19,3
22,7
Cartofi
18,5
20,5
25,6
6,7
Legume
33,5
23,2
38
40
Sursa:
Datele autorului după chestionarul trimis primăriilor din zona metropolitană, 2006.
Indicator

ZMB
39,5
53,6
24,9
15,6
37

În acest sens, nu este deloc surprinzătoare constatarea că în localităţile
metropolitane din judeţul Călăraşi există cea mai mare pondere a culturilor de grâu în cadrul
gospodăriilor, de aproape 60% din totalul acestora, mult superioară medie metropolitane de
39,5%. Pe locul următor este judeţul Giurgiu, cu o pondere de 53,6%. Judeţele Dâmboviţa şi
Ilfov au suprafeţe cultivate cu grâu de către gospodării inferioare mediei metropolitane
(tabelul 6.2). Situaţia se datorează importanţei prioritare pentru pe care o au culturile
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legumicole şi de cartofi în localităţile metropolitane din judeţul Dâmboviţa. Pe de altă parte,
localităţile metropolitane din judeţul Ilfov cunosc la ora actuală o diminuare a agriculturii
pentru că terenurile agricole se reduc sub impactul suburbanizării iar populaţie preferă să
desfăşoare alte activităţi economice în locul celor agricole.
Cultivarea grâului este ceva mai costisitoare în comparaţie cu porumbul, deoarece
impune un grad mai ridicat de mecanizare. Dacă porumbul se poate recolta manual, nu
acelaşi lucru se poate face şi cu grâul. Deţinătorii de combine agricole (care au înlocuit
vechile batoze), în marea lor majoritate privaţi, evită micile parcele care nu sunt rentabile
sau practică preţuri mai mari pentru a acoperi costurile de deplasare de la o parcelă la alta.
Producţiile medii de grâu la hectar sunt foarte mici pentru toate localităţile din zona
metropolitană. După datele furnizate de INS (2002), producţia medie la grâu este de 1,6
tone/ha, cu valori superioare în localităţile metropolitane din judeţul Călăraşi, iar inferioare
mediei metropolitane în judeţele Dâmboviţa (1,5 tone/ha), şi Giurgiu (1,1 tone/ha).
Ponderea suprafeţelor cultivate cu grâu este mai ridicată în localităţile metropolitane
din judeţul Călăraşi (cu 37,2% din arabil), urmate de cele din judeţul Ilfov (cu 27,3%). Cea
mai redusă pondere a suprafeţelor cultivate cu grâu este în localităţile din judeţul Giurgiu, cu
o valoare medie de 22%. Pe localităţi, ponderi de peste 50% din totalul suprafeţelor arabile,
s-au înregistrat în Chitila (73%), Petrachioaia (67%), Radovanu (65%), Fundeni (56%),
Ciorogârla (55%), Căscioarele (51%), Frăsinet (51%), Săruleşti şi Bragadiru (fiecare cu
50%). Cele mai reduse suprafeţe cultivate cu grâu au fost în Măgurele (8%), Ciocăneşti (8%)
şi Gruiu (10%) (fig.6.1).
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Fig. 6.1. a. Distribuţia spaţială a ponderii cultivării grâului din suprafaţa arabilă: b. Gruparea pe clase
a localităţilor din ZMB în funcţie de ponderea cultivării grâului din suprafaţa arabilă
Sursa: Date prelucrate după INS (2002), Fişele Statistice ale Localităţilor.
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Culturile de porumb1 sunt predominante pentru toate gospodăriile din zona
metropolitană, unde media este de 53,6% din gospodării. Cele mai ridicate ponderi sunt în
localităţile metropolitane din judeţele Giurgiu (64,8%) şi Călăraşi (63,2%) iar cele mai
reduse în Dâmboviţa (58,8%) şi Ilfov (41,7%). Cele mai ridicate ponderi ale porumbului din
suprafaţa arabilă (fig.6.2) se înregistrează în localităţile Căscioarele (62,9%), Ciorogârla
(61,9%), Găiseni (61,5%), iar cele mai reduse în Pantelimon (12,5%), Mogoşoaia (11,7%) şi
Voluntari (10,1%). Producţia medie de porumb boabe la hectar este de 3 t, cele mai mari
producţii fiind, în 2002, în judeţele Dâmboviţa şi Ilfov, cu 3,4 tone/ha iar în judeţele Călăraşi
şi Giurgiu au fost de 2,9 tone/ha, respective 2,6 tone/ha (tabelul 6.3).
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Fig. 6.2. a. Distribuţia spaţială a ponderii cultivării porumbului din suprafaţa arabilă:
b. Gruparea pe clase a localităţilor în funcţie de ponderea cultivării porumbului din suprafaţa arabilă
Tabelul 6.3. Producţia medie la hectar pentru culturile agricole (tone/ha)
UAT metropolitane din judeţul:
Călăraşi
Dâmboviţa
Giurgiu
Grâu
1,8
1,5
1,1
Porumb
2,9
3,4
2,6
Floarea-soarelui
1,1
0,9
1
Sfeclă de zahăr
11,4
4,5
Cartofi
11
8,2
7
Legume
11,4
47
13,2
Sursa: Date prelucrate după INS (2002), Fişele Statistice ale Localităţilor
Indicator

Ilfov
1,6
3,4
1,3
11,1
14,8

ZMB
1,6
3
1,1
8,3
8,8
15,4

Cultivarea de floarea-soarelui (fig.6.3) în ultimii ani a cunoscut o creştere
semnificativă, atât ca suprafaţă cât şi producţie totală. Situaţia a apărut datorită faptului că
1
Conform PNADR (2000-2006), gospodăriile rurale cultivă mult porumb pentru că, exceptând poate pasările, în cadrul lor
se găsește cea mai mare parte a șeptelului viu al ţării (speciile bovine, ovine și caprine, cabaline în proporţie de peste 9597%). Porumbul, chiar cu producţii mai mici, cu investiţii mai mari de muncă manuală, este mai ieftin de cultivat în
gospodăria proprie.
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fabricile de ulei au realizat o colaborare corespunzătoare cu producătorii de seminţe de
floarea-soarelui. Valorificarea rapidă şi plata la timp a producţiei, au dus la exportul atât de
ulei cât şi de seminţe de floarea-soarelui (PNADR, 2000-2006). După rezultatele
chestionarului trimis primăriilor din zona metropolitană, floarea-soarelui este cultivată de
24,9% din gospodăriile metropolitane, iar conform datelor INS (2002) floarea-soarelui ocupă
o pondere medie de 13,5% din terenurile arabile ale ZMB. Ponderea cea mai ridicată, în
2005, a fost în gospodăriile din localităţile metropolitane ale judeţului Călăraşi (38,8%) şi
Ilfov (22,7%), iar cea mai redusă în Dâmboviţa (doar 6,3% din gospodării). Producţia medie
de floarea-soarelui la hectar a fost, în 2002, de 1,1 tone/ha, cu diferenţe foarte mici de la un
judeţ metropolitan la altul (Călăraşi - 1,1 tone/ha, Dâmboviţa - 0,9 tone/ha, Giurgiu - 1
tonă/ha, Ilfov - 1,3 tone/ha)..
Cultivarea cartofilor. Dintre plantele de cultură, cartoful este printre cele mai
pretenţioase în ceea ce priveşte satisfacerea cerinţelor biologice. Cultura de cartof are nevoie
un consum mare de apă şi are o sensibilitate mare faţă de secetă. Ponderea suprafeţelor
cultivate cu cartofi din totalul suprafeţelor arabile are valorile cele mai ridicate în Brezoaele
(38%), Colobaşi (7,6%), Buftea (7,5%), dar în cele mai multe localităţi nu se cultivă cartofi.
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Fig. 6.3. a. Distribuţia spaţială a ponderii cultivării florii-soarelui din suprafaţa arabilă; b. Gruparea pe
clase a localităţilor din ZMB în funcţie de ponderea cultivării florii-soarelui din suprafaţa arabilă

Cultivarea legumelor pe o suprafaţă şi cu producţii mai mari decât nevoile de consum
ale gospodăriilor este legată, în general, de existenţa unor centre urbane care să preia
surplusul de producţie şi de proximitatea centrelor de cultură faţă de piaţa de desfacere
pentru a reduce costurile de transport şi comercializare. De asemenea, sunt influenţate şi de
condiţiile climatice, legumele având nevoie de o cantitate mai mare de precipitaţii anuale şi
cu distribuţie mai uniformă. Bazarea exclusivă pe precipitaţiile naturale nu este posibilă
pentru culturile legumicole, ele având nevoie de irigaţii. De asemenea, pot fi cultivate şi în
afara sezonului natural de vegetaţie prin practicarea aceste activităţi în sere şi solarii.
Hărţile vechi ale Bucureştiului arată extinderea mare pe care au avut-o grădinile de
legume, ce se găseau peste tot în oraş, dar mai ales la periferie. Suprafaţa lor s-a redus
treptat, pe măsură ce numărul de locuitori creştea şi era din ce în ce mai multă nevoie de
spaţiu pentru a fi ocupat de construcţii, mai ales cele rezidenţiale sau industriale. Planul
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Borroczyn din 1852 arată extinderea grădinilor peste tot, dar reprezentative erau cele din
partea de sud-est a oraşului, din care oferim un decupaj în figura 6.4. Aceste grădini apar pe
Planul Pappasoglu sub denumirea de grădini potagere.

Fig. 6.4. Fragment din Planul Borroczyn cu legumele de zarzavaturi din partea de sud-est a Bucureştiului

În perioada comunistă au existat suprafeţe întinse acoperite de sere (fig.6.5) şi
solarii, dar astăzi cele mai multe sunt distruse sau nici nu mai există. Cauzele ţin pe de o
parte de dificultăţilor economice determinate de închiderea unităţilor industriale, multe
dintre ele funcţionând pe baza agentului termic produs de acestea, iar pe de altă parte de
statul juridic al terenurilor pe care se află. Cultivarea legumelor de seră a apărut în jurul
oraşului Bucureşti înainte de cel de-al doilea război mondial, alături de cultivarea florilor
care era mai veche.

Fig. 6.5. Sere la marginea Bucureştiului:
a. Întreprinderea de sere Bucureşti; b. Întreprinderea de sere Berceni
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Legumele de seră au fost cultivate pe suprafeţe reduse în deceniul 6 al secolului
trecut, dar s-au extins după anii ’70, când au ajuns în zona periurbană la 219,5 ha (Iordan,
1973). O parte din producţie aproviziona Bucureştiul iar restul mergeau la export, spre fosta
Republică Democrată Germană, fosta URSS şi fosta Cehoslovacie. Culturile predominante din
sere erau roşiile (peste 90% din suprafaţa productivă), castraveţii, ardei. Iordan (1973)
menţionează repartiţia geografică: serele erau concentrare pe teritoriul comunei PopeştiLeordeni, unde IAS Popeşti-Sere avea 142 ha şi Intercoop (unitate intercooperatistă) avea
57,3 ha. Celelalte sere erau situate în localităţile 30 Decembrie (9 ha), Bucureşti (Dudeşti) (7
ha), Otopeni (3,5 ha) şi Dobroeşti (0,5 ha).
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Fig. 6.6. a. Distribuţia spaţială a ponderii cultivării legumelor din suprafaţa arabilă; b. Gruparea pe clase
a localităţilor din ZMB în funcţie de ponderea cultivării legumelor din suprafaţa arabilă

În prezent, repartiţia geografică a culturilor legumicole continuă bazinele
tradiţionale existente în deceniile trecute, îndeosebi în localităţile metropolitane situate pe
văile Argeş şi Neajlov din sudului Bucureştiul. Ne referim aici la acele localităţi unde
legumele nu sunt produse doar pentru nevoile interne ale gospodăriei ci pentru
comercializarea unei mari părţi din producţia realizată. Capturile de imagini satelitare de pe
GoogleEarth arată extinderea pe care o au serele şi solariile în unele localităţi metropolitane.
Serele sunt localizate în imediata apropiere a gospodăriei sau în jurul intravilanului
localităţii. Dincolo de această limită sunt terenurile agricole cultivate mai ales cu cereale. Cele
mai întinse suprafeţe cultivate cu legume sunt în comunele Vărăşti (857 ha), Hotarele (777
ha), Vidra (724 ha), Valea Dragului (657 ha) şi Măgurele (607 ha).
Viticultura
Dintre plantele cultivate, viticultura a fost una dintre activităţile de tradiţie atât în Bucureşti
cât şi în zona sa metropolitană. Terenurile cultivate cu vii au crescut, în suprafaţă, între
secolele XVI şi XVIII, atât în interiorul oraşului cât şi la periferie. Numărul proprietarilor de
vii era considerabil. Cei mai mari proprietari erau domnitorul, urmat de dregători,
mănăstirile şi unele biserici, iar suprafeţe mai mici erau deţinute de locuitori, negustori sau
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meşteşugari (Giurescu, 1966:318). O catagrafie din 1787 arăta că Mitropolia avea 8 vii mari
în Dealul Bucureştilor (idem, 1966:319).
Despre viile din Bucureşti, Giurescu (1966:317) a scris că
,,se întindeau nu numai pe marginile povârnite ale câmpiei spre lunca Dâmboviţei, margini
cunoscute îndeobşte sub numele de dealuri, dar şi deasupra, pe câmpia însăşi, precum şi în
jos, în luncă; de asemenea, pe malurile mai puţin povârnite ale Colentinei. Oraşul era aproape
înconjurat de o adevărată cunună de vii; ele pătrundeau adânc în interiorul lui, până lângă
Curtea domnească, alcătuind, după fericita expresie a documentului Brâncovenesc din 1709,
iulie 28, şi a celui din 1775, dat de Alexandru Ipsilanti, grădinile de Bucureşti’’.

Distribuţia spaţială a viilor din Bucureşti, în secolul XVIII, este cartografiată în cele
două planuri austriece, ridicate de ofiţerii Ernst şi Purcel. Planul Purcel, care datează din
1790-1791, arată podgoriile care mărgineau Bucureştiul, de la nord-vest la nord-est şi
suprafeţele întinse din sud-vest. În afară de acestea, suprafeţe întinse cu viţă-de-vie erau şi în
interiorul oraşului, până aproape de centru (fig.6.7). Conform digitizării făcute de Gherasim
(2005:195) apar, pe acest plan, 74 de vii, care ocupau o suprafaţă de 1.800 ha. Numai în zona
Dealului Mitropoliei erau 11 vii (Giurescu, 1966:319).

Fig. 6.7. Fragment privind distribuţia spaţială a viţei-de-vie pe planul Purcel
(puncte de reper. 1. Mănăstirea Radu Vodă; 2. Mitropolia; 3. Curtea Veche)

În secolul al XIX-lea, deşi viţa-de-vie ocupa o suprafaţă mai mare decât în secolul al
XVIII- lea, pare să-şi fi pierdut uşor din importanţă în raport cu numărul de locuitori din acea
perioadă. Conform planului Borroczyn (1852) corelat cu Harta României Meridionale (1856)
erau 70 de vii, care ocupau 2.000 ha. Reprezentativ pentru această perioadă este scăderea
numărului de parcele, dar cele rămase aveau suprafeţe mari. Cele mai întinse vii erau în
partea de sud a oraşului (zona Berceni, cu suprafeţe cuprinse între 150-350 ha) şi zona de
est (la est de şoseaua Mihai Bravu, cu suprafeţe ceva mai mici de 50-150 ha) (Gherasim,
2005:196). Viile bucureştene erau o importantă sursă de venit şi de ocupare a forţei de
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muncă. În perioada culesului, proprietarii lor se mutau din oraş la crame pentru câteva
săptămâni:
,,veneau rude, prieteni, cunoscuţi; petrecerile, cu lăutari, cu pastramă friptă la grătar şi cu
must, dulce sau înăsprit, sfârâind în ulcelele de pământ, se ţineau lanţ. Seara, după ce isprăvea
treaba, culegătorii, mustuitorii, care mustuiau poama de ciubere, şi crămaşii, care strângeau
teascurile sau, pur şi simplu, călcau cu picioarele strugurii, în lin, se strângeau laolaltă şi
începeau, cei mai tineri, jocul, în sunetul cobzei şi al viorii, cei mai bătrâni, vorbele taclalele’’
(Giurescu, 1966:320).

Într-o fotografie
cu vedere de la Curtea
Arsă spre Antim, din anul
1870, apare în prim plan
un peisaj pastoral, cu
buruieni mari şi un teren
cu
viţă-de-vie
care
aparţinea
mitropoliei
(fig.6.1).
Pe
aceeaşi
fotografie se observă
alternanţa
de
case
sărăcăcioase situate la
periferie şi casele celor
mai înstăriţi situate în
centru.?).
În Bucureşti, o
zonă ocupată de vii era
cuprinsă de la FilaretDealul
Spirii2-Dealul
Foto. 6.1. Vedere dinspre Curtea Arsă spre Antim la 1870
Măicăneştilor3. Zona este
cunoscută, în prezent,
sub numele de Şoseaua Viilor, ceea ce atestă viile din trecut. Am suprapus în GIS, prin
georeferenţierea image-to-image, planurile Artur Borroczyn (din 1852), Pappasoglu (din
1871) şi Pântea (din 1923) pentru zona Parcului Carol şi a Gării Filaret (fig.6.8). Planul
Borroczyn arată extinderea mare a viilor aparţinând Mitropoliei dar şi unor persoane
particulare (Via lui Makendonski, Via lui Marin, Via lui Paskal etc.). Dacă analizăm mai în
profunzime planurile menţionate, observăm că pe planul Pappasoglu viile s-au redus uşor,
deoarece în zonă se construise prin gară feroviară din Bucureşti, Gara Filaret - inaugurată la
31 octombrie 1869. Construcţia acesteia a impulsionat procesul de industrializare a
Bucureştiului, început în jurul anilor 1870, prin construirea unor fabrici în zonă4 care au
ocupat spaţiile pe care anterior exista viţă-de-vie sau grădini de zarzavaturi ori terenuri
mlăştinoase. Ghidul Pântea din 1923, cartografiază foarte multe fabrici în zonă (Fabrica de
Cafea Frank, Fabrica de Încălţăminte Militare, Fabrica de carton asfalt, Fabrica de Chibrituri
şi Timbre, Fabrica Budich et co.).

2
3
4

Cunoscut la un moment dat sub numele de Dealul Lupeștilor.
Zona actualului cimitir Belu.
Prima dintre ele a fost fabrica Wolf, actuala Hesper SA, mutată din zona Ghencea la 1887.
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Fig. 6.8. Detaliu privind utilizarea terenurilor din zona Zona Gării5 Filaret şi Parcului Carol: a. Planul
Borrocyn – 1852; b. Planul Pappasoglu - 1871; c. Ghidul Pântea – 1921

Foto. 6.2. Imagine panoramică a Bucureştiului de pe Dealul Filaret la 1868.
Pictură de Preziosi

De asemenea, în figura 6.9 am pus în alternanţă planul Borroczyn (1852) şi un plan
al străzilor din Bucureşti (din anul 2005) pentru zona Vitan-Dudeşti. Observăm şi aici
predominarea viilor la mijlocul secolului al XIX-lea şi dispariţia lor completă în prezent.
Locul viilor, heleşteelor şi grădinilor din zonă a fost luat de blocurile comuniste, fabrici
(Miraj, Unirea), un depou (Dudeşti). Aproape de această zonă a fost construită, în 1896,
Pulberăria Armatei, actuala firmă de produse chimice Chimopar SA de pe bulevardul
Theodor Pallady, aflată în curs de demolare.
Diminuarea suprafeţelor cu viţă-de-vie din Bucureşti s-a produs, pe lângă
expansiunea spaţiilor industriale şi de locuit, din cauza apariţiei filoxerei, care a distrus
foarte multe dintre vechile plantaţii. Replantarea cu viţă-de-vie americană presupunea
costuri foarte mari, la care se adăugau costurile ulterioare de întreţinere, prin stropirea cu
piatră vânătă. Fostele vii ale Bucureştiului au impus de-a lungul timpului o toponimie
5

În prezent, Autogării Filaret.
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specifică , reflectată printr-o serie de nume de străzi, ceeea ce subliniază importanţa lor la un
moment dat. Menţionăm în acest sens Şoseaua Viilor, Drumul Viilor, Drumul între Vii,
Drumul Mic între Vii (în apropiere de intersecţia Drumului Zetarilor cu Prelungirea
Ferentari), Aleea Viilor (între Blv. Timişoara şi Drumul Taberei), strada Ziduri între Vii (în
cartierul Pantelimon, pe malul lacului Fundeni), strada Viişoare (pe Bulevardul Lascăr
Catargiu), strada Viţei şi strada Strugurilor (în prelungirea Ghencea) şi Intrarea Strugurilor.
Unitatea de măsură pentru viţa de vie a fost multă vreme răzorul, fără însă a putea fi
precizată dimensiunea acestuia în unităţile de măsură cunoscute în prezent (Giurescu,
1966:320). Aproape trei secole la rând (între secolele XVII şi XIX), viţa-de-vie din oraş a
ocupat o suprafaţă care poate fi comparată cu cea a suprafeţelor arabile, cu perioade când
suprafaţa viilor a fost chiar mai mare (Gherasim, 2005:197).

Fig. 6.9. Detaliu privind utilizarea terenurilor din zona Vitan-Dudeşti:
a. Planul Borroczyn – 1852; b. Planul Bucureştiului - 2005

Privitor la distribuţia spaţială a viilor în ZMB, hărţile vechi semnalează suprafeţe
importante cultivate cu vii în diferite zone. Pe harta Szatmari apar vii situate pe fruntea
Burnazului (între Prundu şi Căscioarele), pe fruntea Câmpiei Neajlovului (între Pâslari şi
Grădiştea), precum şi în comunele situate în proximitatea Bucureştiului sau pe teritoriul
comunelor care au fost ulterior înglobate în oraş. Iordan (1973:149) menţionează o statistică
a viilor din 1888-1890 care arăta existenţa a peste 3.000 ha cu vii, cele mai multe situate în
localităţile Dărăşti-Vlaşca6 (513 ha), Pantelimon (155 ha), Hotarele (113 ha), Vărăşti (107
ha) Mihăileşti, Gostinari, Brăneşti, Comana, Dumitrana, Valea Dragului, Vidra, Ogrezeni,
fiecare cu peste 50 ha. Pe la 1938, viile din zona metropolitană erau dominate de cele
hibride, care dădeau o producţie de vin inferior, consumat local. Singurul centru viticol mai
important era la Greaca, cu struguri de masă şi vin de calitate superioară (Iordan, 1973:149).
În perioada comunistă, la Greaca a existat Staţiunea de Cercetare şi Producţie VitiVinicolă Greaca, jud. Giurgiu. În cadrul cercetărilor de teren, din anul 2005, am găsit la sediul
acesteia o situaţie ce caracterizează majoritatea instituţiilor de acest el din ţară. Utilajele
erau distruse, spaţiile administrative şi cele anexe nu mai erau funcţionale, fiind într-o stare
6

Actualmente Dărăști-Ilfov.
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avansată de degradare. De fapt, un anunţ postat pe un panou din incinta unităţii, pe care îl
reproducem în foto 6.3., arată ceea ce se întâmpla cu unitatea agricolă în acel an. Documentul
poartă antetul Uniunii Naţionale a executorilor judecătoreşti din România şi din el rezultă că
o societate comercială din Bucureşti are de recuperat de la SC DVV Greaca suma de
,,1.526,72 dolari SUA, la cursul zilei la data plăţii plus 7.324,21 EURO, la cursul zilei la data
plăţii, plus 131.000 lei7 taxe de timbru judiciar, plus 10% din valoare cheltuieli şi onorariu
executare’’.

Pentru recuperarea acestor sume, urma să fie vândută la licitaţie publică, în comuna Greaca,
jud. Giurgiu, averea mobiliară a debitorului SC DVV Greaca, reprezentată de următoarele
bunuri mobile: autogreder (valoare 400.600.000 lei); cisternă remorcă auto (valoare
20.000.000 lei); două instalaţii de ierbicidat (valoare 16.000.000 lei); multicar platformă fixă
(7.000.000 lei).

Foto. 6.3. Degradarea facilităţilor de prelucrare a strugurilor la Staţiunea de Cercetări
Viti-Vinicole de la Greaca, jud. Giurgiu

Nu numai în Bucureşti, unde mai există viţă-de-vie doar prin unele curţi particulare
sau pe faţadele unor case ori blocuri, amintind de viile de demult, dar şi în zona
metropolitană s-a diminuat foarte mult suprafaţa ocupată cu viţă-de-vie. Prin digitizarea
hărţii topografice la scara 1: 50.000, de la începutul anilor ’70, am obţinut o suprafaţă de
14.181,51 ha, ceea ce reprezintă 2,6% din suprafaţa totală a zonei metropolitane. În anul
2000, conform hărţii utilizării terenurilor derivată din harta CORINE LC, suprafaţa ocupată
7
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de viţă-de-vie era diminuată mult, respectiv 4.313,61 ha, adică 0,8% din suprafaţa totală a
zonei metropolitane. Totuşi această cifră este la jumătate faţă de datele oferite de Institutul
Naţional de Statistică prin Fişele statistice ale localităţilor, unde am înregistrat o suprafaţă
viticolă de 8.763 ha, ceea ce însemnă 1,6% din suprafaţa totală a zonei metropolitane,
respectiv 2,16% din suprafaţa agricolă.
Iordan (1973:150) a delimitat două zone viticole în zona periurbană a Bucureştiului,
iar acestea corespund cu zonele viticole din zona metropolitană obţinute după digitizarea
harţilor topografice din anii ’70. Cele două bazine viticole erau:
- Bazinul viticol Burnaz, era situat în Câmpia Burnazului, suprapusă în mare parte
localităţilor Greaca, Hotarele, Izvoarele, Crivăş, Teiuşu, Mironeşti, Gostinari, Zboiu şi
Puţu Greci.
- Bazinul viticol Argeş-Neajlov, cuprindea terasele şi câmpurile dinspre Argeş şi Neajlov ale
Câmpiei Neajlovului, desfăşurate în arealul Călugăreni-Grădiştea-Mihăileşti-Ogrezeni
(fig.6.10.a).
Aşa cum afirmam mai sus, pentru anul 2000, distribuţia spaţială a viţei-de-vie pe
harta CORINE Land Cover arată scăderea accentuată a suprafeţelor cultivate. Au mai rămas
doar pâlcurile de viţă-de-vie din zona Câmpiei Burnazului şi cele situate la est de acestea,
spre lunca Dunării şi Valea Mostiştei (fig.6.10.b).

Fig. 6.10. Distribuţia spaţială a suprafeţelor ocupate cu viţă-de-vie:
a. Pe harta topografică din anul 1970;
b. Pe harta modului de utilizare a terenului după metoda CORINE din anul 2000

Calitatea culturilor viticole s-a redus foarte mult, fiind cultivate mai mult vii hibride,
care au o calitate inferioară. Pe viitor, aşteptăm o reducere aproape totală a viilor indigene,
deoarece normele Uniunii Europene interzic comercializarea vinului obţinut din astfel de vii.
Multe dintre ele sunt cultivate în loturi mici de teren situate la marginea satelor, în
alternanţă cu alte culturi (ceapă, pepeni, legume) iar alteori în plin câmp, fără aplicarea
tehnologiilor specifice de cultivare pentru vii (foto.6.4; 6.5).
Conform datelor oferite de Institutul Naţional de Statistică, prin Fişele Statistice ale
Localităţilor cele mai mari suprafeţe cultivate cu viţă-de-vie sunt în comunele Hotarele,
Greaca, Chirnogi, Mănăstirea şi Vasilaţi (fig. 6.11).
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Foto. 6.4. Culturi de viţă-de-vie: a. În câmp – comuna Mânăstirea;
b. La marginea satului – comuna Bolintin-Deal

Foto. 6.5. Viţă-de-vie de o parte şi de alta a autostrăzii A2

Fig. 6.11. Distribuţia spaţială a suprafeţelor ocupate cu viţei-de-vie conform INS
Sursa datelor: INS, Fişele Statistice ale Localităţilor, 2002.
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Ca o concluzie, pentru cultivarea viţei-de-vie în acest spaţiu geografic, citez un
fragment din studiul lui Vintilă Mihăilescu (2003:225) despre evoluţia Bucureştiului:
,,După ce întinsele podgorii au fost distruse de filoxeră şi după întinderea oraşului peste
locurile ocupate odată de ele, viile au reapărut în petice, la oarecare distanţă de oraş, şi s-au
păstrat în numeroase curţi şi grădini, nu numai la periferie dar şi spre centru. Ele nu puteau
satisface nici măcar cura de struguri a proprietarilor şi vecinilor, cu atât mai puţin cererea de
must în toamnă şi de vin tot timpul anului. Din fericire pentru bucureşteni, malul înalt al
Dunării, expus spre sud între Mostiştea şi Giurgiu (cu vestita podgorie de la Greaca),
îndeplinea condiţii de cultivare a viţei-de-vie. Aceasta reprezenta totuşi puţin, aşa că zona
periurbană a Capitalei a trebuit şi trebuie să recurgă în primul rând la strugurii şi vinurile
produse de podgoriile Subcarpaţilor (între Piteşti şi Odobeşti). Aprovizionarea cu struguri şi
vin nu se limitează însă la regiunea respectivă, căci pe piaţa Bucureştilor vezi foarte multe
sticle de Târnave, Murfatlar, Cotnari. Industriei bucureştene îi este repartizată însă pentru
colectare, prelucrare şi îmbuteliere o anumită arie, cuprinsă aproximativ între gura Oltului şi
Feţeşti (la câmpie)’’.

Pomicultura
Nu doar suprafeţele viticole au avut o mare răspândire în Bucureşti ci şi cele pomicole. Acest
lucru este întărit şi de cartea lui Giurescu (1966:321) privind istoria oraşului, care descria
situaţia viilor şi a livezilor în felul următor:
,,Viile, pometurile, livezile ajunseseră atât de numeroase, încât casele păreau pierdute într-o
mare de verdeaţă. E impresia pe care o au mai toţi călătorii străini; pe drept cuvânt se spune
că oraşul e scufundat în grădini. Primele menţiuni despre livezile şi pometurile bucureştene
datează din secolul al XVI-lea; dar, ca şi în cazul viilor, ele consemnează o situaţie care e mult
mai veche, din vremea începuturilor rurale ale aşezării’’.

Structura proprietarilor de terenuri pomicole era asemănătoare cu cea pentru viţăde-vie. Cel mai mare proprietar era domnitorul, care avea o livadă înconjurată de un gard,
urmat de mitropolie şi marii boieri, dintre care cea mai cunoscută era ,,livedea Văcărescului’’,
situată pe locul unde este Ateneul Român (Giurescu, 1966:322). Existau livezi de duzi pe
malul drept al Dâmboviţei (în Cărămidarii de Jos), în mahalaua Popa Nan, în Mătăsari.
Locuitorii oraşului aveau pe lângă livezile din jurul casei şi altele în afara oraşului. Livezile sau păstrat în toponimia actuală a străzilor din Bucureşti. Există strada Livada cu Duzi (situată
aproape de intersecţia Blv. Tineretului cu Calea Văcăreşti), strada Povernei (aproape de Blv.
Lascăr Catargiu), Nucetului (aproape de şoseaua Olteniţei), strada Nucului (pe Calea Vitan,
aproape de intersecţia cu şoseaua Mihai Bravu), Drumul Plaiul Nucului (aproape de
Bulevardul Apicultorilor), cartierul Lacul Tei.
Pentru anii ’70, în aproximativ actualul spaţiu metropolitan al Bucureştiului, Iordan
(1973:148) a identificat 3 bazine pomicole:
- Bazinul pomicol Argeş-Sabar, situat în partea de est a Bucureştiului, cuprindea localităţile
30 Decembrie8, Adunaţii-Copăceni, Grădiştea, Dărăşti-Ilfov, Măgurele şi Jilava. Frecvenţa
cea mai mare o aveau cireşii şi gutui, la care se adăuga suprafeţele cultivate cu căpşuni şi
zmeură. Aproape întreaga producţie era vândută în pieţele din Bucureşti iar o mică parte
mergea la export în Germania.
8

Actuala comună 1 Decembrie.
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Fig. 6.12. Distribuţia spaţială a suprafeţelor ocupate cu livezi: a. Pe harta topografică din anul 1970;
b. Pe harta modului de utilizare a terenului după metoda CORINE din anul 2000

Bazinul pomicol Argeş-Sud situat în partea sud-estică a zonei metropolitane, suprapusă
în mare parte localităţilor Hotarele şi Budeşti. Plantaţiile erau de căpşuni, vişini şi
piersici. Produsele erau comercializate în proporţie de 60-80% în Bucureşti, iar restul
mergeau la fabrica de conserve de la Valea Roşie şi la export.
- Bazinul pomicol Dâmboviţa-Pasărea situat în imediata apropiere a Bucureştiului, în
partea de est şi sud-est, suprapusă localităţilor Popeşti-Leordeni, Glina, Cernica,
Pantelimon, Voluntari, Găneasa, Afumaţi, Ştefăneşti şi Tunari. Suprafaţa acestui bazin era
mult mai mare decât a celorlalte două bazine pomicole, având o mai mare diversitate
pomicolă, cu frecvenţă mai mare a prunilor, caişilor, cireşilor şi a vişinilor.
După digitizarea hărţii topografice 1: 50.000 din anii ’70 am obţinut o suprafaţă
ocupată de terenurile pomicole de 5.864,4 ha, ceea ce reprezenta 1,1% din suprafaţa totală a
zonei metropolitane. La aproape 30 de ani mai târziu, suprafaţa pomicolă s-a redus aproape
la jumătate, aceasta deţinând în anul
2000, conform hărţii CORINE LC,
0,6% din suprafaţa totală a zonei
metropolitane, adică 3.028,7 ha.
Comparativ cu datele furnizate de
INS (2002), suprafaţa obţinută pe
harta CORINE LC este apropiată cu
cea din Fişele Statistice ale
Localităţilor,
unde
suprafaţa
pomicolă era de 0,56% din
suprafaţa
totală
a
zonei
metropolitane, respectiv de 3.014
ha.
Din datele INS, penrtu 2002
rezultă că cele mai mari suprafeţe
pomicole sunt în Popeşti-Leordeni
Fig. 6.13. Distribuţia spaţială a suprafeţelor ocupate cu
(271 ha), Găneasa (252 ha),
livezi conform INS
Mogoşoaia (227 ha) Afumaţi (187 ha) Sursa datelor: INS, Fişele Statistice ale Localităţilor, 2002.
şi Pantelimon (182 ha) (fig. 6.13).
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CREŞTEREA ANIMALELOR
Este favorizată de poziţionarea geografică a ZMB într-o regiune de câmpie, cu întinse
suprafeţe arabile care permit cultivarea plantelor necesare pentru hrana animalelor.
Condiţiile climatice şi existenţa unor păşuni naturale au favorizat, până în la sfârşitul
secolului al XIX-lea, practicarea păstoritului transhumant din Transilvania. Creşterea
animalelor, a fost practicată multă vreme în Bucureşti (foto.6.6.a). O fotografie de la
începutul secolului XX arată câteva capre care umblau în voie pe străzile oraşului (foto.6.6.b).
La nivel naţional, creşterea animalelor a înregistrat o diminuare continuă o dată cu
reconstituirea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi desfiinţarea CAP-urilor.
Comparativ cu anul 1989, în 1998 bovinele s-au redus cu 48%, păsările cu 44, porcinele cu
36% iar ovinele cu 27%, iar singura creştere, de 23%, s-a înregistrat la cabaline (PNADR,
2000-2006). Acestea din urmă sunt un element reprezentativ pentru nivelul rudimentar la
care se practică agricultura, deoarece sunt folosite aproape exclusiv pentru muncile agricole
din gospodărie.

Foto 6.6. Animale pe străzile din Bucureşti:
a. Trăsura lui Carol I la 1868 (Pictură de Preziosi); b. Capre pe străzi la începutul secolului XX

Diminuarea creşterii animalelor este văzută de ,,nostalgicii’’ agriculturii cooperatiste
ca forma maximă a impactului negativ pe care l-a avut desfiinţarea CAP-urilor, deoarece este
asociată cu distrugerea fizică a clădirilor acestora, care în majoritate erau folosite drept
grajduri pentru creşterea animalelor (foto.6.7). Aproape imediat după 1989, după încetarea
activităţilor de creştere a animalelor, aceste grajduri au fost demolate de către localnici, întro acţiune care arăta încercarea de recuperare morală a unei pierderi pe care au avut-o în
momentul când s-au înscris în formele de exploatare cooperatiste, unde au ,,aderat’’ nu doar
cu terenul agricol ci şi cu unele animale sau utilaje agricole. O dovadă a identificării
grajdurilor cu fostele CAP-uri este aceea că de multe ori, în discuţii, este un factor de mândrie
când oamenii susţin că la ei nu s-a distrus CAP-ul, aceasta însemnând că fostele clădiri încă
mai există şi chiar sunt folosite pentru activităţi zootehnice sau ca depozite pentru produse
agricole.
În cercetările de teren am găsit localităţi care mai păstrează majoritate clădirilor
aparţinând fostelor CAP-uri. Este vorba despre grajdurile din comuna Valea Dragului (jud.
Giurgiu) care încă există fizic, dar sunt lipsite de alimentare cu apă, nu mai au ferestre sau
electricitate şi nu au nici un fel de utilizare, fiind abandonate. La Pantelimon am întâlnit o
fermă de taurine care continuă activităţile zootehnice din perioada comunistă, când era o
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componentă a sistemului de ferme pentru alimentare Bucureştiului. Ferma are în continuare
ocupate cu animale aproape toate grajdurile (vezi foto.6.15), doar câteva fiind vândute unei
firme care le foloseşte ca spaţii de depozitare (foto.6.8.a).

Foto. 6.7. Creşterea animalelor în fostele grajduri CAP: a. Abandonate – comuna Valea Dragului;
b. Folosite aproape de capacitatea maximă la Ferma de taurine Pantelimon

La Petrăchioaia s-a relocalizat o fermă zootehnică de la Afumaţi (în satul Măineasca),
pentru a putea face faţă restricţiilor de protecţia mediului ca urmare a înaintării spaţiilor
rezidenţiale până aproape de aceasta. De asemenea, o mare parte din grajdurile de la
Petrăchioaia nu mai au animale în ele, doar câteva fiind folosite (foto.6.8.b). Pe GoogleEarth
putem observa fostele grajduri de la ferma zootehnică de la Bâcu (judeţul Ilfov, la nord de
Carrefour Militari).

Foto. 6.8. Utilizarea grajdurilor fostelor CAP-uri:
a. Transformate în depozite – Ferma de taurine Pantelimon; b. Abandonate – Ferma Petrăchioaia

În prezent, cele mai importante ferme zootehnice din zona metropolitană sunt: SC
Agricom Prod SRL Valea Dragului (3.800 porcine), SC Agronutrisco SRL Mihăileşti (217.000
păsări), SC Golden Chicken SRL Mihăileşti (180.052 păsări), SC GAT Ferme SRL Mihăileşti, SC
Avicola Mihăileşti (153.000 păsări), SC Mixalim Mihăileşti (89.700 păsări), Lar Nyk Joiţa (16
bovine, 180 ovine, 75 caprine), SC Comsuin SA Ulmeni, SC Nutricom SA Olteniţa, SC
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Romsuintest SA Periş, SC Avicola Buftea, SC Avicola Frumuşani, Avicola Crevedia, ICPCPAM
Baloteşti (inclusiv Tâncăbeşti) (Ioja, 2006:65).
Densitatea animalelor la unitatea de suprafaţă
Acest indicator arată numărul de animale ce revin la 100 ha de teren agricol şi surprinde
gradul de utilizarea intensivă a fondului funciar. Transformările cantitative şi calitative
produse în agricultura României, în perioada de tranziţie, au avut impact asupra specificului
repartiţiei teritoriale a speciilor de animale şi mai ales a numărului acestora. Nivelul optim
de încărcătură de animale este considerat 100 UVM9 la 100 ha de teren agricol (Rusu, 2005).
Media înregistrată în zona metropolitană a Bucureştiului este de 165,84 UVM/100 ha, valori
apropiate acestei medii fiind în Berceni (163,43 UVM/100 ha), Căscioarele (164,91 UVM/100
ha), Gruiu (165,03 UVM/100 ha); cele mai mici valori sunt în Mogoşoaia (38,22 UVM/100
ha), Fundeni (44,84 UVM/100 ha), Petrăchioaia (49,65 UVM/100 ha), iar cele mai ridicate
sunt înregistrate în PopeştiLeordeni (709,33 UVM/100 ha)
şi Periş (2448,83 UVM/100 ha).
În ansamblu, Zona
metropolitană a municipiului
Bucureşti are un număr de
circa 600.000 animale, cele mai
multe aparţinând judeţelor
Ilfov (233.517) şi Călăraşi
(211.666). Pentru a înţelege
dimensiunea acestui indicator
au fost calculate numărul de
animale/Suprafaţa agricolă şi
numărul de animale/Număr de
unităţi
agricole.
Conform
rezultatelor din tabelul 6.4
valoarea medie a pentru
numărul de animale/Suprafaţa
agricolă în ZMB este de 1,46, cu valori superioare acestei medii în judeţul Ilfov (2,07). În ceea
ce priveşte valorile obţinute pentru numărul de animale /Număr unităţi agricole media
metropolitană a fost de 2,27, valorile superioare medii fiind în Călăraşi (4,43) şi Ialomiţa
(4,65).
Fig. 6.14. Distribuţia spaţială de densităţii animalelor

Tabelul 6.4. Indicatori privind creşterea animalelor în ZMB
UAT metropolitane din judeţul:
Total
ZMB
Călăraşi
Dâmboviţa
Giurgiu
Ilfov
Ialomiţa
Număr UVM
211.666
24.287
91.737
233.517
4.558
581.533
UVM / Suprafaţa agricolă
1,17
1,11
1,19
2,07
0,81
1,46
UVM / Număr unităţi agricole
4,43
1,94
1,85
1,41
4,65
2,27
Sursa:
Date prelucrate după INS, 2002 (Fişele Statistice ale Localităţilor; Recensământul General Agricol)
Indicator

9

Unitatea Vita Mare (UVM) reprezinta incarcatura sau numarul de animale ce revin la un hectar de pasune si se stabileste
in functie de productia de nutret verde la hectar si de necesarul de nutret verde al unui animal, pe zi sau pe o anumita
perioada. Sursa: http://antoniupoienaru.finantare.ro/2008/10/01/subventia-calului-2/
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Creşterea bovinelor
Datele statistice despre evoluţia numărului acestora la nivel naţional arată că, după 1989, au
avut loc scăderi puternice din cauza desfiinţării CAP-urilor şi tăierilor masive care s-au făcut
la începutul perioadei. Fermele individuale care au apărut atunci nu au putut prelua
efectivele de la fermele cooperatiste, deoarece nu aveau spaţii necesare în gospodărie şi nici
furaje. De asemenea, conform PNADR (2000-2006), bovinele din fostele CAP-uri aveau
probleme de sănătate, majoritatea fiind tarate, neproductive, bolnave de tuberculoza şi
leucoză. În sectorul al CAP-urilor se înregistrau producţii de lapte şi carne printre cele mai
mici din Europa (sub 1800 litri lapte/vacă, în multe unităţi chiar sub 1.800 litri). Tăierile care
se efectuau pentru carne reprezentau tăieri de necesitate în proporţie de peste 60 %, la
greutăţi sub 250 kg.
În anul 2002, în fiecare unitate administrativ-teritorială din zona metropolitană a
Bucureştiului, existau în medie circa 14 bovine/100 ha de teren agricol. Valori superioare
acestei medii erau în localităţile metropolitane din judeţul Dâmboviţa (20,12 bovine/100 ha
teren agricol) şi Giurgiu (18,79 bovine/100 ha teren agricol). Localităţile din judeţul Călăraşi
aveau cea mai mică valoare la acest indicator (8,09 bovine/100 ha teren agricol), lucru fiind
firesc în condiţiile în care aici predomină agricultura de subzistenţă (tabelul 6.5).
Tabelul 6.5. Numărul mediu de animale în ZMB/100 ha teren agricol
UAT metropolitane din judeţul:
Călăraşi
Dâmboviţa
Giurgiu
Ilfov
Bovine
8,09
20,12
18,79
17,55
Porcine
53,52
28,48
35,02
126,78
Păsări
514,8
446,1
714,09
353,31
Ovine
28,53
23,99
19,67
13,13
Sursa: Date prelucrate după INS, 2002 (Fişele Statistice ale Localităţilor)
Indicator

Ialomiţa
8,83
23,89
286,27
28,72

Total
ZMB
13,53
68,87
500,79
22,19

Problema majoră în domeniul creşterii bovinelor este că sunt crescute în condiţii
care nu respectă normele europene, mai ales cele crescute în gospodăriile private. O dată cu
aderarea la Uniunea Europeană acestea au puţine şanse de supravieţuire, , pentru că nu-şi
pot acoperi cheltuielile de producţie. Unele produse, aşa cum este cazul laptelui, sunt
interzise la comercializare directă, din cauza gradului ridicat de încărcătură microbiană.
Porcinele
Creşterea porcinelor se bazează pe culturile de porumb, care este principalul element din
hrana lor în zonă. În deceniile al VII-lea şi al VIII-lea au fost create reţele de creştere,
îngrăşare şi selecţie a porcilor. Majoritatea complexelor apărute atunci şi-au diminuat
numărul de porcine sau sunt închise total. Cele care încă mai au animale, se confruntă cu
probleme de poluare, de întreţine şi reparare a utilajelor şi adăposturilor, de găsire de forţă
de muncă (PNADR, 2000-2006). Porcinele crescute în gospodăriile populaţie au probleme cu
calitatea cărnii de porc, adică au prea multă grăsime în carcasă. Acestea sunt crescute în
condiţii care, de cele mai multe ori, nu îndeplinesc normele sanitar-veterinare, adică sunt
crescute în spaţii înguste, în curte, sau sunt lăsate să umble libere pe străzi în afara
gospodăriei. În foto.6.9 sunt arătate aspectele unei gospodării tradiţionale din Ghermăneşti,
judeţul Ilfov, în anul 2005. Observăm aspectele rudimentare care ţin de depozitarea
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produselor agricole (pătul de porumb), fie cele cate ţin de utilajele agricole (căruţă pentru
cai). De asemenea, apar aspectele care ţin de creşterea animalelor (porci) care sunt crescuţi
în gospodărie fără respectarea normelor UE în ceea ce priveşte adăpostirea acestora.
În Zona metropolitană a Bucureştiului există în medie 68,87 porcine/100 ha de
teren agricol în fiecare unitate administrativ-teritorială. Valori superioare acestei medii sunt
în localităţile metropolitane din judeţul Ilfov (126,78 porcine/100 ha teren agricol), iar în
celelalte judeţe valorile sunt reduse aproape la jumătate (53,52 porcine/100 ha teren agricol
în Călăraşi, 35,02 porcine/100 ha teren agricol în Giurgiu şi 28,48 porcine/100 ha teren
agricol în Dâmboviţa).

Foto. 6.9. Depozitarea produselor agricole şi creşterea porcilor într-o gospodărie din Ghermăneşti

Creşterea ovinelor
Creşterea ovinelor nu mai este o activitate tradiţională pentru gospodăriile din zona de
câmpie, aşa cum încă este în zona montană carpatică. În perioada comunistă, creşterea
ovinelor s-a dezvoltat în regiunea de câmpie prin înfiinţarea unor complexe de creştere, ceea
ce a făcut ca România să ocupe, în acea perioadă, locul al treilea în Europa la ovine (după
fosta URSS şi Marea Britanie).În imediata apropiere a Bucureştiului au existat localităţi care
contribuiau la aprovizionarea cu lapte, brânzeturi şi carne de oaie pentru Bucureşti.
Reprezentativă era zona Pipera-Tunari (foto.6.10.a), unde existau mai multe stâne.
Activităţile actuale de creştere a ovinelor sunt reduse ca intensitate, gospodăriile populaţiei
având câteva oi, care pe timpul verii sunt date unor ciobani ce se ocupă de ele. În cercetările
de teren, am întâlnit ciobani cu turme pe valea Argeşului, la sud de localitatea 1 Decembrie,
sau la coada lacului de acumulare de la Mihăileşti (foto.6.10.b). Stâna de aici era bine
reprezentată în cercetarea de tern din 2005, pentru că atunci era şi un an secetos, ceea ce
făcea ca suprafaţa lacului să se reducă mult, iar vegetaţia lacustră să înainteze şi să se
dezvolte, având în vedere că se păstra un grad ridicat de umiditate provenit de la lac.
În ZMB, localităţile au în medie un număr de ovine ceva mai ridicat comparativ cu
bovinele. Astfel, se înregistrează în medie 22,19 ovine/100 ha teren agricol, un număr mai
ridicat fiind în localităţile metropolitane din judeţul Călăraşi (28,53 ovine/100 ha teren
agricol).
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Foto. 6.10. a. Turmă de oi din zona lacului de la Mihăileşti. b. Stână din comuna Tunari

Creşterea păsărilor
Până în 1990, creşterea păsărilor se făcea şi în gospodăriile populaţie, dar pentru
alimentarea cu carne şi ouă de pasăre a Bucureştiului au fost înfiinţate complexe avicole mari
în jurul oraşului. Primul combinat de acest gen s-a construit în Crevedia (Iordan, 1973:156),
ulterior fiind construite combinate şi ferme agricole la Mogoşoaia, Buftea, Periş, Mihăileşti, 1
Decembrie, Joiţa, Pădurea Băneasa – ferma Alba, Voluntari, Pipera. Pentru hrana păsărilor
din acest complexe au fost construite atunci trei fabrici de nutreţuri concentrate la Crevedia,
Bragadiru şi Periş iar la Frumuşani, Vasilaţi şi Afumaţi au fost organizate complexe avicole
intercooperatiste (idem, 1973:157).
În prezent ferme avicole mai importante sunt la Mihăileşti, Frumuşani, Crevedia,
Baloteşti. Cea mai mare parte a efectivelor de păsări sunt în gospodăriile populaţiei, dar
acestea sunt folosite mai mult pentru autoconsum în gospodărie decât pentru a fi
comercializate. În medie există în fiecare localitate circa 500 păsări/100 ha teren agricol, mai
multe păsări fiind în localităţile metropolitane din judeţul Giurgiu (714 păsări/100 ha teren
agricol) şi în cele din judeţul Călăraşi (515 păsări/100 ha teren agricol). Valorile superioare
în aceste judeţe sunt explicabile prin numărul mai mare de ferme avicole din judeţul Giurgiu
iar pentru judeţul Călăraşi agricultura de subzistenţă, păsările fiind crescute în gospodăriile
populaţiei mai mult pentru consumul propriu.
Programul SAPARD – bază în dezvoltarea activităţilor de creşterea animalelor
Programul Special de Pre-Aderare pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (SAPARD) a fost
instrumentul prin care Uniunea Europeană a sprijinit procesul de pre-aderare a ţărilor
candidate în domeniul infrastructurii şi dezvoltării rurale. Programul SAPARD pentru
România a fost adoptat de către Comisia Europeană în 12 decembrie 2000 pe baza Planului
Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (PNADR) – versiunea din 22 noiembrie
2000, fiind prevăzută acordarea unei asistentei financiare nerambursabile în valoare de
aproape 1 miliard de Euro, pe o perioadă de 6 ani (2000-2006), pentru 11 categorii de
măsuri. Suma anuală alocată României a fost de 150 milioane Euro, la care s-au adaugăt
contribuţia Guvernului României de 50 milioane de Euro şi parte de co-finanţare privată.
Prin acest program, prima măsură aplicată pentru dezvoltarea agriculturii a vizat
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prelucrarea şi marketingul produselor agricole şi piscicole, aceasta având ca obiectiv general
sprijinul pentru investiţii destinate îmbunătăţirii şi raţionalizării procesării, şi
comercializării produselor agricole şi piscicole, în conformitate cu acqius-ul comunitar.
Experienţa în implementare programului a relevat mari dificultăţi în procesul de depunere a
proiectelor şi de obţinere a finanţărilor dorite. Acesta au fost determinate, pe de o parte de
lipsa de experienţa în întocmirea dosarelor de finanţare de către aspiranţii la fondurile
europene nerambursabile, iar pe de alta parte de suma iniţială (25 % din valoarea
proiectului) care trebuie adusă la co-finanţare, restul de 75% fiind asigurată de Uniunea
Europeană (50%) şi guvernul României (25%). Prin aceasta, programul s-a adresat mai mult
celor care au mai investit sume mari în agricultură, sau celor care au vrut atunci să înceapă o
afacere în acest domeniu dar care au investiţii în alte domenii economice (comerţ, industrie).
Pentru Zona metropolitană a Bucureştiului, am inventariat o serie de proiecte care
au fost aprobate în cadrului programului Sapard, prin consultarea website-ului oficial al
Agenţiei Sapard - www.sapard.ro (tabelul 6.6), sau prin cercetări de teren (cazul fermei de
vaci de la Petrăchioaia ori al fermei de porci de la Tămădău Mare). Conform website-ului
Agenţiei Sapard, în zona metropolitană a municipiului Bucureşti am identificat patru
proiecte în domeniul creşterii animalelor, în valoare totală de 3.054.694 Euro. Este vorba
despre o fermă de lapte/bivoliţe din Petrăchioaia (în valoare de 499.999 Euro), una de porci
la Tămădău Mare (în valoare de 500.000 Euro), una de acvacultură la Crevedia (în valoare de
54.695 Euro) şi una de lapte şi produse lactate la Bucureşti (în valoare de 2.000.000 Euro).
Tabelul 6.6. Proiecte finanţate prin programul Sapard în ZMB

Submăsura
Ferme de vaci
de
lapte/bivoliţe

Anii
alocaţiei
financiare
2002-2003

Titlul proiectului

Staţie centralizată de muls şi
modernizare grajduri existente
la SC Agroindaf Afumaţi SA,
ferma sat Măineasca, com.
Petrăchioaia, judeţul Ilfov
Ferme de
2002-2003
Modernizarea fermei
porci
agrozootehnice aparţinând
SC Presmar SRL
Acvacultură
2002-2003
Modernizare fermă piscicolă SC
Piscicultorul SA
Crevedia
Lapte şi
2000-2006
Modernizarea fabricii de
produse
produse lactate SC Danone
lactate
P.D.P.A SRL şi staţie de
preepurare ape tehnologice
rezultate din procesul de
fabricaţie-Bucureşti
Sursa: Date centralizate după www.sapard.ro

Solicitant
SC Agroindaf Afumati SA
sat Măineasca
Com. Petrăchioaia
Jud. Ilfov
SC Presmar SRL Com.
Tamădău Mare Jud.
Călăraşi
SC Piscicultorul SA
Com. Crevedia
Jud. Dâmboviţa
SC Danone-Producţie şi
Distribuţie Alimentare
SRL - Mun. Bucureşti

Valoarea totală
a proiectului
(Euro)
499.999

500.000

54.695

2.000.000

Proiectul Sapard al Fermei de vaci/bivoliţe de la Petrăchioaia
Cazul acestei ferme l-am surprins în cadrul cercetărilor de teren din luna iunie 2007. Din
discuţia cu administratorul fermei am aflat că ferma a fost înfiinţată în anul 2006, prin
mutarea fermei de la Afumaţi, deoarece aici primea frecvent amenzi din parte autorităţilor
de protecţie a mediului. Problemele erau din cauza faptului că zonele rezidenţiale în Afumaţi
s-au extins foarte mult, apropiindu-se de fermă care este un factor de disconfort pentru noii
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localnici. Pentru relocare a obţinut fonduri Sapard, în valoare de aproape 500.000 Euro,
pentru staţia centralizată de muls şi modernizarea grajdurilor existente în satul Măineasca,
comuna Petrăchioaia, judeţul Ilfov (www.sapard.ro, 2007) (foto.6.11). La începutul verii
2007 ferma avea probleme mari în asigurarea cu furaje pentru hrana celor 1.200 de vaci, din
cauza secetei prelungite, ceea ce făcea ca animalele bolnave, sterile sau rănite să fie duse la
abatoare pentru a mai face economie de hrană.

Foto. 6.11. Ferma de vaci Petrăchioaia

Prin modernizare, ferma a devenit un loc favorabil de lucru pentru specialişti în
domeniu. (şeful de fermă este din Bucureşti, iar medicul veterinar este de la Timişoara).
Aceştia preferă să muncească aici deoarece se pot specializa mai bine în profesia lor. Ferma
are utilaje moderne de muls, grajduri şi animale bine întreţinute. Majoritatea salariaţilor
sunt din localitate şi respectă normele de igienă sanitară prin faptul că nimeni nu intră în
fermă fără dezinfectare în prealabil, de altfel o condiţie obligatorie pentru obţinerea de
fonduri Sapard. De asemenea, au fost construite case în afara fermei pentru muncitorii care
nu sunt din localitate, deoarece prin normele sanitare aceştia nu mai pot sta la fermă tot
timpul.
Proiectul Sapard al Fermei de porci de la Tămădău Mare
Ferma de la Tămădău Mare a fost privatizată în 1997, proprietarul fermei fiind, până în 1990,
specialist la CAP. Conform website-ului Agenţiei Sapard, ferma a obţinut o finanţare de
500.000 Euro pentru Modernizarea fermei agrozootehnice aparţinând SC Presmar SRL, com.
Tămădău Mare, jud. Călăraşi (foto.6.12). Dintr-un interviu cu un lucrător am aflat că ferma
era la începutul populării, având 157 scroafe gestante, iar în timp va ajunge la popularea cu
porcine pentru 25 de grajduri. Ca şi în cazul fermei de la Petrăchioaia, muncitorii de la
această fermă respectă normele igienice. La solicitarea noastră de a ne permite fotografierea
în grajduri nu ne-a fost refuzat accesul dar am fost avertizaţi că este nevoie să trecem prin
filtrul de dezinfectare.
Reprezentativ pentru fermele de la Petrăchioaia şi Tămădău Mare este faptul că au
valorificat infrastructura fostelor CAP-uri şi faptul că au aplicat pentru modernizare la
fonduri din programul Sapard. De asemenea, antreprenorii au lucrat anterior la CAP, ceea ce
arată că există şanse mai mari de reuşită pentru investiţii majore în domeniul agricol dacă
există o experienţă şi un sistem relaţional anterior.
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Foto. 6.12. Ferma de porci de la Tămădău Mare

PRODUSELE AGRICOLE DIN ZMB – SURSĂ ŞI RESURSĂ ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ
Bucureştiul, prin rolul său de târg, a atras şi comercializarea produselor agricole. Acest lucru
a fost amplificat de creşterea numărului de locuitori, care solicitau din ce în ce mai mult
produse agricole. Giurescu (1966:167) notează că o caracteristică a comerţului din oraş, de la
începutul secolului XX, era comerţul ambulant, reprezentat mai ales de ,,olteni’’, care aduceau
în coşuri sau vase purtate pe cobiliţe zarzavaturi, fructe, iaurt, sau găini (foto.6.13; 6.14).
La ora actuală, un aspect care evidenţiază importanţa agriculturii ca sursă de venit
într-o localitate este numărul de persoane care au certificat de producător agricol.
Certificatele sunt acordate de primăriile locale pentru cei care doresc să comercializeze
produse agricole în pieţele urbane. Certificatele de producător sunt folosite uneori ca un
mecanism de a împiedica aşa numita ,,speculă’’ cu produse agricole, adică să evite să fie
achiziţionate de persoane care nu desfăşoară activităţi de producţie agricolă şi care ulterior
le revând în pieţele urbane, ceea ce duce la creşterea preţului. Rezultatele chestionarului
trimis primăriilor din zona metropolitană au arătat că cel mai mare număr de persoane cu
certificat de producător agricol este în judeţul Giurgiu (352 persoane/comună), valoare
aproape triplă faţă de celelalte judeţe (111 în Dâmboviţa, 96,7 în Ilfov şi doar 37,7 în
Călăraşi) (tabelul 6.7). Valoarea ridicată în localităţile metropolitane din Giurgiu se explică
prin faptul că acestea sunt specializate în cultura legumelor, desfăşurată în majoritate în sere
şi solarii, iar producţia obţinută se comercializează pe pieţele agro-alimentare din Bucureşti.

Foto. 6.13. Comercializarea produselor agricole în Bucureşti în secolul XIX:
a. Vânzător de pepeni; b. Târgul Moşilor
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Foto 6.14. Comercializarea produselor agricole în Bucureşti la începutul secolului XX.
Olteni vânzători de păsări, lactate şi usturoi în pieţele oraşului

Valorile obţinute la indicatorul privind certificatele de producător agricol pot fi
foarte bine puse în antiteză cu cele obţinute la întrebarea privind Procentul de exploataţii
agricole care consumă mai mult de 50% din producţia finală realizată. Din chestionar a
rezultat că în medie mai mult de jumătate din gospodării consumă în familie cea mai mare
parte a produselor realizate. Valoarea cea mai ridicată a fost obţinută în localităţile
metropolitane din judeţul Călăraşi, unde peste 70% din gospodării consumă mai mult de
50% din producţie în familie.
Tabelul 6.7. Indicatori privind comercializarea produselor agricole
Indicator

UAT metropolitane din judeţul:
Călăraşi Dâmboviţa
Giurgiu
Ilfov
37,7
111
352
96,7

Persoane care au certificat de producător agricol
Estimaţi procentul de exploataţii agricole care consumă mai
72,9
51,7
63,4
55
mult de 50% din producţia finală realizată.
Estimaţi procentul de gospodării care vând direct către
consumatori mai mult de 50% din totalul vânzărilor
30
37,4
35,1
33,6
realizate.
Unde vând locuitorii acestei comune produsele lor agricole
1
1
?
*
1
3
2
vezi Codificare:
Sursa:
Datele autorului după chestionarul trimis primăriilor din zona metropolitană, 2006.
Codificare:
1. La oraş, direct în piaţă; 2. Direct în târgurile din sate; 3. Prin intermediari şi comercianţi individuali.
* Date insuficiente pentru generalizare judeţeană

ZMB
124,9
60,8
33,7
1
2
3

Legat de întrebările menţionate mai sus este altă întrebare, adică aceea privind
Procentul de gospodării care vând direct către consumatori mai mult de 50% din totalul
vânzărilor realizate. Rezultatele obţinute au arătat că există diferenţe foarte mici de la o zonă
la alta. Faţă de media metropolitană de 33,7%, valorile sunt puţin mai mari în localităţile
metropolitane din judeţul Dâmboviţa (37,4%) şi Giurgiu (35,1%). Rezultă de aici că, acolo
unde se produc vânzări, acestea se realizează prin intermediari, deşi nu putem fi foarte siguri
de acest lucru, deoarece la întrebarea Unde vând locuitorii produsele agricole? am obţinut
răspunsuri că aceştia vând predominant direct în pieţele urbane. Comercializarea produselor
agricole se mai face şi prin intermediari în localităţile metropolitane din judeţul Călăraşi sau
direct în târgurile săteşti locale.
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În chestionarul trimis primăriilor din zona metropolitană am inclus şi o întrebare
referitoare la preţurile medii la care au fost comercializate grâul, porumbul, floarea-soarelui,
cartofi şi legume. Din analiza rezultatelor chestionarelor reiese o relaţie între distanţa faţă de
Bucureşti şi specializarea localităţilor într-o anumită cultură şi preţurile medii de vânzare a
produselor obţinute din respectivele culturi.
În ceea ce priveşte preţul grâului nu am constatat o relaţie legată de distanţa faţă de
Bucureşti, preţurile fiind apropiate în ansamblul zonei metropolitane (tabelul 6.8). Preţul
mediu de comercializare al grâului, în 2005, a fost de 0,31 lei/kg, valorile oscilând între 0,28
lei/kg (în judeţele Călăraşi şi Dâmboviţa) şi 0,33 şi 0,32 lei/kg (în judeţele Giurgiu, respectiv
Ilfov). Preţul mediu de comercializare al porumbului a fost puţin mai mare comparativ cu cel
pentru grâu, de 0,37 lei/kg porumb, dar şi diferenţele înregistrate între localităţile zonei
metropolitane au fost mari. Preţurile pentru porumb au oscilat între 0,18 lei/kg (în Sineşti,
jud. Ialomiţa) şi preţuri medii de 0,3 lei/kg (în localităţile metropolitane din judeţele Călăraşi
şi Dâmboviţa) şi 0,39 şi 0,4 lei/kg (în Giurgiu, respectiv Ilfov).
Tabelul 6.8. Preţul mediu la care au fost comercializate produsele agricole (Lei / Kg)
UAT metropolitane din judeţul:
Călăraşi
Dâmboviţa
Giurgiu
Ilfov
Ialomiţa
Grâu
0,28
0,28
0,33
0,32
0,25
Porumb
0,3
0,3
0,39
0,4
0,18
Floarea-soarelui
0,66
0,44
0,64
0,63
0,55
Cartofi
1,1
0,72
1,12
0,8
Legume
1,4
0,96
1,64
1,13
1
Sursa:
Datele autorului după chestionarul trimis primăriilor din zona metropolitană, 2006.
Indicator

ZMB
0,31
0,37
0,63
0,91
1,3

Floarea-soarelui a fost vândută, în anul 2005, la un preţ mediu de 0,63 lei/kg.
Fermierii consideră floarea-soarelui una dintre cele mai rentabile culturi agricole, pentru că
este mai puţin afectată de secetele din timpul verii şi este achiziţionată la timp de
producătorii de ulei, iar plata se face, de cele mai multe ori, la termenele stabilite. Preţul
mediu la care a fost vândută floarea-soarelui a fost mai mic în judeţul Dâmboviţa (0,44
lei/kg) şi a ajuns la 0,66 lei/kg în localităţile metropolitane din judeţul Călăraşi. Diferenţele
în această situaţie pot fi explicate prin calitatea seminţelor de floarea-soarelui.
Cartofii au fost comercializaţi, în anul 2005, la un preţ mediu de 0,91 lei/kg. Din
analiza datelor obţinute prin chestionare surprinde preţul mic de comercializare pentru
localităţile metropolitane din judeţul Dâmboviţa (0,72 lei/kg). Se cunoaşte faptul că este o
zonă de cultură a cartofului, realizând un volum mare de vânzări en-gros către intermediari
locali, probabil aşa explicându-se şi preţurile mai mici de vânzare.
Legumele au fost vândute la un preţ mediu de 1,3 lei/kg. Desigur că stabilirea
preţului mediu pentru legume este dificilă, având în vedere că producţia realizată este
vândută la preţuri diferite de-a lungul un ciclu de producţie. Preţurile de vânzare pot oscila
foarte mult, atât în legătură cu începutul sezonului de producţie cât şi cu o serie de fenomene
naturale negative (secete, inundaţii, grindină) care pot diminua producţia. Acest lucru are
impact asupra preţurilor de comercializare a legumelor, în sensul creşterii preţurilor acestor
produse. De asemenea, sunt diferenţe mari de preţuri între diferite legume cultivate.
O dată cu intrarea în Uniunea Europeană, producătorii agricoli din România au fost
incluşi într-o piaţă unică, în care produsele de calitate europene concurează cu cele
româneşti. Produsele cerealiere au deţinut dintotdeauna locul prioritar în structura
culturilor agricole din ţară. Sima (2006:106) a susţinut că principalii factori care limitează
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dezvoltarea pieţei cerealelor sunt legaţi direct de producţie, marketing şi management.
Metodele prin care se poate stimula competitivitatea producătorilor şi a produselor
cerealiere româneşti pe piaţa internă şi externă sunt definite de mecanismele, reglementările
legislative şi standardele de calitate pe baza cărora funcţionează, la ora actuală, sistemul
Organizării Comune de Piaţă pentru cerealele din UE.

DIVERSITATEA SPAŢIALĂ ÎN DINAMICA AGRICOLĂ A ZMB. STUDII DE CAZ
Pentru studiul nostru am ales patru unităţi administrativ-teritoriale pe care le considerăm
reprezentative pentru procesul de metropolizare şi de analiză a schimbărilor care s-au
produs în agricultură. Este vorba despre: Pantelimon - oraş situat în imediata apropiere a
Bucureştiului, un exemplu tipic de dinamică urbană după 1989; Valea Dragului - o aşezare
rurală tipică, dominată de activităţi agricole, îndeosebi cele de aprovizionare a Bucureştiului
cu legume dar care la ora actuală încearcă şi o diversificare a economiei locale; Bolintin-Vale este un mic oraş situat la cca. 30 km de Bucureşti; Snagov este situat aproape de limita zonei
metropolitane, la aproximativ 30-40 km distanţă de centru, un exemplu tipic de
suburbanizare în acest spaţiu metropolitan.
Analiza unor indicatori statistici referitoari la potenţialului demografic şi cel
economic al localităţile selectate arată aspecte contrastante (tabelul 6.9). Pe de o parte există
localităţi care au crescut din punct de vedere al numărului de locuitori (Pantelimon +10,27%,
Snagov +12,31%) iar altele au înregistrat o diminuare a populaţiei (Valea Dragului cu
aproape 20% iar Bolintin-Vale cu doar 0,57%). Fenomenul cel mai vizibil în ceea ce priveşte
activitatea economică este diminuarea numărului de salariaţi la aproape 50% comparativ cu
1990 (Pantelimon, Valea Dragului, Bolintin-Vale), o valoare mai redusă fiind în Snagov (25,94%), aici explicaţia ţinând de faptul că suburbanizarea a creat un disponibil de locuri de
muncă pe piaţa locală, îndeosebi în domeniul construcţiilor.
Tabelul 6.9. Evoluţia populaţiei şi a forţei de muncă în perioada 1990 – 2002
Pantelimon

Snagov

Indicator
1990
2002
1990
2002
Numărul de locuitori
13.845 15.267 5.094 5.721
Dinamica numărului de locuitori (%)
+10,27
+12,31
Populaţia peste 60 de ani (%)
15,96
23,56
Salariaţi
5.424
2.529
983
728
Dinamica numărului de salariaţi (%)
-53,37
-25,94
Sursa: Date prelucrate după INS, Fişele statistice ale localităţilor, 2002.

Valea
Dragului
1990
2002
3.760 3.079
-18,11
29,02
184
92
-50

Bolintin-Vale
1990
2002
11.845 11.778
-0,57
17,19
2.639
1.242
-52,94

Fenomenele demografice prezentate mai sus, de diminuare a numărului de locuitori
şi a forţei de muncă, se produc pe un fond de îmbătrânire a populaţiei, care atinge un nivel
maxim în Valea Dragului (29,02% din populaţia totală are peste 60 de ani), în timp ce o
populaţie mai tânără este Pantelimon (doar 15,96% din populaţie are peste 60 de ani).
Pentru a exemplifica situaţia îmbătrânirii demografice din spaţiul rural am întocmit
piramidele pe grupe de vârstă şi sexe de la Valea Dragului din 1966 şi 2002, care arată
pentru anul 2002 un număr foarte mare de persoane care au peste 65 de ani (vezi
fig.6.19???).

CULTURA PLANTELOR ŞI CREŞTEREA ANIMALELOR

207

Pantelimon – oraş rural
Oraşul Pantelimon este situat în imediata apropiere a municipiului Bucureşti (la circa 8 km
distanţă), la intersecţia unui sistem de comunicaţie format din şosele şi cale ferată. Este una
dintre cele mai mari aşezări ale ZMB (15.267 locuitori în 2002), dispunând de resurse
naturale: soluri, terenuri cu potenţial de dezvoltare, peisaje lacustre şi forestiere deosebite şi
câteva obiective cultural-istorice. La acestea se adaugă resursele locale de forţă de muncă (în
2005 mai mult de jumătate din forţa de muncă era activă). Beneficiind de avantajele poziţiei
geografice, de proximitatea rutelor majore de transport, a atras importante resurse
economice în timpul perioadei comuniste. Au fost înfiinţate ferme agricole de stat, cu
specializare tipică suburbană (fermă de taurine, sere de legume şi livezi), cărora le-au fost
adăugate, în anii ’70, câteva fabrici (Acumulatorul şi Neferal - care acum lucrează la
capacitate redusă (fig.6.15)). Acestea au angajat forţă de muncă locală dar şi din alte zone ale
ţării, ceea ce a făcut ca Pantelimon să devină o localitate dormitor pentru forţa de muncă. În
anii ’80, a existat un proiect de construire a unui nou centru civic, dar au apărut probleme
din cauza lipsei infrastructuri edilitare care sa-l susţină (reţea de alimentare cu apă,
canalizare, tratarea apelor uzate, alimentare cu gaze, depozitarea gunoaielor). După 1989,
restructurarea industriei de stat a dus la pierderea locurilor de muncă din această ramură
economică, lucru ce a afectat foarte mult economia locală. În contextul în care terenurile
agricole au fost retrocedate, fermele de stat şi-au diminuat mult din activitate iar cei care şiau redobândit dreptul de proprietate asupra terenurilor şi-au pierdut mult din abilităţile şi
motivaţia pentru a lucra în agricultură. Forţa de muncă a localităţii lucrează în Bucureşti iar
la unităţile economice din localitate sunt angajaţi puţini localnici.

Fig. 6.15. Pantelimon – obiective economice (imagine satelitară)
Sursa: GoogleEarth, 2007
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Planul Urbanistic General anticipează tendinţele recente ale urbanizării rapide şi
prevede ca aproape tot terenul agricol să devină construibil, rămânând ca numai suprafaţa
forestieră să nu fie afectată de construcţii. Beneficiind de preţurile mici alte terenurilor şi
nivelul redus al taxelor, a atras mai mult de 400 de firme noi după 1989, unele fiind din
domeniul industriei (alimentară – abator, ciocolată, patiserie; băuturi – răcoritoare, bere;
textilă şi hârtie). Sunt prezente şi activităţile de servicii, în principal cele comerciale:
depozite en-gros, supermarket şi spaţii de depozitare. Oportunităţile de dezvoltare ale
comunei sunt date de atracţia rezidenţială (atât pentru localnici cât şi pentru oameni din alte
localităţi), reprezentată prin două noi sectoare situate la nord şi la vest de nucleu principal.
Pantelimon îi atrage şi pe orăşenii care sunt în căutarea unui ,,life-style’’ specific spaţiului
rural (locuinţe permanente sau de week-end în apropierea pădurii sau a lacului). De
asemenea, localitate este inclusă în proiectul de construire a inelului rutier secundar al
Bucureştiului.
Din punct de
vedere
al
utilizării
terenurilor,
conform
informaţiilor primite de
la secretarul primăriei
Pantelimon, în 2005,
erau în comună 2.676
ha de teren agricol,
2.961 ha de pădure, 352
ha
suprafaţă
construibilă, 678 ha de
apă şi 158 ha de căi de
comunicaţie (fig.6.16).
Nu este o comună căreia
să-i
fie
specifice
activităţile
agricole;
după
informaţiile
primite, din cele 5.300
de gospodării, doar 5-6
au
certificate
de
producători
agricoli.
Suprafaţa
agricolă
medie
deţinută
în
Fig. 6.16. Pantelimon – structura utilizării terenurilor
proprietate este de 1-2
Sursa: prelucrare după PUG Pantelimon, 2005
ha. Unele gospodării
cultivă legume, existând în gospodăriile private circa 100 de vaci. În 2005, activităţile
agricole erau desfăşurate la fosta fermă de taurine (SC Agroindustriala Pantelimon SA) şi la
câteva societăţi şi asociaţii agricole (Asociaţia agricolă Scai – cu 500 ha, condusă de domnul
Petcu, o asociaţie a domnului Istrate, iar la fostul IAS, a existat o asociaţie pe baza Legii
36/1991, denumită Orizontul care avea 400 ha). În continuare vom descrie două dintre
unităţile agricole reprezentative pentru Pantelimon, pe baza interviurilor realizate cu liderii
acestora. Este vorba despre fosta Fermă de taurine Pantelimon, denumită actualmente SC
Agroindustriala Pantelimon SA, condusă de dr. vet. Mihai Petcu şi de SC Agromec Pantelimon

CULTURA PLANTELOR ŞI CREŞTEREA ANIMALELOR

209

SA, condusă de domnul Nicolae Istrate. Menţionăm că interviurile au oferit elemente şi
pentru ale aspecte ale agriculturii din diferite spaţii geografice ale ZMB, fiind în acest sens un
instrument util de înţelegere a evoluţiei şi caracteristicilor agricole.
SC Agroindustriala Pantelimon SA este considerată, cu ghilimelele de rigoare, de dr.
Petcu, drept o ,,rămăşită a comunismului în România’’. Conform acestuia, au exista circa 60 de
ferme de acest gen în jurul Bucureştiului, dar la momentul interviului era singura care mai
supravieţuia la un nivel competitiv. În 2005, ferma avea 1.000 de taurine, dintre care 500
erau vaci cu lapte iar circa 500 junci şi masculi, crescute atât pentru lapte cât şi pentru carne.
La fermă au fost aduse, în anii ’70, vaci Holstein din Danemarca, care au fost ameliorate la
condiţiile locale şi ajunseseră astfel de la o producţie de 4.000 – 5.000 l/lapte/vacă/an la
circa 8.000 – 10.000 l/lapte/vacă/an. Pe lângă zootehnie, ferma desfăşoară şi activităţi de
cultura plantelor, o parte din producţie fiind folosită pentru hrana animalelor. În 2005, au
fost cultivate 300 ha cu grâu, din care 100 ha au fost folosite ca siloz pentru vaci (grâu
întreg10), cu o producţie de 15 t siloz/ha; alte 200 ha au fost cultivate cu grâu pentru
comercializare, obţinându-se o producţie de 3.500 kg/ha. Din cauza preţului mic de achiziţie
al grâului în anul 2005 (în jur de 2.000 lei/kg), producţia nu a fost vândut iar la momentul
realizării interviului gradul de încolţire era de 5%. În aceste condiţii era folosit pentru hrana
animalelor de la fermă, dar şeful fermei s-a arătat îngrijorat de grâul aflat la fermierii care nu
deţin animale, deci nu-l pot valorifica drept furaj. El mai condamna şi sistemul de depozitare
al cerealelor, menţionând că fostele depozite din perioada comunistă fac acum o achiziţie
selectivă, în sensul că preferă floarea soarelui.

Foto. 6.15. Creşterea animalelor la Ferma de taurine Pantelimon

Ferma nu dispune de islaz propriu, dar este posibil ca pe viitor animalele să fie duse
în altă parte pe perioada verii. Problema este în acest caz, lipsa sistemului de muls, care în
fermă se desfăşoară centralizat (2x10 = 20 vaci în acelaşi timp x 2 ori pe zi). Laptele este
vândut la cinci clienţi. În perioada comunistă acesta era achiziţionat de Fabrica de lapte
Bucureşti, demolată pentru a se construi în loc hypermarket-ul Cora. Preţul cel mai mic de
achiziţie este în perioada verii, de doar 0,3 lei/l lapte, din cauză că firmele de achiziţie par să
fie înţelese între ele să nu ofere mai mult. Ferma are atunci cea mai mare producţie de lapte,
de 5.000-6.000 l lapte/zi. Există unele probleme cu încărcătura microbiană, deoarece laptele
ar trebui răcit în max. 3 ore la -40˚C pentru a reduce astfel evoluţia microbiană.
10
Acesta este tocat când este aproape copt, adică atunci când este bobul spart și nu mai iese lapte, ceea ce ajută la
metabolismul vacii.
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Evoluţia privatizării fermei este una
un interesantă. La începutul anilor ’90,, dispunea de
blocuri de apartamente care aveau
avea 1 cameră, 2 camere sau 3 camere, şi au fost vândute la
muncitorii
rii de atunci de la fermă pentru 100$ apartamentul cu 1 cameră, 200$ apartamentul
cu 2 camere şi 300$ pentru
ntru apartamentul cu 3 camere. În 2005, ferma avea unele datorii şi
nu putea aplica la SAPARD. Ferma are muncitori permanenţi (30 la grajduri,, 10 la Tesa
Tes şi 6
mecanici), care sunt ajutaţi cu bani pentru diferite evenimente din familiile lor.. Comparativ
cu perioada comunistă, numărul angajaţilor s-a
s a redus la jumătate. Nu are unitate de
mecanizare proprie, iar dr. Petcu a făcut o asociere interesantă între cantitatea de lapte
vândută pentru a cumpăra o tonă de motorină în 2005 şi în perioada de dinainte de ’90, în
sensul că în 2005 trebuie vândut de 10x mai mult lapte.. La fermă 95% din parcul mecanic
este amortizat şi foarte vechi. A existat aici şi o fermă de porci dar a fost vândută unor
investitori turci care au transformat-o
transformat în depozite.

Fig. 6.17. Reforma funciară – plan cadastral al retrocedării terenurilor
Sursa: Ferma de taurine Pantelimon, 2005

A doua fermă pe care o analizez este SC Agromec Pantelimon SA îl are ca director pe
dl. Nicolae Istrate, cel care a condus în perioada comunistă SMA-ul
SMA şi CAP-ul din localitate. În

CULTURA PLANTELOR ŞI CREŞTEREA ANIMALELOR

211

interviul cu acesta ne-au interesat unele aspecte privitoare la activitate fostului SMA11. Din
interviu, am aflat că plata se făcea în produse sau în bani, cu excepţia legumiculturii unde
plata era exclusiv în bani. În 1989, SMA Pantelimon avea 60 de angajaţi permanenţi, care
lucrau 546 ha de la CAP Pantelimon iar la alte CAP-uri în funcţie de comenzi. O parte din
maşinile agricole ale actualei societăţii sunt de la fosta SMA, având în 2005 un număr de 10
tractoare, 2 semănători de păioase şi plante tehnice, 2 semănători de porumb, 2 combine
(una dintre ele cumpărată prin programul SAPARD, în valoare de 900.000 Euro – fig.6.16.a),
remorci (fig.6.16.b). În 1994, ferma a fost privatizată şi a luat în arendă terenuri agricole de
la persoanele cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole
(410 ha de la 300 de proprietari), cu contracte pe 5 ani. Acordă între 500-1.000 kg grâu
pentru 1 ha arendat, în condiţiile în care legea arendării prevede minim 600 kg. Culturile
agricole practicate sunt: grâu (160 ha), floarea-soarelui (140 ha) porumb (40 ha), la care se
adaugă orz, orzoaică şi muştar.

Foto. 6.16. a. Programul Sapard – sprijin financiar pentru achiziţionarea de maşini agricole;
b. Parc de utilaje agricole

Numărul de salariaţi s-a redus până la 10-11 angajaţi permanenţi dar numărul
acestora creşte la 30 în perioada de vârf (diferenţa de la 10 la 30 salariaţi sunt salariaţii
sezonieri). Există probleme în găsirea forţei de muncă, fenomen care nu este nou. Cunoaştem
că din cauza lipsei de forţă de muncă, în perioada comunistă erau scoşi pentru muncile
agricole muncitorii, elevii, militarii în termen, mai ales în perioada recoltelor de toamnă.
Societatea agricolă este afectată de faptul că unii proprietari îşi retrag terenul agricol pentru
al vinde sau pentru faptul că aceasta se rechiziţionează pentru construirea şoselei de centură
II sau pentru autostrada Soarelui (în Căldăraru, Căţelu, Cernica, Tânganu, Fundulea).
Snagov – spaţiu rur-urban
Este una dintre comunele care a trecut printr-un proces dinamic de suburbanizare după
1989. Comuna a fost aleasă ca studiu de caz pentru faptul că este caracterizată de spaţii
rezidenţiale suburbane, situate în franja rur-urbană. Este situată pe drumul judeţean ???, la
30 km nord de Bucureşti, în zona lacului Snagov, fiind una dintre cele mai mari comune ale
11

SMA era unitatea de mecanizare independentă de CAP dar care presta serviciile de mecanizare pentru unitatea
cooperatistă.
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zonei metropolitane, cu cinci sate componente şi o populaţie de aproximativ 6.000 de
locuitori. Dispune de un potenţial natural ridicat oferit de păduri, care ocupă aproape
jumătate din suprafaţa totală, şi de lacul ce oferă un peisaj frumos pentru dezvoltarea
spaţiilor rezidenţiale. Înainte de 1990, aici s-a dezvoltat un centru de recreere şi de relaxare
accesibil mai mult elitei comuniste. De-a lungul anilor ’80, a fost inclusă în programele de
sistematizare rurală, o mare parte a satelor Vlădiceasca, Ciofliceni şi Ghermăneşti fiind
parţial demolate şi a fost construit un nou centru civic la Ghermăneşti. După 1990, a început
refacerea zonelor demolate pe fondul retrocedării terenurilor agricole.
Din punct de vedere agricol, notăm faptul că în perioada comunistă aici erau 4 ferme
de cultivarea a cerealelor şi creşterea animalelor, iar jumătate din forţa de muncă a localităţii
mergea să lucreze în industrie la Bucureşti. Restituirea terenurilor agricole, prin adoptarea
legilor funciare post 1990, a fost urmată de revenirea la fermele de tip familial, dar acestea
nu au avut capacitate suficientă de dezvoltare, din cauza fragmentării proprietăţilor
funciare12 şi lipsa mijloacelor de producţie. Sunt câteva asociaţii agricole care cultivă mai ales
cu cereale terenul arabil redus ca suprafaţă al comunei. Mulţi dintre proprietari sunt
interesaţi de vânzarea terenurilor agricole odată cu creşterea costurilor de exploatare şi
diminuarea profitului, în condiţiile în care din vânzarea terenurilor câştigă mult mai mult
decât ar câştiga din agricultură.
Presiunea pentru achiziţionarea de terenuri în vederea construirii de spaţii
rezidenţiale şi de recreere a determinat consiliul local să aprobe trecerea unor terenuri din
agricol în intravilan (640 ha în 1992 şi 200 ha în 2000). Acest lucru s-a produs pe fondul
prezenţei factorilor naturali menţionaţi anterior (pădure, lac) şi antropici (mănăstire,
complex turistic) care au creat o imagine pozitivă a comunei, ca un centru rezidenţial de
elită, în care s-au construit case ca a doua reşedinţă sau case de week-end. Planul Urbanistic
General din 2005 stabileşte strategia de dezvoltare a comunei ca un centru de servicii şi de
activităţi recreative (teren de golf, hipodrom)13 şi s-a aprobat extinderea intravilanului cu
aproape 1.000 ha, în principal pentru proiecte rezidenţiale şi zone de recreere. Astfel de
planuri de dezvoltare sunt aşteaptate să aibă un impact pozitiv asupra economiei locale (prin
modernizarea căilor de comunicaţie şi altor facilităţi locale) şi asupra forţei de muncă locale
(servicii de pază, grădinărit, administrative). Suburbanizarea a avut un impact negativ
asupra mediului, mai ales în perioada anilor ’90, când puţini erau conştientienţi de nevoia
unor dotări edilitare minime pentru o expansiune a spaţiilor rezidenţiale (canalizare,
alimentare cu apă, gaze). A fost poluată apa lacului, prin deversarea direct în lac a apelor
menajere şi a nămolurilor provenite de la toalete. O altă problemă este legată de
achiziţionarea de terenuri în jurul lacului, care poate duce la un moment dat la înconjurarea
lui de proprietăţi private şi la împiedicarea accesului publicului la lac.
În cadrul cercetărilor de teren din anul 2005 am realizat interviuri cu un reprezentat
al primăriei Snagov şi cu un lider al unei societăţi agricole din Snagov. În discuţia cu
reprezentantul primăriei am fost interesaţi de noul proiect Dracula Parc14 şi de faptul că
localitatea va fi traversată de autostrada Bucureşti-Braşov. La momentul respectiv, se
realizau exproprierile de teren, prin identificarea proprietarilor şi negocieri amiabile cu
aceştia pentru vânzarea terenurilor către autorităţile locale. În comună, conform aceluiaşi
reprezentant al primăriei, majoritatea gospodăriilor desfăşoară activităţi agricole, dar
12

Dimensiunea medie a fermei este de 2 ha.
Era în plan și construirea Parcului Dracula, dar proiectul a fost abandonat (anulat) printr-o hotărâre de guvern.
14
Între timp abandonat.
13
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certificat de producător au doar 50-60 de persoane. Cea mai mare asociaţie agricolă din
comună are 763 ha, cultivate cu floarea-soarelui, grâu, orz, porumb. În 2005, exista şi o fermă
de stat sub administrarea Regiei Administraţiei Patrimoniului Protocolului de Stat unde erau
crescute 400-500 bovine.

Fig. 6.18. Snagov – aspectul organizării spaţiului pe imaginea satelitară
şi reprezentarea chorematică a acestuia
Sursa imaginii satelitare: GoogleEarth, 2007

Al doilea interviu l-am luat contabilului unui societăţi agricole, înfiinţată pe baza
Legii 36/1991, din Snagov-Ghermăneşti. Este o asociaţie agricolă cu 700-750 membrii, care
au încheiat contracte pe perioadă nedeterminată. În 2005, principale plante cultivate erau
cerealele (grâu – 460 ha, orz – 122 ha) şi floarea-soarelui (103 ha). În asociaţie sunt angajate
13 persoane (6 mecanizatori şi 7 Tesa) iar liderul asociaţie a lucrat la fostul CAP Snagov. Din
interviu am aflat că fostul CAP-ul a avut 1.100 ha, iar în urma retrocedării terenurilor
agricole o parte din teren a mers la proprietarii din asociaţia din Snagov iar restul la cei din
Ghermăneşti. Forţa de muncă tânără, atât în asociaţie cât şi în agricultura locală, este
aproape inexistentă.
Din interviurile cu agricultorii din Zona metropolitană a Bucureştiului am aflat că,
după anul 2000, aceştia au probleme din ce în ce mai mari pentru a susţine activităţile din
domeniu. Din interviul luat contabilului societăţii agricole din Snagov am aflat că până în
2003 a înregistrat profit. Între 2003 şi 2005 a fost secetă, care a creat probleme de
menţinere a profitului. Cu toate că în 2005 a fost un an bun pentru cereale (mai ales grâu),
preţul de achiziţie a acestuia nu acoperea nici măcar cheltuielile15, iar în ultimii ani solul nu a
fost amendat cu fertilizatori. Ajutoarele de la stat16 au fost apreciate ca importante însă din
cauza sistemului de cupoane aplicat în 2005 au fost mai greu de decontat. Utilajele agricole
noi au fost achiziţionate din fonduri proprii dar cele mai multe sunt din fostul CAP, pentru că
patrimoniul acestuia s-a împărţit în funcţie de contribuţia fiecărui membru. Deoarece mulţi
au ales să se înscrie în noua asociaţie, prin punerea la comun a părţilor care reveneau din
CAP, a fost posibil transferul utilajelor de la fostul CAP. În anul 2004, membrii asociaţiei au
primit 600 kg grâu/ha sau echivalentul acestei cantităţi în lei. Activităţile agricole sunt
susţinute de la un an la altul, fără să existe proiecte pe termen lung de extindere şi
modernizare a asociaţiei.

15

16

Acest lucru se producea la aproape 1 lună de la recoltare. Totuși nu ne așteptăm la creșteri mari către sfârșitul anului din
cauză că producătorii nu pot păstra producţia în condiţii optime.
170 lei/ha ajutor prin cupoane, acordaţi prin bonuri valorice cu valori de la 2 lei la 100 lei.
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Valea Dragului – expresie a ruralului metropolitan
Comuna este situată la aproape 40 km distanţă de Bucureşti, de-a lungul drumului judeţean
???. A fost aleasă ca studiu de caz pentru că reprezintă o unitate administrativ-teritorială cu
activităţi agricole tradiţionale, rămasă în urmă faţă de proiectele de dezvoltare ale regiunii
după 1989. În anii ’60, a fost consolidat CAP-ul din localitate, cu o suprafaţă de aproximativ
2.200 ha şi 1.000 de membrii. Specializarea localităţii era în cereale, legume proaspete şi de
creşterea animalelor pentru piaţa bucureşteană. Pe fondul procesului de industrializare
produs în mediul urban în anii ’70 şi ’80 peste jumătate din forţa de muncă din agricultura
locală a început să de deplaseze, pentru a-şi completa veniturile, spre locurile de muncă din
industria urbană. Localnicii relatează cu nostalgie despre vremurile când, din Valea Dragului,
plecau spre Bucureşti două autobuze articulate pline cu muncitori.
Analiza piramidei pe grupe de vârstă şi sexe de la Valea Dragului, pentru anii 1966 şi
2002 (fig.6.19), arată o tendinţă accentuată de îmbătrânire a populaţiei pentru anul 2002.
Este consecinţa reducerii accentuate a ratei de natalitate, produsă pe fondul migraţiei
populaţiei spre mediul urban în perioada comunistă, dar şi schimbărilor produse în
atitudinea populaţiei faţă de dimensiunea familiei.

Fig. 6.19. Piramida pe grupe de vârstă şi sexe pentru Valea Dragului
la recensămintele din 1966 şi 2002

Cu toate că dispune de condiţii naturale favorabile (terenuri fertile) şi forţă de
muncă bine pregătită, comuna are probleme de dezvoltare din cauza unor factori
nefavorabili. Retrocedarea terenurilor agricole şi restructurarea industriei în mediul urban,
prin pierderea locurilor de muncă, a determinat ca pentru mulţi oameni singura cale de
supravieţuire să fie întoarcerea în mediul rural. Totuşi, succesul acestora în agricultură este
întârziat de lipsa mijloacelor moderne de producţie şi de gradul ridicat de fragmentare al
proprietăţilor funciare. Dimensiunea medie a fermelor este în jur de 2,4 ha, distribuită în mai
multe parcele inegale ca dimensiune şi distanţă faţă de gospodărie. Pluriactivitatea
gospodăriilor a fost şi este o caracteristică a comunei: bărbaţii şi tinerii lucrează în Bucureşti,
în timp ce femeile şi bătrâni rămân pe plan local şi lucrează în agricultură.
Planul Urbanistic General prevede dezvoltarea comunei prin activităţi predominant
agricole şi dezvoltarea unor ferme competitive. De asemenea, recomandă şi crearea unor
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societăţi din domeniul procesării produselor alimentare, serviciilor şi activităţilor recreative,
turismului rural, fără să precizeze însă sursele de finanţare pentru acestea. Investiţiile
private sau ajutoarele de la stat par să fi singura soluţie pentru susţinerea acestora. Există
proiecte de dezvoltare a comunei, pe baza unor iniţiative private, dar din interviurile
realizate cu lideri locali aceştia ,,suferă’’ încă de fascinaţia primului investitor venit în
comună şi căruia i se acordă întreaga ,,prezumţie’’ de bune intenţii. De exemplu, unul dintre
proiecte se referă la construirea unui sat de vacanţă la contactul Argeş-Sabar, pe o suprafaţă
totală de 8 ha. Compania care urma să dezvolte proiectul promitea ca, până la sfârşitul anului
2005, să construiască drumul de acces până la viitorul sat iar până în primăvara 2006 să fie
terminate primele 3 case. Ca element de ,,mândrie’’ administrativă, reprezentanţii primăriei
prezentau faptul că instituţia nu contribuie cu nici un fel de fonduri de la bugetul local pentru
acest drum. Zona viitorului sat de vacanţă nu are probleme legate de riscul de inundabilitate,
pentru că, după relatările persoanelor intervievate, în perioada comunistă orice comună care
a avut posibilitatea a făcut un sistem de cultivare a orezului în zonele ameninţate de
inundaţii. Totuşi, era necesară modificarea PUG-ului, pentru că o serie de investiţii nu au fost
prevăzute în cadrul lui.

Fig. 6.20. Valea Dragului – organizarea spaţiului (imagine satelitară)
Sursa: GoogleEarth, 2007

În continuare prezint câteva dintre exemplele pozitive de diversificare şi dezvoltarea
a activităţilor agricole în Valea Dragului. Un prim exemplu este ferma inginerului Vasile Ion,
cea mai mare din comună. Domnul Vasile împreună cu soţia sunt agronomi, iar succesul lor
se datorează capacităţii de a îmbina activităţile tradiţionale cu cele moderne, abilităţile şi
cunoştinţele, priceperea în afaceri şi iniţiativele personale. Suprafaţa de teren agricolă pe
care o exploatează este de 55 ha, dintre care 30 ha sunt proprietate personală iar alte 25 de
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ha sunt arendate. Desfăşoară şi activităţi de comercializare a produselor de pesticide şi
erbicide pe piaţa locală, lucru de care se ocupă soţia acestuia. Pentru susţinerea activităţilor
în gospodărie, în anumite perioade ale anului se implică şi cei doi fii (unul student iar celălalt
absolvent de liceu). Desfăşoară activităţi de prestări de servicii, mai ales la semănat şi
recoltat, în condiţiile în care suprafaţa proprie aflată în exploatare este mică în raport cu
dotarea cu maşini agricole de care dispune. Pentru prestările de servicii, activitatea cea mai
profitabilă, realizează înţelegeri mutuale cu localnicii şi contracte cu asociaţiile agricole.
Solicitările cele mai mari sunt la recoltat, explicabile prin faptul că achiziţionarea unei
combine este costisitoare iar numărul lucrărilor agricole care pot fi efectuate de o combină
sunt limitate. De curând, au deschis un magazin mixt, au proiecte de dezvoltare prin noi
achiziţii de teren şi maşini agricole şi diversificarea în continuare a activităţilor. La fermă
deţine 150 de oi, dar intenţionează să renunţe la această activitate din cauza costurilor cu
forţa de muncă. Cultivă 0,5 ha cu legume (din care 0,2 ha sunt în solarii), pentru care practică
irigarea prin picurare, având în acest sens o instalaţie de irigare cu apă din fântână. Terenul
agricol este cultivat cu grâu, orzoaică, floarea-soarelui, porumb şi lucernă. Piaţa comerţului
cu cereale din 2005 a afectat şi această fermă, prin preţul mic de achiziţie, proprietarul fiind
atunci în căutarea unui cumpărător pentru cele 100 tone de grâu. Până la vânzarea aceastei
producţii o depozita în condiţii improprii, în curte, într-un depozit amenajat din scânduri,
beton şi folie de plastic.

Foto. 6.17. Tipuri de depozite cerealiere;
a. Temporare/tradiţionale (Valea Dragului); b. Moderne (Bolintin-Deal)

Dacă în acest prim exemplu am descris o societatea agricolă cu personalitate
juridică, mai departe voi analiza o fermă privată individuală. În cadrul acesteia, pentru
completarea activităţilor agricole din gospodărie, a fost adăugată o componentă comercială,
prin deschiderea unui mic magazin universal. Şi în acest caz mă refer la o pluriactivitate, nu o
specializare strictă pe o anumită activitate agricolă. Este vorba despre gospodăria familiei
Sanda, considerată cea mai mare gospodărie din Valea Dragului, care deţine în proprietate 20
ha de teren agricol, cultivat în anul 2005 după cum urmează: porumb – 4 ha, grâu – 3 ha,
floarea-soarelui – 3 ha, necultivat 3 ha iar pentru restul până la 20 ha nu deţinem
informaţii17. Până acum activităţile agricole au fost susţinute doar de suprafaţa de teren
17

Neconcordanţa unor cifre în cadrul interviurilor de teren este un lucru pe care l-am constatat frecvent. Uneori poate fi și o
amintire a perioadei comuniste, când pentru a evita cotele oamenii declarau mai puţin decât aveau în realitate.
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avută în proprietate, fără a arenda teren agricol de la localnici dar, pe viitor, intenţionează să
ofere o parte din teren în arendă. A ajuns aici din cauză că nu deţine utilaje agricole
suficiente pentru a cultiva o suprafaţă de teren mare iar efortul fizic depus nu poate fi
susţinut pe mai departe. Gospodăria comercializează grâu, zarzavat şi tomate. Latura
zootehnică este reprezentată de 1 bivoliţă, 1 oaie, 1 porc şi 8 purcei, păsări (raţe, găini,
gâşte).
Dinamismul activităţilor agricole este subliniat de faptul că nu avem de-a face cu o
gospodărie de subzistenţă, care produce doar pentru autoconsum, ci cu una care realizează
frecvente deplasări la Bucureşti pentru comercializarea produselor din grădină. Cu toate că
efortul fizic depus este semnificativ, familia pare să fie motivaţia pentru continuarea
practicilor agricole, deşi aceştia sunt sceptici că cele două fiice (una stomatolog, cealaltă
contabil) vor mai desfăşura activităţi agricole. Ponderea magazinului mixt în totalul
veniturilor este mai mică comparativ cu venitul din agricultură. Au o problemă cu forţa de
muncă locală pe care ar dori să o integreze în activităţile gospodăriei, însă doar atunci când
este nevoie. Aceştia deplâng faptul că au angajat 2 persoane la magazin dar care s-au dovedit
necinstite prin faptul că, după afirmaţiile lor, au înregistrat pierderi în gestiune. O altă
,,lovitură’’care v-a crea probleme în găsirea unor peroane caă să lucreze temporar în
gospodărie considerau angajarea de către primărie, prin plata sumei de 500 lei şi bonuri de
masă, a unor persoane care lucrau cu ziua la diferite gospodării din Valea Dragului.
Una dintre gospodăriile tipic rurale este şi cea a domnului Vanea18 din Valea
Dragului. Interviul cu aceasta a surprins principalele momente în evoluţia familiei, odată cu
declanşarea colectivizării de la sfârşitul celui de al Doilea Război Mondial. După
naţionalizarea proprietăţilor şi trecerea la constituirea Cooperativelor Agricole de Producţie,
domnul Vanea s-a angajat ca şofer la ITIA, acest lucru fiind considerat ,,un noroc” deoarece
studiile de şofer şi le-a făcut în armată. În anul 1949, cei care erau fii de ,,chiaburi”, cum este
şi cazul de faţă, nu au fost primiţi în armată ci au fost trimişi la construirea canalului Dunăre Marea Neagră sau la Casa Scântei. Funcţiile de conducere erau ocupate de ,,bolşevici” din
Rusia. El povesteşte despre faptul că la începutul instaurării comunismului cine avea mai
multe camere era forţat să primească în casă din cei aduşi ca forţă de muncă din alte regiuni
ale ţării. Avea în proprietate şi o suprafaţă de pădure care a fost confiscată. Activităţile
agricole din CAP le-a descris ca superficiale, deoarece nu exista responsabilitate din cauza
lipsei proprietăţii private iar pe timpul nopţii aveau loc foarte multe furturi.
Domnul Vanea ,,condamnă” procesul de aplicare a legilor funciare, considerându-l
greoi, deoarece lumea este necinstită. În comisia de aplicare ale Legii Fondului Funciar nr.
18/1991 au fost foarte mulţi membrii de la fostul CAP. Sub pretextul că nu există teren
suficient din cauza extinderii construcţiilor, căilor de comunicaţie şi altor lucrări tehnice
efectuate în ultimii 50 ani, suprafaţa de teren care urma să fie restituită a fost redusă cu 14%,
dar membrii comisiei nu şi-au redus suprafaţa şi chiar au luat cele mai bune terenuri.
Terenurile agricole ale comunei au fost repartizat în 4 sectoare19, iar suprafaţa care urma să
fie restituită unui proprietar s-a împărţit în aceste sectoare. O altă problemă apărută a fost
faptul că au lucrat pe baza Registrului Agricol din anul 1959, adică pe cel întocmit la
colectivizare, plecând de la declaraţiile oamenilor când se înscriau în CAP. Totuşi, mulţi
oameni nu au declarat atunci suprafeţele reale fie unii au supraevaluat şi au declarat mai
mult (în general cei care aveau în realitate puţin teren agricol), fie unii au subevaluat (adică
18

19

Având în vedere că unele lucruri declarate de persoana intervievată le-am considerate sensibile am schimbat identitatea
acesteia.
Acestea sectoare prezintă clase diferite de calitate ale solului și s-a urmărit ca să fie echitabil pentru toată lumea.
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cei care aveau în realitate o suprafaţă mare de teren agricol, dar care pentru a nu fi declaraţi
chiaburi s-au înscris cu mai puţin în CAP, restul suprafeţei nerevendicate mergând la IAS). În
anul 2005, domnul Vanea avea în proprietate 9 ha de teren agricol (din care 5 ha sunt incluse
într-o asociaţie agricolă iar 4 ha sunt exploatate individual20) şi urma să mai primească încă
5 ha, care se găsesc la fostul IAS Buciumeni. De asemenea, mai au de recuperat până la 50 ha
de teren agricol. Caracterul de pluriactivitate este subliniat şi de latura zootehnică a
gospodăriei, reprezentată de 5 oi, 5 capre21, 1 cal şi 50 de păsări.
Bolintin-Vale – oraş agro-industrial
Este un oraş din judeţul Giurgiu, situat la aproape 30 km vest de Bucureşti, pe valea
Argeşului. Pe lângă Bolintin-Vale mai are în componenţă trei localităţi, fiind declarat oraş în
1989. Dispune de un bun potenţial natural reprezentat de terenuri agricole fertile, pădure şi
câteva exploatări de petrol. D asemenea, capitalul uman al oraşului are un potenţial ridicat,
prin cei aproape 12.000 de locuitori, din care mai mult de jumătate au absolvit cel puţin
liceul22 iar, în ultimii ani, aproximativ 90% din absolvenţii de liceu îşi continuă studiile la
facultăţile din Bucureşti. Transportul de persoane este privat în întregime, localitatea fiind
legată de Bucureşti printr-un număr mare de microbuze, folosite mai ales de salariaţi.
Numărul acestora este apreciat la circa. 3.000 de persoane iar preţul unei curse spre
Bucureşti, în 2005, era de 2,5 RON/bilet/cursă.
În timpul perioadei comuniste, a fost una dintre localităţile prospere, deoarece forţa
de muncă, mai ales cea masculină, lucra în ramuri economice bine plătite (extracţia
petrolului dar mai ales în construcţii). În jurul anilor ’80, Bolintin-Vale era apreciat ca unul
dintre polii de dezvoltare urbană din jurul Bucureştiului, de unde şi investiţiile masive în
redefinirea urbanistică a localităţii, prin construirea unui nou centru civic şi susţinerea
dezvoltării oraşului prin activităţi mixte, care îmbină agricultura cu industria, construcţiile şi
serviciile. Cu toate acestea, în afara zonei centrale, oraşul îşi păstrează aspectele de aşezare
rurală. Comparativ cu situaţia de la Valea Dragului, structura populaţiei pe grupe de vârstă şi
sexe este mult mai echilibrată, cu toate că, pentru anul 2002, se constată o creştere a
populaţiei vârstnice (peste 65 ani). Acest lucru este ponderat însă de o rată a natalităţii
destul de ridicată, ceea ce face ca populaţia tânără să deţină o pondere importantă în
populaţia totală a localităţii (fig.6.21).
Poziţia geografică şi sistemul de comunicaţie au protejat până acum oraşul de
presiunea urbană a Bucureştiului. De altfel, în apropiere de comuna învecinată, la BolintinDeal, se găseşte o groapă de nisip, ceea ce subliniază ca aici preţul terenurilor este deja mai
redus decât în apropierea Bucureştiului iar în aceste condiţii exploatarea nisipiului este
rentabilă. Din interviul cu primarul localităţii am aflat că piaţa funciară este incipientă,
existând unele încercări de achiziţionare de terenuri, probabil în scop speculativ, în speranţa
unor creşteri ulterioare. La primărie există un panou cu foarte multe anunţuri de vânzare de
terenuri agricole, aceasta şi din cauza obligativităţii acestei acţiuni pentru exercitarea
dreptului de preemţiune de către vecini. În 2005, preţurile cerute pentru un 1 m2 de teren
erau în 2005 de 10-12 EURO în intravilan şi 2-3 Euro în extravilan.

20

Suprafaţa individuală este cultivată cu: porumb – 1 ha, păioase – 1 ha, floarea-soarelui – 1 ha, lucernă – 0,5 ha, legume –
0,5 ha.
21
Oile și caprele sunt date de la sfârșitul lunii mai până în noiembrie la ciobani contra sumei de 30 RON/oaie.
22
sursa: interviu cu primarul orașului.
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Fig. 6.21. Piramida pe grupe de vârstă şi sexe pentru Bolintin-Vale
la recensămintele din 1966 şi 2002

În perioada comunistă, a existat o Cooperativă Agricolă de Producţie care cultiva o
suprafaţă de aproximativ 3.000 ha iar aproximativ 90% din gospodării erau membre CAP.
Activitatea principală era axată pe creşterea bovinelor. După 1989, Bolintin Vale a cunoscut o
prosperitate datorită forţei de muncă bine pregătite, nivelului ridicat de educaţie al
populaţiei. Ca urmarea a restituirii terenurilor agricole, unele gospodării practică
agricultura, dimensiunea medie a fermei fiind de 2,2 ha. Agricultura rămâne o activitate
secundară pe plan local iar activitatea principală este în domeniul construcţiilor. Activităţile
agricole reprezintă sursa principală de venit şi de supravieţuire doar pentru persoanele în
vârstă. De altfel, în localitate nu există nicio asociaţie agricolă. Cea mai mare proprietate
agricolă din comună este de 10 ha, dar exista la primărie o cerere de revendicare a unei
suprafeţe de 27 ha. Legea fondului funciar nr. 18/1991 a fost aplicată în proporţie de 80%23.
Există numeroase situaţii în care femeile dintr-o gospodărie lucrează în agricultură iar
bărbaţii în construcţii sau în industrie.
Primarul ne-a enumerat următoarele tipuri de gospodării, din punct de vedere al
activităţilor desfăşurate de membrii familiei:
§ soţ la muncă în construcţii – soţia lucrează în agricultură;
§ soţ la muncă în construcţii – soţia lucrează în administraţie;
§ soţ la muncă în construcţii – soţia lucrează la un mic magazin universal;
§ soţia este învăţătoare – soţul contabil;
Pentru forţa de muncă salariată, reprezentată în principal de bărbaţi, activitatea
predominantă este construcţia de locuinţe, pentru care sunt recunoscuţi ca unii dintre cei
mai buni meseriaşi în domeniul construcţiilor din ţară (în special zidari şi dulgheri).
Localnicii au format echipe de lucru, fără personalitate juridică, numărul acestor echipe fiind
apreciat la 15. De asemenea, circa 70% din gospodării au cel puţin un membru care lucrează
în construcţii24. În momentul desfăşurării cercetărilor de teren, din august 2005, aceste
echipe se aflau în judeţul Timiş, afectat de inundaţiile care cuprinseseră o mare parte din
23
24

sursa: Interviu cu primarul orașului.
idem
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teritoriul acestuia. Împrăştierea în ţară a meseriaşilor din construcţii mergea de la Craiova la
Bistriţa şi zona metropolitană a Bucureştiului, cu foarte multe lucrări la vile din Mogoşoaia şi
Corbeanca. Nivelul ridicat de dezvoltarea al localităţii este exprimat şi de dimensiunea
firmelor mari.
Una dintre firmele cu activităţi complexe, atât în domeniul agriculturii, cât şi al
construcţiilor şi industriei alimentare este Expresconstruct ANK Srl, al cărui proprietar este
Tănase Dragne, localnic. Aceasta a avut amabilitatea de ne acorda un interviu şi a desemna
un reprezentant care să răspundă la o serie de întrebări mai detaliate despre companie.
Expresconstruct ANK Srl este una dintre cele mai prospere firme din Bolintin-Vale,
exploatând circa 4.000 ha de teren agricol şi angajează peste 200 de localnici. Cea mai mare
parte a terenurilor agricole este luată în concesiune pe 49 de ani de la ADS. Pentru 1 ha
concesionat au obţinut un preţ prin licitaţie iar chiria (redevenţa) se plăteşte anual. Se
acordă echivalentul în lei pentru o anumită cantitate de grâu (aproximativ 700 kg/ha), cu
preţul kilogramului de grâu de la Bursa de la Londra. Deţine în proprietate o livadă (caişi,
piersici, pruni) de 150 ha care a aparţinut de IAS, un lac cu peşte dar de acesta nu este legată
momentan comercializarea peştelui, existând o intenţie de a dezvolta o pescărie cu activităţi
de recreere şi construirea unui motel pe malul lacului. Fructele din livadă sunt
comercializate în Craiova, Feteşti, Buzău, Bucureşti, Piaţa de gross, distanţele mari unde
ajung aceste fructe arătând forţa companiei. Dimensiunea acestei firme o putem pune în
balanţă cu cea mai prosperă fermă privată din Valea Dragului. Numai din compararea celor
două ferme rezultă imediat nivelul diferit de dezvoltarea al celor două localităţi. Firma din
Bolintin-Vale, analizată în studiul de teren, are utilaje agricole proprii, 5 combine
(insuficiente pentru întreaga suprafaţă exploatată, astfel că mai închiriază altele în perioada
recoltatului). Prin programul SAPARD au achiziţionat utilaje agricole în valoare de 500.000
Euro. Pentru componenta de construcţii a firmei are avizare ISO9001, personalul
administrativ este din Bucureşti iar mulţi dintre salariaţi sunt din localitate. În perioada
cercetărilor de teren exista intenţia de mutare a întregii activităţi administrative într-un
sediu din municipiul Bucureşti.

7
CONSIDERAŢII GEOGRAFICE CU PRIVIRE LA
ORGANIZAREA SPAŢIULUI ÎN ZMB

MODELE PENTRU IDENTIFICAREA ŞI REPREZENTAREA CARTOGRAFICĂ
A ORGANIZĂRII SPAŢIULUI
Acest capitol se constituie într-o sinteză a aspectelor privind agricultura din Zona
metropolitană a Bucureştiului prezentate în capitolele anterioare. Este o abordare ce
corespunde tradiţiei geografice, prin care după ce geograful a analizat fiecare element în
parte, încearcă să cumuleze multe dintre elemente, delimitând spaţii în care ele se îmbină
aproape identic şi creează regiuni geografice sau arii geografice de un anumit fel. Stabilirea
criteriilor pentru a determina limitele acestor arii nu este cel mai dificil demers, dar ,,nu atât
de lesnicioasă este determinarea, pe hartă, a arealului acestor caractere, adică a limitelor
regiunilor geografice’’ (Mihăilescu, 1968:240).
Problema delimitării dintre regiune şi peisaj a fost abordată de Vintilă Mihăilescu
(1968:69), susţinând că aceste noţiuni, de multe ori, se confundă sau se deosebesc greu din
cauza lipsei unor definiţii acceptate de majoritatea geografilor. S. Mehedinţi (1946) a arătat
că geografia nu descrie doar spaţial fenomenele ci şi formele, adică
,,punctele de vedere prin care specialistul trebuie să privească acel fenomen, dar şi aflarea
firului cauzalităţii în explicarea formelor şi a funcţiunilor în masa fenomenului de care e vorba
şi găsirea unor formule de convergenţă care să lege pe cât e cu putinţă suma efectelor’’.

După Ielenicz (1995) peisajul este o ,,porţiune mai mică sau mai mare de la suprafaţa
scoarţei terestre a cărei fizionomie şi alcătuire reflectă calitativ o anumită etapă a evoluţiei
raportului dintre elemente componentelor naturale şi antropice dintr-un sistem’’.
Tipologia peisajului rural (agro-geografic) în România a fost o temă mai puţin
abordată. Dumitraşcu (2006:25), menţionând referinţe de literatura de specialitate, notează
că în ţara noastră au fost identificate 3 tipuri majore de peisaje agrogeografice: agrocerealier
deschis de stepă, pomiviticol discontinuu colinar şi agropastoral de munte. O categorie aparte o
reprezintă peisajele agrogeografice auxiliare care, de regulă, au o extindere geografică mai
restrânsă în comparaţie cu tipurile majore, fiind incluse sau se interferează cu alte categorii
de peisaj. Aceste peisaje pot fi: peisajul legumicol periurban, peisajul agro-industrial, peisajul
agro-forestier, peisajul agro-piscicol.
Ca urmare a expansiunii urbane, pentru peisajele zonelor metropolitane, au apărut,
în deceniile VII şi VIII ale secolului trecut, încercări de a delimita cartografic în anumite zone
spaţiul urban şi cel aflat în zona s-a de influenţă. Un asemenea model, al relaţiei de
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continuitate spaţială de la urban la rural, a fost propus de Bryant et al. (1982:25). Model lor a
arătat existenţa a 4 zone: 1. Oraşul intern (Inner city), 2. Franja externă (Outer fringe), 3.
Umbra urbană (Urban shadow), 4. Hinterland-ul rural. Autorii susţin, desigur, că este doar o
secvenţă ideală şi că în realitate există multe variaţii de la acest model. Un alt model propus
este acela al evoluţiei oraşului care, a trecut de la un oraş industrial clasic (după 1850) la un
oraş Fordist (după 1945 până aproximativ 1975) şi la o metropolă neo-Fordistă (aproximativ
după 1975). Un asemenea model de evoluţie este menţionat pentru oraşul Los Angeles
(Knox, Pinch, 2006:32) (fig.7.1), iar modelul poate fi folosit şi ca un exemplu de analiză a
evoluţiei oraşelor care trec prin procese similare, dar mult defazate temporal, aşa cum este
cazul municipiului Bucureşti.

Fig. 7.1. Organizarea spaţiului într-o metropolă neo-Fordistă
Sursa: Knox, P., Pinch, S. Urban social geography. An introduction, 2006, p.32.

Un model privind organizarea spaţiului geografic într-o zonă din România a fost
propus de Ianoş (2000:127) pentru Culoarul Mureşului (fig.7.2a). Spaţiul geografic a fost
separat în mai multe arii (inundabilă, cultivată, forestieră) şi un aliniament al aşezărilor.
Autorul susţine că spaţiul geografic este organizat în benzi longitudinale, pe direcţie est-vest,
mai dezvoltat în partea estică, unde culoarul are cea mai mare lăţime. În partea nordică a
culoarului este o bandă forestieră, pe alocuri discontinuă iar activităţile miniere şi agricole
sunt insulare. De-a lungul Mureşului, în partea centrală, este o zonă inundabilă, continuată de
o parte şi de alta de terenuri agricole. Van den Broucke (1986) a efectuat o reprezentare
schematică a spaţiului metropolitan al oraşului Montreal (Canada) (fig. 7.2b). Autorul
subliniază faptul că organizarea spaţiului poate fi separată în zone şi spaţii care îndeplinesc
funcţii diferite (zonă de concentrare urbană, franja rur-urbană, umbră urbană, spaţii:
agricole, agro-silvice-turistice, silvo-turistice, de recreere), precum şi nucleele şi polii urbani.
Putem observa extinderea mare pe care o au spaţiile silvo-turistice.
Pentru zona metropolitană a Bucureştiului în acest studiu am identificat mai multe
arii şi peisaje geografice (fig.7.3). Acestea fac parte doar dintr-o propunere de model, care
poate fi susţinut şi prin faptul că Paul Claval (1966) recunoştea relativitatea limitelor trasate
între regiuni, care nu înseamnă lipsă de validitate a acestora, ci doar nevoia ,,unui
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discernământ mai critic în delimitarea lor şi considerarea acestora ca aproximaţii
cartografice necesare dar nu categorice’’ (Mihăilescu, 1968:240).

Fig. 7.2. Modele ale organizării spaţiului geografic:
a. Culoarul Mureşului; b. Montreal, Canada

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI – SPAŢIU DE POLARIZARE URBANĂ (UMBRA URBANĂ)
Este zona situată în continuarea limitei administrative a municipiului Bucureşti, unde se
stabilesc relaţii de colaborare reciprocă între oraş şi zona sa din jur şi care este supusă, la ora
actuală, unei intense presiuni urbane prin construirea, în cadrul acestui spaţiu geografic, a
unor cartiere rezidenţiale, localizări şi relocalizări de spaţii industriale, spaţii de servicii. Este
o zonă de tranziţie în ceea ce priveşte utilizarea terenurilor, a caracteristicilor sociale şi
începe să fie caracterizată din ce în ce mai mult de absenţa activităţilor agricole în gospodării
şi implicit de absenţa utilizării agricole a terenurilor. Nu întreg teritoriul este afectat cu
aceeaşi intensitate de această influenţă dar limita acestui spaţiu se extinde din ce în ce în ce
mai mult.
Analiza dinamicii spaţiale a Bucureştiului arătă că acesta trece la ora actuală prin
faza a 2a a ciclului de viaţă urbană – suburbanizarea (în sensul de deconcentrare spaţială),
care este şi momentul de apariţie şi intensificare a relaţiei metropolei cu zona sa
metropolitană (Plăcintescu et al., 2005:9). Dezvoltarea capitalei şi a localităţilor
metropolitane este spontană şi necontrolată şi multă vreme nu s-a înscris într-o strategie
mai largă de amenajare a acestui teritoriu, cu modificări ale planurilor urbanistice generale
(PUG-uri) care să fie corelate cu această evoluţie spaţială. De multe ori, extinderea spaţiilor
rezidenţiale nu a fost corelată cu celelalte acţiuni de dezvoltare urbanistică (reţele de
comunicaţie, alimentare cu apă, canalizare, infrastructură socio-culturală), astfel ca unele
dintre aceste spaţii au un aspect dezolant. Fenomenul este accentuat în perioadele cu vreme
dificilă de iarnă sau veri ploioase, când aceste zone capătă aspecte rurale înapoiate.
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Fig. 7.3. Organizarea spaţiului geografic în ZMB

Tipul acesta de suburbanizare a fost specific începutului anilor ’90, când a fost
vândută noilor rezidenţi ceea ce putem numi iluzia unei vieţi la ţară alături de confortul
urban. Vilele construite atunci dispun în interior de tot confortul dar imediat ce oamenii ies
din curte sunt întâmpinaţi de străzi înguste, unde cu greu intră două maşini, străzi înfundate
la prima ploaie (foto.7.1a). Lipsa reţelelor de canalizare a dus la problema poluării apelor
lacurilor din jur şi a aerului. S-au semnalat astfel de probleme la Mogoşoaia şi în zona
Snagov, acestea fiind printre primele localităţi care au fost supuse suburbanizării. Ulterior
unele dintre problemele menţionate au început să fie corectate, prin construirea unor
ansambluri rezidenţiale care dispun de o infrastructură edilitară adecvată locuirii (foto.7.1b).
După 1989, unul dintre elementele majore care a influenţat spaţiile urbane şi rurale
ale zonei metropolitane a fost trecerea la economia de piaţă - bazată pe investiţiile private în
toate sectoarele economice. Procesul a fost însoţit de restructurarea şi privatizarea industriei
de stat, agriculturii, serviciilor şi facilitatarea iniţiativelor private. Localizarea investiţiilor în
zona metropolitană, în imediata apropiere a Bucureştiului, a fost încurajată de preţul mai mic
a terenurilor, forţa de muncă ieftină şi unele facilităţi fiscale. S-a produs un val de
deconcentrare urbană a activităţilor industriale şi de servicii care au fost relocalizate şi
binevenite în zona suburbană, pentru că ele au contribuit la diversificarea economiei şi la
creşterea veniturilor populaţiei şi a bugetelor locale (foto.7.2 şi foto.7.4). Procesul descris
până acum, de relocalizare a activităţilor economice pe terenurile agricole ale periferiei nu
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este un proces neapărat recent. El a existat şi în alte perioade de evoluţie a Bucureştiului,
când fabricile erau situate la periferie, lucru reflectat şi în hărţile vechi ale oraşului, care au
fost analizate mai detaliat în capitolul privind dinamica utilizării terenurilor în zona
metropolitană a Bucureştiului (vezi
vezi Capitolul 5).

Foto. 7.1. Tipuri de suburbanizare
su
rezidenţială în ZMB:
a. Necontrolată (Pantelimon); b. Controlată (Corbeanca)

Foto. 7.2. Extinderea zonei industriale spre periferie:
periferie
a. Abatorul Bucureşti-Dudeşti,
Bucureşti
sec. XX; b. Militari-A1, 2007

Folosindu-se
se de autonomia locală, unele dintre aşezări au acordat
a
facilităţi fiscale,
ori au modificat planurile urbanistice generale, pentru a atrage investiţii majore în economia
locală. Un alt factor care contribuie la procesele de schimbare a stilului de viaţă şi peisajelor
rurale din zona metropolitană este asociat cu creşterea mobilităţii sociale şi a concepţiilor
culturale asupra locuirii. Ca şi în cazul altor zone metropolitane de pe Glob, se produce o
afluenţă de migranţii ai noii clase de mijloc din zona urbană, cu aspiraţii diferite de cea
anterioară şi mod de viaţă occidental,
idental, deţin autoturisme, fiind o sursă recentă a tendinţelor
de suburbanizare (Sasaki, Kobayashi, 2005).
Există un contrast între intensitatea suburbanizării al nord de Bucureşti şi alte
areale ale zonei metropolitane. Pentru exemplificarea acestei
cestei situaţii, reproducem în
Foto.7.3. două fotografii realizate în cadrul cercetărilor
cerc
de teren din anul 2005.
Prima fotografie (foto 7.3a) a fost realizată în partea de sud a zonei metropolitane
(în zona Câmpiei Mostiştei, spre lunca Dunării), unde fenomenul suburbanizării prin
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construcţia de locuinţe noi de către non-rezidenţi aproape că lipseşte. Peisajul rural de aici
este dominat de case dărăpănate, vechi, unele dintre ele afectate de inundaţiile care se pot
produce în zonă. De asemenea, aceste case sunt ocupate de o populaţie rurală îmbătrânită
sau de către o populaţie cu un nivel redus de educaţie. Majoritatea veniturilor sunt obţinute
din activităţi agricole din gospodărie, sau cele ocazionale tot pe piaţa locală a forţei de
muncă. Este vorba despre aşa-numita muncă cu ziua, adică despre localnici care prestează
activităţi agricole anumitor persoane şi pentru care primesc, în general, o sumă în bani sau
produse agricole, la care se adaugă asigurarea mesei de prânz sau/şi de seară.
Cea de a doua fotografie (foto 7.3.b) este din zona Câmpiei Snagovului, în apropiere
de localitatea omonină. Observăm în poză o casă care a fost construită pe câmp, înconjurată
de terenuri agricole cultivate cu cereale şi o mică livadă în curte. Locuinţa nu este racordată
încă la sistemul de alimentare cu energie electrică dar, judecând după faptul că are antenă
TV, înseamnă ca dispune şi de un generator electric propriu. Pornind de la asemenea
construcţii izolate, este posibil ca în scurt timp întregul spaţiu agricol din jur să fie ocupat de
case.

Foto. 7.3. Dezvoltare imobiliară inegală în ZMB:
a. Comuna Mânăstirea; b. Comuna Snagov

Foto. 7.4. Spaţii de servicii în ZMB: a. Pantelimon; b. Militari - A1

Dincolo de această limită de influenţă urbană bucureşteană (umbra urbană), spaţiul
rural rămâne în mod paradoxal una dintre zonele cele mai sărace ale României. Sunt aici
comunităţi rurale dependente foarte mult de activităţile agricole de subzistenţă, cu
infrastructură slab dezvoltată şi performanţe economice reduse. Populaţia zonei a fost
dependentă de locuri de muncă din industria bucureşteană iar o dată cu restructurarea ei se
ocupă cu agricultura în locul de domiciliu. Aceste disparităţi de dezvoltare economică ale
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zonei erau specifice şi anilor
’80, când declararea unor
oraşe în jurul Bucureştiului
urmărea tocmai atenuarea
disparităţilor
prin
susţinerea dezvoltării lor.
Aria de servicii
Este localizată la ieşirea
nordică din Bucureşti, pe
DN1 - spre Ploieşti, fiind
zona care până acum s-a
dovedit cea mai dinamică şi
a atras cele mai multe
investiţii, începând imediat
după 1990. Activităţile
agricole s-au redus aproape
în totalitate, atât în ceea ce
priveşte disponibilul de
teren cât şi populaţia
ocupată în agricultură. Pe
lângă spaţiile predominant
comerciale (hypermarketuri, showroom-uri, depozite
– aceste din urmă aflate în
declin din cauza restricţiilor
de circulaţie de pe DN1) şi
birouri de firme, sunt
construite şi complexe
rezidenţiale (cum sunt cele
de la Baloteşti, Corbeanca
Forest, Gardenia Village
etc.) care au fost promovate
pe baza poziţiei geografice
într-o zonă deosebit de
dinamică. În cadrul acestui
spaţiu se găsesc cele două
aeroporturi de călători
(Henri Coandă şi Aurel
Vlaicu)
din
zona
metropolitană. Perspectiva
relocalizării
acestor
aeroporturi într-o anumită
perioadă de timp, creează
aşteptări
în
privinţa
disponibilizării
unor

Fig. 7.4. Aria de servicii din ZMB

ORGANIZAREA SPAŢIULUI

236

suprafeţe de teren care acum sunt utilizate strict de construcţiile aeroporturilor sau se află în
spaţiul lor de siguranţă.
În ortofotoplanul din figura 7.4 observăm că extinderea spaţiilor de servicii s-a
produs mai ales în jurul axelor majore de circulaţie. Este o tendinţă firească deoarece
accesibilitatea faţă de căile majore de circulaţie constituie o condiţie pentru localizarea unor
investiţii importante. Acelaşi lucru s-a produs şi în alte etape de evoluţie a Bucureştiului. Am
arătat acest lucru în Capitolul 5 când, aşa cum am observat pe planurile Borroczyn şi
Pappasoglu de la sfârşitul secolului al XIX-lea, casele se poziţionau mai întâi de-a lungul
uliţelor principale, iar în spatele lor se aflau grădini de legume, printre care se mai găseau şi
pomi fructiferi şi viţă-de-vie. Cu timpul ne aşteptăm ca toate terenurile agricole care au
rămas în spatele construcţiilor din lungul căilor de comunicaţie să fie incluse în zona
construită iar densitatea clădirilor care se înregistrează acum în limitele administrative ale
Bucureştiului să crească şi în aceste zone.
Aria rezidenţială extraurbană
Prezintă o continuitate spaţială în zonele de la nord şi de la est de Bucureşti, fiind spaţiul
spre care s-a extins oraşul din punct de vedere rezidenţial, deşi preţul crescut al terenurilor
din această zonă a condus la nevoia identificării şi a altor areale în care să se construiască în
scop rezidenţial1.
Limita geografică a zonei rezidenţiale extraurbane o voi preciza prin sublinierea
localităţilor de graniţă, în sens corespunzător acelor de ceasornic (fig.7.5). Plecăm de la
punctul cel mai sudic, situat în dreptul localităţii Fundeni, continuăm spre Cernica, nu foarte
departe de groapa de gunoi de la Glina2. De la Cernica, limita continuă spre localităţile care
au fost de mai mult timp atrase în proiectele de extindere spaţială a Bucureştiului. Este vorba
despre oraşul Pantelimon (centru agricol important în perioada comunistă, prin prezenţa
fermei de taurine, dar cu tendinţe de transformare atunci în oraş de ip agro-industrial, prin
localizarea unor fabrici), comuna Dobroeşti (localitate cu caracteristici tipic rurale dar care a
devenit atractivă prin preţul mai mic al terenurilor, dar şi prin suprafaţa disponibilă să fie
inculusă în domeniul intravilan) şi oraşul Voluntari3 (localitatea care a atras foarte multe
persoane să-şi construiască aici case şi vile).
În continuare limita merge spre Mogoşoaia şi Buftea, fiecare dintre ele beneficiind de
anumite avantaje care au favorizat procesul de suburbanizare rezidenţială. Mogoşoaia are
avantajul apropierii de o frumoasă zonă forestieră şi lacustră, în apropierea căreia se află şi
palatul Brâncovenesc, iar Buftea este reşedinţa judeţului Ilfov. De la aceste localităţi, mai
departe, limita zonei rezidenţiale extraurbane prezintă din punct de vedere al repartiţiei
geografice un aspect foarte interesant, în sensul că este identic cu limita fostelor ferme
agricole ale perioadei comuniste din jurul Bucureştiului (fermele de la Tărtăşeşti, Crevedia,
Periş şi Snagov).

1
De exemplu zona de pe șoseaua Alexandriei, aproximativ de la depoul RATB la șoseaua de centură; Prelungirea
Ghencea.
2
Groapa de gunoi de la Glina se constituie într-un factor de respingere a unor localizări rezidenţiale majore, prin mirosul
pestilenţial care există în zonă, precum și a altor probleme de mediu și de insecuritate personală (existenţa unor nuclee cu
populaţie cu venituri scăzute, provenite mai ales din valorificarea unor deșeuri de la groapă)
3
Anterior declarării ca oraș era cea mai mare comună din România, prin cei este 25.000 de locuitori.
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Fig. 7.5. Aria rezidenţială extraurbană. Imagine satelitară Landsat, 2005

De la Ciolpani, spre est, limita merge către Snagov, adică spre o regiune cu întinse
suprafeţe forestiere, unde terenurile agricole sunt ceva mai restrânse ca suprafaţă.
Reproducem în acest sens, o copie fotografică a unui plan de situaţie privind culturile
agricole, pe care am obţinut-o în cadrul cercetărilor de teren de la o societate agricolă din
Ghermăneşti (fig.7.6). Planul arată că cea mai mare parte din suprafaţa comunei este ocupată
de păduri. Puţinele terenuri arabile erau exploatate de Societatea Agricolă Snagov –
Ghermăneşti, care cultiva, în anul 2005, o suprafaţă de 380 ha cu grâu iar alte 140 ha cu orz.
Ponderea redusă a terenurilor arabile şi faptul că sunt cultivate de o societate agricolă de tip
asociativ arată că agricultura deţine un rol foarte redus în economia locală.
Coborând la sud de Snagov, limita regiunii rezidenţiale extraurbane se apropie de
partea vestică a comunei Moara Vlăsiei, spre care ne aşteptăm ca să se apropie şi mai mult în
contextul în care pe aici este prevăzută să treacă autostrada care va lega Bucureştiul de
Braşov. Mai departe, limita merge spre comuna Tunari (până aproape de satul Runcu),
continuând spre Ştefăneştii de Jos şi Afumaţi. În această din urmă comună, exista o fermă de
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vaci dar, din cauza problemelor de mediu pe care o astfel de fermă le provoacă pentru noile
zone rezidenţiale, a fost mutată la Petrăchioaia. Comunele care închid zona rezidenţială
extraurbană sunt Găneasa şi Brăneşti.
Localităţile din regiunea rezidenţială extraurbană au fost specializate, în perioada
colectivizării agriculturii,
lturii, în aprovizionarea cu produse de origine animală a pieţelor
bucureştene. Mihăilescu (2003:224) prezintă o hartă cu privire la sursele de materii prime în
aprovizionarea imediată cu produse alimentare a Bucureştilor în anul 1975. Apar pe această
hartăă fermele de la Crevedia (carne şi lapte, păsări şi ouă), Periş (porcine, păsări şi ouă),
Snagov (porcine, carne şi lapte, păsări şi ouă), Afumaţi (porcine, carne şi lapte), Găneasa
(porcine), Pantelimon (porcine, carne şi lapte), Voluntari (păsări şi ouă),
ouă), Otopeni (porcine,
carne şi lapte, păsări şi ouă), Mogoşoaia (păsări şi ouă) şi Buftea (carne şi lapte).

Fig. 7.6. Cultivarea terenurilor arabile în Snagov
Sursa
ursa: SA Snagov – Ghermăneşti, 2005.

Un alt element pe care am încercat să-l
să l analizăm a fost să vedem în ce măsură există
o diferenţiere spaţială în cadrul acestei regiuni în ceea ce priveşte modul în care s-au
s au realizat
construcţiile de locuinţe, în sensul preferinţei pentru gruparea lor în anumite
anumite cartiere
rezidenţiale realizate de anumite firme şi apoi vândute locuinţă cu locuinţă fiecărui
proprietar sau dacă au predominat construcţiile individuale. Fiecare dintre ele prezintă
aspecte distincte pentru agricultura din Zona metropolitană a Bucureştiului.
Buc
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Foto. 7.5. Dinamica rezidenţială în ZMB:
a. Spanţov – case refăcute după inundaţii. b. Corbeanca – cartier de vile

În cazul realizării unui cartier rezidenţial o suprafaţă întinsă de teren arabil este transferată
din utilizarea agricolă în cea artificială construită. Dacă vorbim despre locuinţe realizate
privat de un anumit individ, terenul agricol este ocupat treptat într-un timp mai scurt sau
mai lung. Am văzut o astfel de situaţie pe drumul spre Snagov, unde am întâlnit o vilă în plin
câmp, înconjurată de terenuri cultivate cu grâu şi porumb (vezi foto. 7.3.b). Judecând după
faptul că locuinţa era legată la alimentarea cu energie electrică, o condiţie sine cvanon pentru
confortul unei locuinţe, ne aşteptăm ca în timp întregul spaţiu agricol din jur să fie şi el
ocupat de alte locuinţe.
Referitor la această dispersie, în zone rezidenţiale sub forma unor cartiere compacte
construite de un singur antreprenor, am realizat o inventariere a lor pe baza anunţurilor de
vânzare pe internet a locuinţelor din cadrul lor, pe baza existenţei unor hărţi sau a unor
informaţii care să permită localizarea lor. Ceea ce am constat este faptul că aceste ansambluri
se grupează în jumătatea nordică, la nord de Bucureşti, lucru oarecum firesc având în vedere
că această zonă s-a dovedit până acum cea mai atractivă pentru suburbanizarea municipiului
Bucureşti (vezi fig.???).
Ariile industriale şi de depozite
Au început să fie conturate în etape diferite. Aria industrială din sudul Bucureştiului s-a
dezvoltat încă din perioada comunistă, reprezentând atunci noua tendinţă, de localizare a
fabricilor în afara Bucureştiului, pentru că acestea nu mai găseau terenuri libere în interiorul
oraşului ori cele disponibile erau folosite pentru construcţia de blocuri. Aşa au apărut atunci
fabricile din Pantelimon (Acumulatorul şi Neferal, lângă care s-au construit mai recent
fabricile Tuborg şi Franke), Glina (abator, în prezent restructurat şi o parte din hale
cumpărate de o firmă producătoare de alcool), Popeşti-Leordeni (Danubiana şi Viscofil,
alături de care sunt fabrici mai noi: Star Foods, Baduc etc.), Jilava (cu fabrica de prefabricate
Progresul, fabrica de pielărie, bumbăcăria), Bragadiru (fabrică de bere). Aria industrială din
vest este mai recentă şi se dezvoltă în lungul autostrăzii A1 spre Piteşti, tocmai datorită
accesibilităţii la această cale de transport, practic o continuare a zonei Industriilor de la vest
de cartierul Miliari, situată în interiorul şoselei de centură.
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Limita ariei industriale din sud, spre Bucureşti, pleacă de la Pantelimon, unde se
găsesc fabricile menţionate mai sus, la care se adaugă complexele comerciale Selgros
Pantelimon, Cora Granitul şi Bricostore Pantelimon, continuă spre Popeşti-Leordeni - unde
apar fabricile comuniste, plus relocalizări sau construcţii de fabrici noi, îndeosebi din
domeniul alimentar (ciocolată, panificaţie). La vest de Popeşti-Leordeni, limita merge spre
Jilava unde sunt fabricile construite după anii ’70, la care se adaugă unele mai noi, în special
cele din domeniul construcţiilor. În apropiere, chiar dacă face parte din limita administrativă
a Bucureştiului, menţionăm fosta uzină IMGB, care aproape nu mai are activitate, şi care a
ocupat o mare parte din terenul agricol de la marginea oraşului. În continuare mergem spre
Măgurele, unde s-a amplasat Institutul de Fizică Atomică în interiorul unei suprafeţe
împădurite în formă circulară, aproape de zonele de locuinţe (fig.7.7). De la Măgurele, limita
merge către Bragadiru, fabricile şi depozitele apărând pe partea dreaptă a şoselei spre
Alexandria (E70) şi în apropiere de şoseaua de centură, în timp ce la stânga şoselei spre
Alexandria încep să se contureze cartiere de locuinţe. De la Bragadiru ne întoarcem spre
Cornetu, unde există o specializare în materiale de construcţii, atât prin depozitele din jur cât
şi prin extracţia pietrişului din aluviunile depuse în lacul de la Mihăileşti. Mai departe, limita
ajunge la nord de comunele Dărăşti-Ilfov, Sineşti, Berceni şi Frumuşani.

Fig. 7.7. Platforme industriale şi terenurile agricole din proximitate. Imagini GoogleEarth:
a. Institutul de Fizică Atomică Măgurele; b. Platforma IMGB

Aria industrială din vest are forma unui triunghi cu colţurile la Chilia, Bolintin-Deal
şi aproape de platforma Industriilor din cartierul Militari. Zona a ocupat terenurile agricole
situate de-a lungul autostrăzii spre Piteşti, dincolo de şoseaua de centură şi şoseaua de la
Ciorogârla spre Bolintin-Deal. Aspectul peisajului agricol din zonă este unul invadat de
spaţiile industriale şi de depozitare, terenuri desfundate unde urmează să fie construit un
nou depozit sau o hală industrială. Aceste spaţii se numesc platforme logistice şi sunt noua
tendinţă în domeniul facilităţilor industriale. Este vorba despre hale cu înălţimi de
aproximativ 9 metri, care pot fi uşor compartimentate, fiind închiriate de fabrici care îşi
adaptează foarte uşor utilajele de lucru la comenzile pe care le primesc la un moment dat, de
unde şi denumirea acestora de Just-In-Time. Pe şoseaua de la Ciorogârla la Bolintin-Deal,
terenurile agricole au fost ocupate de showroom-uri (în imediata apropiere a şoselei de
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centură) şi de case individuale, cu garduri înalte la şosea. Terenuri ocupate cu viţă-de-vie
apar la marginea satului Bolintin-Deal, unde există o betonieră şi o balastieră, ceea ce arată
ca aici preţul terenurilor este mai scăzut şi face competitivă această activitate. De asemenea,
în apropiere se organizează un târg săptămânal.
În continuare voi prezenta câteva aspecte contrastante în ceea ce priveşte peisajul
agro-industrial de la vest şi sud de Bucureşti sau între partea vestică şi partea sudică a zonei
metropolitane (la Olteniţa). În Foto. 7.6, prezint două fotografii realizate în 2007 din care
observăm înaintarea din ce în ce mai mult a zonei industriale, de depozite şi centre
comerciale de pe autostrada A1. Terenurile rămase momentan în circuitul agricol nu par să
fie cultivate intens, proprietarii aşteptând creşterea preţului pentru a vinde aceste terenuri.
La sud de Bucureşti, s-au produs localizări de fabrici din domeniul alimentar, alături de
fabricile comuniste, dar suprafaţa ocupată de aceste fabrici este redusă comparativ cu cele
din zona vestică.

Foto. 7.6. Expansiunea urbană a Bucureştiului:
a. Autostrada Bucureşti-Piteşti; b. Şoseaua spre Olteniţa

În Foto. 7.7 observăm peisajul industrial de la marginea oraşului Olteniţa. Aici au
funcţionat fabrici din domeniul industriei grele dar, o dată cu trecerea la economia de piaţă,
activitatea lor a avut probleme ceea ce a dus la închiderea lor treptată. Este un peisaj care
contrastează cu cel modern de la vest de Bucureşti, aflat în expansiune şi care ocupă din ce în
ce mai mult terenurile agricole.

Foto. 7.7. Peisaje industriale în ZMB:
a. Olteniţa – platforme industriale ale perioadei socialiste; b. Platforme logistice autostrada A1
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ARIA AGRICOLĂ
Este situată în partea estică şi sudică a zonei metropolitane, fără să aibă un aspect unitar.
Elementele de diferenţiere sunt date atât de factorii naturali, care imprimă peisajului agricol
aspecte distincte de la o zonă la alta, cât şi de factorii antropici, îndeosebi elementele de
ordin demografic, care se impun prin intensitatea şi modalitatea practicilor agricole într-o
zonă sau alta.
Am delimitat mai multe peisaje care apar în cadrul ariei agricole. Este vorba despre:
1. peisajul agricol de vale – de pe văile Mostiştei şi Dunării; 2. peisajul agricol cerealier – din
Câmpia Moviliţei, Câmpia Belciugatele, Câmpia Mostiştei, Câmpia Neajlovului, Câmpul
Câlnăului, estul Câmpiei Burnazului, 3. peisajul agricol legumicol-cerealier.
1. Peisajul agricol de vale
L-am identificat în două sectoare, corespunzătoare văilor peste care se suprapune.
a. Peisajul agricol al văii Mostiştei desfăşurat aproximativ din dreptul satului Gagu (în
nord) până la Mănăstirea (în sud). Peisajul agricol de aici se impune prin suprafeţe lacustre
frumoaseşi vegetaţia specifică de luncă. De-a lungul văii au fost amplasate baraje în spatele
cărora se află lacuri folosite atât pentru irigaţii (mult reduse în intensitate ca urmare a
problemelor din agricultură) cât şi pentru piscicultură. De asemenea, aceste lacuri atrag la
sfârşitul numeroşi orăşeni pentru activităţi de recreere şi pescuit.
b. Peisajul agricol al văii Dunării are un aspect ceva mai complex decât cel de pe valea
Mostiştei. Aici Dunărea colectează doi dintre afluenţii săi (Zboiul şi Argeşul) în apropiere de
Olteniţa, iar bălţile din lungul Dunării au fost asanate4 şi incluse în circuitul agricol prin
cultivarea mai ales a cerealelor (foto.7.8). În partea vestică, situată în apropiere de
abrupturile Burnazului, se află valea Zboiului. Are în jur un relief cu aspect mai deluros, pe
versanţi cultivându-se grâu, porumb, iar din loc în loc apar petice cultivate cu viţă-de-vie,
care sunt ceva mai reduse în prezent, din cauză că este vorba despre viţă altoită iar
întreţinerea acestei culturi este costisitoare. Uniformitatea peisajului este întreruptă de
păduri (de ex. Pădurea Tufele Grecului – de la est de Căscioarele, Pădurea Măgura de la est de
Greaca). La est de Olteniţa, spre Mănăstirea, peisajul agricol îşi schimbă aspectul în sensul că
aici suntem mult mai aproape de cursul Dunării. Relieful are altitudinile cele mai reduse şi un
aspect plat, ceea ce face ca utilizarea terenurilor să fie dominată de terenurile arabile şi
vegetaţia de luncă. În această zonă au apărut probleme mari legate de inundaţiile din anul
2006, când au fost distruse în totalitate mai multe case iar altele au fost afectate parţial
(foto.7.5).
În cadrul peisajului agricol al văii Dunării mai putem diferenţia şi un micropeisaj al
bălţilor asanate din lunca Dunării. Aşa cum am văzut în capitolul anterior, lunca Dunării din
sudul zonei metropolitane a Bucureştiului apare pe hărţile vechi (Specht, Szatmari) ca o
întinsă suprafaţă mlăştinoasă, în care se află o baltă imensă la Greaca. În a doua jumătate a
secolului trecut, în sectorul pe care îl analizăm, aceste bălţi au fost asanate şi transformate
într-o mare suprafaţă agricolă de cultivare a cerealelor. Aceste lucrări erau prezentate la
modul triumfalist, atestând teoria marxistă de atitudine activă a omului vis-a-vis de natură
pentru găsirea unor noi terenuri pentru hrană. Aşa cum rezultatele ulterioare au dovedit,
4

Îndeosebi balta Greaca.
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efectul a fost doar de scurtă durată pentru că aceste terenuri şi-au pierdut repede din
fertilitate, iar pentru obţinerea unor producţii eficiente economic este nevoie de lucrări agrotehnice speciale.

Foto. 7.8. Peisaj agricol de vale:
a. Valea Zboiului în apropiere de com. Greaca; b. Valea Mostiştei în apropiere de com. Petrăchioaia

În Foto. 7.9 arăt aspectele diferite ale peisajului agricol din lungul văii Dunării.
Fotografia din stânga prezintă lunca Dunării în apropiere de Spanţov, unde se impune în
peisaj câmpul plat, ocupat de vegetaţia de luncă, cereale şi mici suprafeţe de viţă-de-vie. În
imaginea din dreapta este peisajul agricol din balta Greaca, fotografiat din dreptul fostei
staţiunii de cercetare viticolă de la Greaca. Fosta baltă apare ca o întinsă depresiune, cu un
versant abrupt spre nord, în care se cultivă cereale (îndeosebi grâu şi porumb).

Foto. 7.9. Peisaje agricole ale văii Dunării:
a. Comuna Spanţov; b. Fosta Balta Greaca asanată şi transformată în teren arabil

2. Peisajul agricol cerealier
Este situat în afara umbrei urbane a municipiului Bucureşti, în partea de est şi sud a zonei
metropolitane a municipiului Bucureşti. Traseul limitei sale pleacă, în nord, din dreptul
localităţii Grădiştea, în continuare limita vestică urmând un aliniament care leagă
aproximativ
localităţile
Dascălu-Runcu-Petrăchioaia-Sulari-Lilieci-Hagieşti-Măriuţa-
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Goştilele-Dârvari-Săcele-Tămădău Mare-Vadu Anei-Plătăreşti-Frumuşani-Pasărea-MilişeştiTeiuşu. Limita sudică este dată de o linie care uneşte localităţile Hotarle-Valea Plopii-MitreniValea Roşie-Mănăstirea, iar limita estică corespunde cu limita ZMB. Acest peisaj este unul
tipic pentru Câmpia Română, cu întinse câmpuri de teren arabil, a căror uniformitate este
întreruptă în puţine locuri doar de viţă-de-vie sau de păduri. Porţiuni din acest peisaj au fost
acoperite în trecut de Codrii Vlăsiei, care au fost defrişaţi şi au intrat în utilizarea agricolă sub
forma terenurilor arabile. Aşezările umane sunt situate în lungul văilor Mostiştei, Dâmboviţei
şi Argeşului. De altfel, există o întinsă porţiune între Valea Mostiştei şi Argeş lipsită de de
aşezări. Este un lucru firesc, având în vedere seceta din timpul verii care afectează această
zonă (inclusă în trecut de geografi chiar Câmpiei Bărăganului), şi care duce la lipsa
îndelungată a apei pentru potenţialii locuitori.
Zona este foarte puţin afectată de suburbanizarea Bucureştiului. Există puţine case
care au fost construite de locuitori din alte regiuni ale ţării sau din Bucureşti. De asemenea,
fenomenul speculei prin cumpărarea de terenuri agricole, în speranţa creşterii preţului
acestora în scurt timp ca urmarea a expansiunii metropolitane, este foarte puţin prezent. Am
rămas surprinşi5 să întâlnim în Câmpia Mostiştei, aproape de Mănăstirea, câteva căsuţe
construite în plin câmp, printre coceni de porumb doborâţi de trecerea timpului sau miriştii
(foto.7.10.a). Nu am putut afla despre ce este vorba. Peisajul de aici îl putem pune în contrast
cu altul aflat la vest de Bucureşti, la Ciorogârla, unde terenurile agricole sunt ocupate de vile
sau case mult mai mari (foto.7.10.b).

Foto. 7.10. Peisaje agricole în transformare:
a. Terenuri extravilane pe care s-au construit căsuţe în apropiere de comuna Mănăstirea;
b. Intravilanul comunei Ciorogârla

Ceea ce am găsit interesant, referitor la infrastructura agricolă din perioada
colectivizării agriculturii, sunt cele două case administrative şi de protocol de la ferma
agricolă din Petrăchioaia şi Staţiunea de cercetări viticole de la Greaca (foto.7.11). Clădirile,
având aspectul unor conace boiereşti, sunt într-o stare avansată de degradare, dar par să
aibă o structură rezistentă, iar urmele arhitecturii anterioare (care aproape doar pot fi
imaginate) sunt deosebite.

5

Am putea spune în mod neplăcut.
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Foto. 7.11. Clădiri valoroase ale fostelor ferme dinainte de 1989:
a. Comuna Petrăchioaia; b. Comuna Greaca.

Culturile agricole predominante ale zonei sunt cerealele (grâu şi porumb, cultivate
mai ales de fermierii agricoli individuali), dar apar şi suprafeţe cultivate cu floarea-soarelui
(foto.7.12). Aceasta din urmă are preţuri de achiziţie bune, iar fermierii o preferă ca pe o
alternativă la diminuarea riscului de a nu mai putea susţine o nouă cultură agricolă, în cazul
în care cele de grâu sau porumb sau amândouă la un loc sunt compromise. Asociaţiile
agricole sau societăţile agricole mai cultivă suplimentar, faţă de cele menţionate, rapiţa.
Peisajul agricol situat de a parte şi de alta a văii Mostiştei este dominat de întinsele
acumulări lacustre folosite mai ales în trecut pentru irigaţii iar acum în scop piscicol. Am
întâlnit, nu doar pe această vale, sisteme de irigaţii (canale terestre sau suspendate,
conducte, staţii de pompare), aproape toate abandonate sau aflate în stare avandată de
degradare6.

Foto. 7.12. Peisaje agro-cerealiere pe valea Mostiştei.
a. Culturi de grâu; b. Culturi mixte

În figura 7.8 am alăturat două imagini satelitare pentru a urmări transformările pe
care le-au suferit în timp terenurile agricole, odată cu retrocedarea proprietăţilor agricole
după 1989. În 7.8.a este o imagine satelitară Landsat din 1988, în care se observă că terenurile
erau cultivate în tarlale mari cu o anumită cultură. În 7.8.b este o imagine Landsat (2005) care
reproduce fidel transformările pe care le-au suferit agricultura României după 1989.

6

Problema sistemelor de irigaţie a fost abordată în capitolul 4 unde am descris sistemele de irigaţie de pe valea Mostiștei.
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Fig. 7.8. Dinamica peisajului agricol în Câmpia Mostiştei:
a. Anul 1988; b. Anul 2005

Locul suprafeţelor agricole cultivate compact cu o anumită plantă a fost luat de micile
exploataţii agricole individuale, adesea sub 1 ha. În lipsa asocierii sau a arendării în
agricultură fiecare proprietar ia propria decizie în ceea ce priveşte planta pe care o cultivă.
Având în vedere că rezoluţia imaginii este de 28,5 m, ne-a fost imposibil să digitizăm
parcelele cultivate diferit una de alta pentru a putea face calcule ulterioare. În evaluarea
gradului de fragmentare al proprietăţii şi al utilizării terenurilor ne-am bazat pe datele
furnizate de primării (ca răspuns la chestionarul trimis acestora), pe utilizarea hărţii
participative, iar rezultatele au fost prezentate în capitolul 4.
Vintilă Mihăilescu, în studiul său privind evoluţia Bucureştiului, a descris zona
Câmpiei Mostiştei, suprapusă acestui tip de peisaj, în felul următor:
,,Mostiştea – considerată de Gh. Munteanu-Murgoci, Emm. De Martonne, G. Vâlsan ca regiune
de tranziţie între pădurea Vlăsiei şi stepa Bărăganului – este o câmpie tabulară tăiată prin
mijloc de valea relativ adâncă (20-30m), cu iazuri în lungul ei şi sate pe ambele maluri.
Existenţa acestor sate vechi şi mari l-a determinat pe Emm. De Martonne, la începutul
secolului al XX-lea, să o compare cu o oază a stepei, lipsită în rest, sus pe câmpuri, aproape
total de aşezări permanente. Câmpul vecin, până la Valea Dâmboviţei (Mostiştea Vestică), este
fragmentat de văi relativ scurte spre cele două văi mai importante care îl încadrează, este de o
netezime perfectă – de adevărat bărăgan, însă ciupit de crovuri atât de numeroase, încât, cu
câţiva ani mai în urmă, când se pusese problema irigării acestui întins domeniu agricol, a
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provocat mare îngrijorare a specialiştilor. Acoperit de loess în strat gros, aşternut peste
nisipurile de Mostiştea şi având în adâncimi straturi de Frăteşti, acest câmp are pânza freatică
la 20-30 m adâncime. În văi aceasta este mai la suprafaţa dar apa este foarte sălcie. Adâncimea
la care se află apă bună explică în bună parte slaba populare a câmpului înalt. Ceea ce nu a
împiedicat totuşi întinderea timpurie a arăturilor pe toată întinderea regiunii respective şi
nici străbaterea ei de drumuri mari, care – presărate cu hanuri – duceau, încă de acum peste
100 de ani, la marele lac de la Obileşti sau la iezerul de la gura Mostiştei, unde domnitorul,
mănăstirile şi boierii îşi aveau moşiile şi suhaturile de vite mari. Mostiştea, tocmai pentru ca
nu avea păduri înalte şi întinse, ci era teren deschis, cu soluri fertile (cernoziomuri), oferea
Bucureştilor resurse complementare şi-i confereau caracterul de oraş la contactul dintre
pădurea înaltă şi stepă, cu avantajele şi dezavantajele acestei poziţii geografice’’ (Mihăilescu,
2003:70).

3. Peisajul agricol legumicol-cerealier
Este specific pentru localităţile situate în lunca Argeş-Sabar, care au o îndelungată tradiţie în
practicarea legumiculturii. Se desfăşoară spaţial de la Crevedeia Mare şi Bolintin-Vale (în
nord) până la Valea Dragului (în sud). Celelalte comune întâlnite în cadrul acestui peisaj sunt
Ogrezeni, Grădinari, Buturugeni, Mihăileşti, Copăceni, Adunaţii-Copăceni, Creţeşti, Vidra,
Colibaşi, Gostinari.
Iordan (1973:142) a descris zona ca pe
,,cel mai vechi şi cel mai puternic bazin legumicol din ţară […], favorizat de condiţiile naturale
propice şi de existenţa în imediata sa apropiere a unui mare centru de consum. […]. Acest
bazin concentrează peste 50% din suprafaţa totală a legumelor din zona periurbană a
Bucureştilor, înregistrând o frecvenţă medie de 9% a culturilor de legume din cadrul terenului
cultivat şi are diversitatea cea mai mare din ţară în privinţa culturilor de legume’’.

Desigur că de la descrierea pe care Ion Iordan a făcut-o acestui peisaj au trecut aproape 35
de ani, unele lucruri s-au schimbat în ceea ce priveşte agricultura din zonă. De exemplu,
cercetările de teren din zona Bolintin-Vale – Ciorogârla au aratăt diminuarea din ce în ce mai
pronunţată a acestei activităţi, dar cauzele sunt diferite de la o localitate la alta. În BolintinVale, ca urmare a declarării lui ca oraş în perioada comunistă, s-au făcut investiţii masive
pentru transformarea localităţii într-un oraş agro-industrial, ceea ce a dus la trecerea unei
mari părţi a populaţiei din sectorul agricol la cel industrial. După 1989, locuitorii oraşului,
mai ales bărbaţii specializaţi în domeniul construcţiilor, au ales să plece în alte zone ale ţării
sau în străinătate pentru a lucra în acest domeniu. Există în localitate sere care, în perioada
cercetărilor de teren din anul 2005, erau folosite pentru cultivarea de roşii, ardei sau vinete.
Forţa de muncă era predominant feminină, adică tinere de 16-17 ani sau pensionare care
lucrau în vacanţă respectiv sezonier la sere. Revenind după 2 ani în Bolintin-Vale, în toamna
lui 2007, serele nu erau folosite ceea ce arată că nu aveau de sistem de încălzire iar
geamurile erau sparte. Doar în plan mai îndepărtat nişte solarii, folosite probabil doar pentru
plantarea de răsaduri.
Diminuarea legumiculturii în zona Ciorgârla-Dragomireşti Vale are alte cauze.
Localităţile sunt situate în apropierea autostrăzii spre Piteşti, unde s-a extins zona de hale
industriale şi de spaţii de depozitare a Bucureştiului. Terenurile agricole au fost ocupate de
locuinţe tip vilă, sau de showroom-uri. Proprietarii de terenuri nu mai practică agricultura la
aceeaşi intensitate ca în trecut şi sunt în aşteptarea momentului optim de a vinde terenul la
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cel mai bun preţ pentru ei. Potrivit lui (Iordan, 1973:143), arealul format de CiorogârlaBolintin-Vale, Dragomireşti-Domneşti-Clinceni-Cornetu-Grădinari era specializat în cultura
ardeiului gras, vinetelor şi verzei urmate de roşii şi leguminoase păstăi.
Peisajul agricol legumicol-cerealier este fragmentat de un peisaj lacustru, în zona
lacului de acumulare de la Mihăileşti7 (vezi fig.5.16). Construirea lacului a fost motivată de
nevoia de a lega Bucureştiul de Dunăre, prin intermediul văii Argeşului. Subiectul nu a fost
unul nou, fiind abordat încă de când s-a pus problema canalizării Dâmboviţei8, la sfârşitul
secolului al XIX-lea. O dată cu amenajarea lacului, întreg peisajul zonei s-a modificat. În aval
de baraj, în lunca Argeşului este o vegetaţie specifică de izlaz, unde vara apar cirezile cu vaci
sau turme de oi, iar pe versanţi apar culturi de viţă-de-vie indigenă. De o parte şi de alta a
lacului s-au construit vile, al căror număr creşte în permanenţă. La coada lacului am întâlnit,
în cercetările de teren din 2005, o vegetaţie lacustră, dezvoltată mult spaţial, pentru că era
atunci o perioadă secetoasă care redusese apa din lac, iar în zonă era o stână (vezi
foto.6.10.a).
Urmează la sud de Mihăileşti comunele a căror specializare agricolă din trecut a fost
precizată de Iordan (1973:143). Era vorba despre Dărăşti-Ilfov şi Dărăşti-Vlaşca9 cu usturoi
şi ceapă. Arealul Copăceni-1 Decembrie- Adunaţii-Copăceni avea culturi de roşii timpurii, de
vară şi de toamnă şi culturi de varză timpurie şi ardei gras. În continuare era un areal al
roşiilor timpurii şi verzei timpurii, format din localităţile Jilava-Sinteşti-Creţeşti-Vidra şi un
areal al rădăcinoaselor şi verzei, în localităţile Dobreni, Vărăşti şi Valea Dragului. Alte
localităţi (Câmpurelu, Colibaşi, Gostinari şi Falaştoaca) cultivau predominant roşiile, ardeiul
gras şi gogoşarul. Peisajul legumicol-cerealier din zona desfăşurată la sud de Mihăileşti este
schimbat faţă de descrierile anterioare, în sensul reducerii suprafeţelor cultivate cu legume
în câmp dar şi al creşterii celor cultivate în sere şi solarii, în curţi sau pe terenurile arabile
situate în imediata apropiere a localităţii, lucru lesne de observat şi pe imaginile de pe
GoogleEarth.
Diminuare suprafeţelor cultivate în câmp are două cauze majore. Prima, ţine de
reformele din agricultură, care au dus la retrocedarea terenurilor agricole şi la degradarea
sistemelor de irigaţie (vezi foto.4.7.b). În apropiere de Adunaţii-Copăceni era un sistem de
irigaţie aerian aflat acum într-o stare avansată de degradare şi nefuncţional. Cea de a doua
este legată de liberalizarea pieţelor de import ale României. Vara sunt aduse din import
legume la preţuri mici, iar fermierii din localităţile metropolitane nu pot face faţă acestei
concurenţe a preţurilor. De multe ori suma la care sunt vândute legumele de abia reuşeşte să
acopere costurile de transport la piaţă. În aceste condiţii, devin rentabile cultivarea
legumelor în sere care asigură producţii timpurii şi la preţuri competitive pentru
producători, mai ales atunci când aceştia vând direct la piaţă. Aproape de intravilan se
cultivă legumele în câmp, mai ales acolo unde există facilităţi (conducte de apă, fântâni)
pentru irigarea acestora. Producţia obţinută este parţial vândută, o altă parte este folosită
pentru consumul propriu sau pentru murături ori alte preparate locale de iarnă.
Peisajul descris până acum l-am numit legumicol-cerealier. El apare sub forma
cultivării legumelor printre case, prin sere şi solarii, deoarece aceste culturi au nevoie de o
îngrijire zilnică, şi prin culturile de cereale la distanţe mai mari de intravilan. Pentru
7

Comuna Mihăilești a fost specializată în cultura cepei și a rădăcinoaselor (Iordan, 1973:143).
Proiectul urmărea legarea râurilor Ciorogârla, Dâmboviţa, Argeș și Sabar într-un singur curs care se vărsa în Dunăre
(Mihăilescu, 2003).
9
În prezent este sat.
8
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practicarea aici a culturilor de legume în sistem intensiv ar fi nevoie de irigaţii şi de mijloace
de transport mai rapide. Actualul sistem este unul arhaic, dominat de căruţe cu cai sau
măgari.

Foto. 7.13. Aspecte ale peisajului agricol în Bolintin-Vale:
a. Terenuri arabile cu activităţi ale industriei extractive; b. Legumicol – sere

Foto. 7.14. Peisaje agricole:
a. Legumicol – Valea Dragului; b. Floarea-soarelului - Petrăchioaia

În fotografiile 7.14 arăt două peisaje ale ariei agricole de la exteriorul umbrei
urbane. Este vorba în fotografia 7.14.a de un peisaj legumicol de la Valea Dragului, judeţul
Giurgiu. Localitatea este situată la aproximativ 25 km distanţă de Bucureşti şi are tradiţie în
cultivare legumelor. Observăm fragmentarea terenurilor în ceea ce priveşte culturile, de
multe ori fiind vorba despre acelaşi proprietar care cultivă ardei, varză, roşii, vinete.
Explicaţia ţine atât de nevoile pentru consumul propriu din familie cât şi cele pentru
extinderea cultivării şi implicit al vânzărilor pe întregul sezon de vegetaţie. Dincolo de aceste
tarlale cu legume, în plan îndepărtat sunt suprafeţe cultivate cu cereale şi vegetaţia de luncă.
În fotografia 7.14.b este vorba despre o tarla cultivată cu floarea-soarelui în zona comunei
Petrăchioaia, din partea de est a zonei metropolitane. Peisajul de aici este dominat de acest
tip de culturi, care sunt fie compacte, atunci când este vorba despre o asociaţie agricolă, fie
fragmentate când este vorba de terenuri cultivate individual.
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ARIA AGRO-SILVICĂ
Se desfăşoară ca o fâşie la exteriorul umbrei urbane a Bucureştiului, suprapus în mare parte
comunelor Vânătorii Mici, Găiseni, Stoeneşti, Ulmi, Brezoaele, Ciocăneşti, Butimanu şi
Niculeşti. Peisajul acestui areal este dominat de suprafeţele forestiere în alternanţă cu
terenurile arabile (foto.7.15), cele din urmă duc chiar la conturarea unui subareal de cultură
a cartofului în zona Brezoaele-Tărtăşeşti. Pădurile ocupă suprafeţe mai mari la extremele
arealului şi în partea centrală
(Vizureşti, Creţu, Urziceanca,
Ciocăneşti). Agricultura, acolo
unde este prezentă, are un
puternic caracter tradiţional.
Caracteristica de bază a
peisajului agricol din regiune
este dată de gradul ridicat de
fragmentare a terenurilor
agricole, aşa cum se observă
din imaginea satelitără Landsat
din anul 2005 (fig.7.10). Am
pus prin comparaţie pentru
sectorul estic o imagine
Landsat din anul 198810
(fig.7.9). Se observă ca pentru
perioada de acum 20 de ani
terenurile erau cultivate în
zone compacte, lucru firesc
pentru
acea
perioadă.
Terenurile mai fragmentate
erau la zona de contact dintre
intravilan şi extravilan, adică
loturile de pământ care se
acordau
membrilor
cooperatori.
Fig. 7.9. Peisajul agro-silvic. Imagine Landsat, anul 1988

ARIILE NATURALE PROTEJATE
Un alt element al organizării spaţiului din zona metropolitană este reprezentat de: 5
rezervaţii naturale (Ielenicz et al., 1986) - confirmate prin Legea nr. 5/2000 privind
aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - Secţiunea a III-a – Zone protejate;
o zonă naturală protejată (declarată prin Hotărârea de Guvern nr. 792/1990); un parc
natural şi două arii de conservare specială (declarate prin Hotărârea nr.2151/2004) (tab.
3.3.) (Ioja, 2006:50). În afară de Parcul natural Comana, celelalte rezervaţii sunt (idem):

10

Doar fragmentul din acest sector a fost disponibil.
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Foto. 7.15. Peisaje agro-silvice:
a. Comuna Vânătorii Mici; b. Comuna Snagov

Fig. 7.10. Peisajul agro-silvic. Imagine Landsat, anul 2005

Rezervaţia naturală forestieră Pădurea Oloaga-Grădinari, inclusă în Parcul Natural
Comana, se află în comuna Comana şi ocupă o suprafaţă de 248 ha. Rezervaţia naturală
forestieră Pădurea Padina Tătarului se află în comuna Comana şi ocupă 230 ha din pădurea
Comana. Specifice acestui sector al Pădurii Comana sunt văiugile, văile temporare şi
crovurile, care reunite poartă denumirea locală de padină. Apar specii de plante indicatoare
de umiditate (frasinul, untişorul, săpunăriţa).
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Rezervaţia naturală complexă Pădurea Ciornuleasa este situată în comuna Mitreni,
judeţul Călăraşi şi are o suprafaţă de 75,2 ha, aproape jumătate din suprafaţa totală a acestei
păduri. Dintre elementele cu valoare cinegetică care se găsesc în spaţiul acestei arii protejate
se numără iepurii, mistreţii, căpriorul şi fazanii (aclimatizaţi).
Rezervaţia naturală complexă Lacul Snagov se află în comuna Snagov, judeţul Ilfov şi
ocupă o suprafaţă de 100 ha. Lacul Snagov este cel mai mare liman fluviatil din bazinul
Ialomiţei, având o suprafaţă de 576 ha, o lungime de 13 km şi o adâncime maximă de 9 m (cel
mai adânc lac din Câmpia Română). Pe malurile lacului în afara stufului şi papurei, cresc
diferite specii de nuferi, printre care şi nufărul indian (Nelumbo nucifera).
Rezervaţia naturală forestieră Pădurea Snagov se află în comuna Snagov, judeţul
Ilfov, la 35 km de Bucureşti, în apropierea DN1 şi ocupă o suprafaţă de 10 ha. Rezervaţia face
parte din vechii codrii ai Vlăsiei, trupul de pădure având o suprafaţă de 1727 ha (cea mai
întinsă pădure din apropierea Bucureştiului), din care doar 0,57 % beneficiază de protecţie.
Fauna este reprezentată de câteva specii de mamifere - căprior, iepure, vulpe - şi numeroase
specii de păsări: cinteze, piţigoi, privighetori, turturele, porumbei sălbatici, pitulici, sturzi,
mierle, grauri, cuci etc..
La aceste rezervaţii naturale se adaugă zona protejată naturală Scroviştea declarată
prin Hotărârea nr.792/1990, ca spaţiu de protocol al Preşedinţiei României şi Parcul Natural
Comana, declarat prin Hotărârea de Guvern 2151/2004 şi parcelele gestionate în regim de
rezervaţie naturală de către ocoalele silvice Pădurea Râioasa (55,2 ha, din care 15,2 ha sunt
afectate de uscare), Trupul Fundul Sacului (46,9 ha), Pădurea Snagov (14,8 ha şi 130 ha
pădure de tampon), componente din unităţile de producţie Malu Spart (783,7 ha),
Căscioarele (149 ha) şi Zăvoaiele Argeşului (51,5 ha).

AGRICULTURA METROPOLITANĂ ŞI CALITATEA MEDIULUI
Factori de degradare a terenurilor agricole
Cercetările asupra factorilor care afectează calitatea mediului în zona metropolitană au pus
accentul pe rolul care îl au sursele industriale, sursele agricole şi managementul defectuos al
deşeurilor (Ioja, 2006).
Cele mai multe surse de poluare industrială sunt situate în proximitatea sau chiar în
interiorul Bucureştiului. Nu am efectuat studii speciale asupra impactului pe care fiecare
unitate industrială în parte îl are asupra agriculturii, de aceea vom prezenta aceste surse la
modul general, adică de surse care afectează calitatea mediului din zona metropolitană, aşa
cum apar ele descrise de Ioja (2006:57-8). Este vorba despre activităţile industriale cu profil
energetic energetic,11 chimic12, metalurgic,13 construcţii de maşini,14 extractiv,15 electronică şi
electrotehnică,16 materiale de construcţii,17 care determină existenţa unui risc tehnogen
11

CET-urile Sud, Vest, Grozăvești, Progresul, Titan
Policolor SA, Anticoroziv SA, Sicomed SA, Chimopar SA, Danubiana SA, Arteca SA, Victoria SA, Sintofarm SA, Firos
SA, Chimester SA, Guzu Chim SA, Munplast SA, Isovolta SA, Dufa Romania SA, Prologica SA, Chimtitan SA etc.
13
Neferal Brănești, Turol Olteniţa, SC Setum SA București, Laromet
14
Faur, Turbomecanica, Republica, Aversa, Grirco, Semanatoarea, IFMA, Urbis, Acumulatorul Brănești, AMCO Otopeni
15
exploatările de petrol din zonele Ileana, Bolintin-Vale, Jilava, Căţelu, precum și exploatările de balast din lungul
Argeșului, Dunării, Ialomiţei
16
Electromontaj SA, Electroaparataj SA
17
Cesarom SA, Marmosin SA
12
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foarte ridicat şi apariţia de situaţii de depăşire a concentraţiilor maxime admise ale unor
noxe. Conform MAPDR (2007) cele mai întinse suprafeţe de teren afectate de poluare
industrială se găsesc în: Dobroeşti -316 ha, Periş -121 ha, Pantelimon -103 ha, Glina -98 ha,
Popeşti-Leordeni -86 ha, Buftea -49 ha, Bragadiru -46 ha, Jilava -33 ha, Crevedia – 3 ha. Alte
suprafeţe afectate de poluare industrială sunt în Olteniţa, Tărtăşeşti, Belciugatele, Ileana.
Tabelul 7.1. Ariile naturale protejate din ZMB
Numele
Pădurea Ciornuleasa
Parcul Natural Comana

Cat.
IUCN

Suprafaţa
(Ha)

Rezervaţie naturală
forestieră

IV

75,2

Parc natural

V

9735,57 (39 % din suprafaţa totala
a Parcului Natural Comana se
găseşte în ZMB)

IV

230

IV

248

IV

1074

IV

10

IV

100

Rezervaţie naturală
forestieră, arie de
conservare speciala
Rezervaţie naturală
forestieră, arie de
conservare specială

Pădurea Padina Tătarului

Pădurea Oloaga Grădinari
Aria de conservare specială Comana
(din care 23 % Pădurea Oloaga
Grădinari)

Arie de conservare specială
Rezervaţie naturală
forestieră
Rezervaţie naturală
complexă
Zonă protejată

Pădurea Snagov
Lacul Snagov
Zona protejată Scroviştea
Parcelele silvice administrate
regim de rezervaţii naturale

Tipul

în

IV
Rezervaţii naturale

TOTAL
Ponderea ariilor protejate din totalul suprafeţei ariei metropolitane

1231,1
11151,87
2,17 %, din care 1,93 % arii
protejate de interes naţional

Ponderea ariilor protejate fără Parcul Natural Comana din total suprafeţei
0,15 %
ariei metropolitane
Sursa: Ioja, C., Mijloace şi tehnici de evaluare a calităţii mediului în aria metropolitană a municipiului Bucureşti, 2006,
p.52.

Dintre activităţile antropice, agricultura ocupă cea mai mare parte a teritoriului
metropolitan. Impactul acesteia asupra calităţii mediului se resimte în special la calitatea
apelor şi a solului, dar şi la creşterea cantităţilor de deşeuri (Ioja, 2006:64). Sursele agricole
sunt principala sursă de degradare a mediului în afara aglomeraţiei urbane a Bucureştiului
(Ioja, 2006:66). Practicarea agriculturii de subzistenţă acţionează prin aplicarea
necorespunzătoare a substanţelor chimice şi prin abandonarea lucrărilor de îmbunătăţiri
funciare. O problemă apărută este aceea a cultivării plantelor modificate genetic, în special
plante tehnice (soia – 330 ha în Adunaţii Copăceni, 120 ha în Mihăileşti) (Ioja, 2006:65).
Activităţile zootehnice au un impact semnificativ asupra calităţii aerului din jur, prin
mirosurile pestilenţiale produse de deşeurile depozitate în afara grajdurilor. De asemenea,
este afectată şi calitatea apei prin substanţele organice care se infiltrează în sistemele
acvatice receptoare. În Petrăchioaia, în cadrul cercetărilor de teren, am întâlnit o fermă de
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vaci care a fost nevoită să se
relocalizeze de la Afumaţi,
deoarece spaţiile rezidenţiale
ajunseseră până aproape de
fermă, iar poluarea produsă
de aceasta duce la sancţiuni
din partea autorităţilor de
mediu.
În
zona
metropolitană, mai ales în
spaţiul rural există un sistem
deficitar de gestionare a
deşeurilor. Cele menajere sunt
depuse
necontrolat
la
marginea satului, de cele mai
multe ori extinzându-se pe
terenurile arabile sau în
apropierea
islazurilor
Sursa datelor: MADR, 2007.
comunale (foto.7.16). Apar
astfel probleme, de afectare ale terenului agricol, ale calităţii apelor şi aerului din jur, dar
constituie şi un element de disconfort vizual al peisajului, acolo unde acestea se găsesc.
Fig. 7.11. Distribuţia spaţială a terenurilor agricole afectate de
poluare în ZMB

Foto. 7.16. Depozitarea necontrolată a deşeurilor:
a. Comuna Valea-Dragului; b. Câmpul Hagieşti

În zona metropolitană a Bucureştiului există 42 depozite de deşeuri menajere doar
în jud. Ilfov, ce deservesc comunele şi municipiul Bucureşti, totalizând o suprafaţă de 66,5 ha
(Ioja, 2006:75). Acestea au un efect negativ asupra preţurilor terenurilor din apropiere lor,
atât din cauza poluării produse de ele cât şi a structurii etnice a populaţiei care locuieşte în
apropiere. Unele rampe de deşeuri au dimensiuni impresionante (Glina, Chiajna, Vidra) iar
altele ar trebui închise din cauza depăşii capacităţii de depozitare (Bragadiru, Ciolpani,
Mogoşoaia, Periş, Ştefăneştii de Jos, Voluntari, Dobroieşti, Afumaţi şi Moara Vlăsiei) (idem).
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Percepţia stării habitatelor naturale, a florei, faunei sălbatice şi a solului
În chestionarul trimis primăriilor din zona metropolitană am inclus, în cadrul părţii a 8-a, o
secţiune specială privind percepţia modificării unor componente ale mediului în ultimii 15
ani. Nu ne-au interesat aspectele cantitative ale problemelor ci doar modul în care sunt
percepute. Variantele de răspuns au fost: 1. pentru fertilitatea solului: S-a îmbunătăţit foarte
mult; S-a îmbunătăţit relativ; Nici o schimbare; S-a înrăutăţit puţin; S-a înrăutăţit foarte mult;
2. Pentru calitatea fondului forestier, a schimbării varietăţii faunei sălbatice şi schimbării
varietăţii florei sălbatice: A crescut foarte mult; A crescut relativ; Nici o schimbare; A scăzut
puţin; A scăzut foarte mult.
Întrebările au fost:
1. S-a modificat fertilitatea solului din comună/oraş în ultimii 15 ani?
Răspunsurile primite au arătat că fertilitatea solului fie nu s-a schimbat fie s-a înrăutăţit
puţin în majoritatea localităţilor metropolitane, cu excepţia celor din judeţul Giurgiu
unde răspunsurile primite au arătat că se percepe o uşoară înrăutăţire a fertilităţii
solului.
2. S-a modificat calitatea fondului forestier din comună/oraş în ultimii 15 ani?
Răspunsurile au fost ceva mai diversificate decât în cazul fertilităţii, mergând de la a
crescut foarte mult (Curcani) la a scăzut foarte mult (Buturugeni, Ciocăneşti, Jilava).
Majoritatea răspunsurilor au fost pentru nici o schimbare sau pentru a scăzut puţin.
3-4. Cum percepeţi schimbarea varietăţii faunei sălbatice şi a florei sălbatice din comună/oraş
în ultimii 15 ani?
Răspunsurile au fost în majoritate pentru faptul că nu se observă nici o schimbare s-au
că a scăzut puţin.

EPILOG

Elaborarea unei analize geografice, prin utilizarea tehnicilor GIS, a agriculturii din Zona
metropolitană a municipiului Bucureşti (ZMB) are rolul de a identifica cauzele fenomenelor
din agricultură şi procesele economico-sociale care se produc într-un spaţiu geografic
caracterizat la ora actuală de o intensă dinamică urbană, prin procese de suburbanizare şi
metropolizare. Complexitatea subiectului abordat a făcut necesară prezentarea, în primul
capitol, a aspectelor teoretice legale de geografia agriculturii ca ramură a geografiei umane şi
economice. A fost argumentat faptul că există un număr mare de teme care pot fi abordate în
geografia agriculturii, de la dinamica utilizării terenurilor şi creşterea animalelor, până la
sistemul industriei alimentare şi cel al construcţiilor de maşini pentru activităţile agricole. De
aceea, este nevoie să stabilim care este limita pe care dorim să o abordăm într-un studiu de
geografia agriculturii. În cazul de faţă am ales abordarea axată pe utilizarea terenurilor,
creşterea animalelor şi impactul dinamicii urbane şi metropolitane asupra agriculturii sau
modificările intervenite în structura forţei de muncă şi a fenomenelor din agricultură ca
urmare a reformelor agrare. Delimitarea geografică şi constituirea unei zone metropolitane a
Bucureştiului datează de mai mult timp. Prima propunere a fost făcută de Ion Iordan, în
1973, în lucrarea s-a de doctorat intitulată Zona periubană a Bucureştilor, pe baze efectuării
unor calcule în care au fost incluşi mai mulţi indicatori. Problema a fost reluată după anul
2000, ajungându-se la o nouă delimitare făcută, în 2003, de Vasile Gherasim în colaborare cu
CURS SA, dar şi de Primăria Generală a municipiului Bucureşti care a aprobat, printr-o
hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, din 2005, ,,Modelul de dezvoltarea a
Zonei Metropolitane Bucureşti’’. De fapt limitele zonei metropolitane stabilite prin această
hotărâre au fost utilizate pentru analiza geografică a agriculturii din acest spaţiu geografic.
Cercetările au arătat că, la ora actuală, municipiul Bucureşti trece prin faza a 2-a a
ciclului de viaţă urbană, cunoscut sub numele de suburbanizare (în sensul de deconcentrare
spaţială). Din păcate această suburbanizare a fost multă vreme necontrolată şi nu s-a înscris
până acum într-o strategie integrată la nivelul zonei metropolitane. Zona metropolitană a
Bucureştiului atrage la ora actuală un volum însemnat de investiţii, care duc la ,,invadarea’’
terenurilor agricole de spaţii comerciale, rezidenţiale şi industriale. Acesta se produce şi pe
fondul unor facilităţi pe care autorităţile locale le acordă în scopul atragerii acestor tipuri de
proiecte. Problema principală semnalată este aceea a existenţei unor contraste de dezvoltare
mari între zona de nord (cu cele mai mari investiţii) şi zona de sud (mai puţin expusă
investiţiilor masive). În zona de sud-est, suprapusă în mare parte localităţilor din judeţul
Călăraşi care fac parte din zona metropolitană, este un spaţiu rural caracterizat de un grad
scăzut al investiţiilor şi un nivel ridicat de îmbătrânire demografică.
Zona metropolitană a Bucureştiului este situată în întregime în regiunea de câmpie,
doar o mică porţiune din zona sudică fiind în lunca Dunării. Condiţiile de relief permit
practicarea fără probleme a agriculturii, deoarece pantele sunt foarte mici şi nu este nevoie
de utilaje speciale pentru a fi folosite la cultivarea terenurilor. Condiţiile climatice
favorizează cultivare cerealelor şi a legumelor, dar precipitaţiile mai scăzute fac necesare

258

ZONA METROPOLITANĂ BUCUREŞTI

irigaţiile. Solurile au un potenţial agricol ridicat, majoritatea având un grad ridicat de
fertilitate.
Problema potenţialului socio-uman şi economic al aşezărilor a fost abordată prin
prisma a trei dimensiuni de analiză: demografică, demo-economică şi agricolă. Din punct de
vedere al numărului de locuitori, aşezările din zona metropolitană aveau, în 2002, o
populaţie totală de circa 560.000 de locuitori, iar dacă la aceasta mai adăugăm şi populaţia
Bucureştiului ajungem la 2,5 milioane de locuitori. Majoritatea localităţilor îşi diminuează
numărul de locuitori pe fondul unei îmbătrâniri demografice care s-a produs din cauza
migraţiei, în trecut, a populaţiei de la sat la oraş. În prezent, localităţile care au o dinamică
pozitivă sunt cele care au atras populaţie pentru construirea de locuinţe. În ceea ce priveşte
concentrarea spaţială a populaţiei, analizată prin densitatea populaţiei, s-a constatat că cele
mai mari densităţi sunt în localităţile metropolitane din jurul Bucureştiului. Aplicarea
indicatorului OCDE (1996), prin care localităţile cu mai mult de 150 loc./km2 sunt
considerate aşezări urbane, a arătat că practic Bucureştiului ar fi înconjurat de un inel de
aşezări urbane. Dimensiunea agricolă a arătat că ponderea cea mai ridicată a populaţiei
ocupate în agricultură se înregistrează în localităţile situate la sud de Bucureşti, în timp ce
localităţile din judeţul Ilfov, mai dezvoltate economic, au o pondere foarte redusă a
populaţiei ocupate în agricultură. În ceea ce priveşte infrastructura urbană şi rurală, studiul a
arătat că majoritatea aşezărilor metropolitane au un grad redus de echipare în ceea ce
priveşte reţeaua de alimentare cu apă (chiar şi în Bucureşti 10% din intravilan nu are acces
la apă iar 20% are probleme legată de presiunea apei). Probleme şi mai mari sunt în ceea ce
priveşte canalizarea sau alimentare cu gaze a gospodăriilor.
Input-urile în agricultura din zona metropolitană sunt reduse pe de o parte din cauza
diminuării importanţei acestei ramuri în economia regiunii iar pe de altă parte din cauza
problemelor pe care le au proprietarii cărora li s-au retrocedat terenurile agricole. Folosirea
îngrăşămintelor chimice, a pesticidelor şi a erbicidelor este mai ridicată doar în localităţile
metropolitane din judeţul Giurgiu, multe din ele fiind specializate în cultivarea legumelor,
ceea ce explică un nivel mai ridicat al veniturilor. Mecanizarea agriculturii prezintă probleme
legate numărul redus de maşini agricole dar şi de gradului ridicat de uzură al acestora, multe
dintre utilaje având mai mult de 10 ani vechime. Un indicator care indică nivelul arhaic al
agriculturii din unele localităţi este numărul de cabaline, cel mai mare număr fiind în
localităţile din judeţul Călăraşi. Un alt element care a fost abordat a fost acela al relaţiei
dintre agricultură şi calitatea mediului. Terenurile agricole au fost afectate de numeroase
surse de poluare, de la cele industriale (prin prezenţa unor platforme industriale), la cele
agricole (prin fermele de creşterea animalelor care au deficienţe în sistemul de ,,degajare’’ a
deşeurilor), dar şi de sistemul deficitar de gestionare a deşeurilor în spaţiul rural (aruncarea
necontrolată a deşeurilor menajere la marginea satului sau pe câmp). Există o serie de factori
naturali care afectează calitatea terenurilor (eroziunea solurilor, excesul de umiditate,
sărăturarea terenurilor). Artificializările mediului din zona metropolitană au urmărit
amenajarea de sisteme de irigaţii, efectuare de desecări, regularizări de cursuri pentru a
include cât mai multe terenuri în circuitul agricol, îndeosebi terenuri arabile pentru
cultivarea cerealelor sau a legumelor.
Analiza actuală a relaţiei dintre reformele agrare şi agricultura din zona
metropolitană a Bucureştiului a fost abordată în capitolul 4. A fost analizat rolul pe care l-au
avut reformele agrare din 1945 şi 1991 în modificarea relaţiilor sociale şi de producţie.
Reforma agrară din 1945 a dus la forţarea proprietarilor de teren agricol să se înscrie în
forme asociative, la început sub forma întovărăşirilor agricole iar ulterior sunt forma CAP-
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urilor. Terenurilor neincluse din diverse motive în CAP au intrat în exploatare IAS-urilor, în
număr de peste 400, la nivel naţional, în 1989. După 1989 agricultura a trecut printr-o nouă
reformă, începută prin adoptarea Decretului-Lege nr. 42 din 1990, dar a atins momentul cel
mai important prin adoptarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, care a permis reconstituire
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole în limita a 10 ha. Rezultatele
cercetărilor, prin chestionarele trimise primăriilor din zona metropolitană, au arătat că
procesul de restituirea a terenurilor agricole, prin acordarea titlurilor de proprietate asupra
terenurilor nu s-a încheiat încă, deoarece mai există litigii în desfăşurare. Prin legile de
reformă funciară adoptate după 1990 au fost retrocedate şi terenuri forestiere dar
importanţa acestui proces pentru ZMB este mai redusă deoarece aici o mare parte din foştii
Codrii ai Vlăsiei a fost defrişată încă de la începutul secolului al XIX-lea.
Impactul cel mai vizibil al reformei agrare din 1991 a fost fragmentarea terenurilor
agricole. Fragmentarea terenurilor este fenomenul de pulverizare al exploataţiei agricole sau
a fermei în mai multe parcele. În acest sens, a fost efectuată o cercetare de teren prin
utilizarea hărţii participative în comunele Vânătorii Mici (judeţul Giurgiu) şi Ciorogârla
(judeţul Ilfov). Rezultatele au arătat că fragmentarea terenurilor afectează mai mult
activităţile agricole într-o comunitate unde agricultura are un rol important în economia
locală, în cazul nostru în Vânătorii Mici. În Ciorogârla fenomenul nu are aceeaşi importanţă,
deoarece comuna este afectată de suburbanizare şi din ce în ce mai multe terenuri trec din
circuitul agricol în cel intravilan-construit. Pentru fermierii din Vânătorii Mici, fragmentarea
terenurilor a fost totuşi identificată cu un rol pozitiv deoarece permite un management al
riscului prin practicarea unor culturi diferite, care evită perioadele de vârf în utilizarea forţei
de muncă sau diminuează pierderile, în cazul în care o anumită recoltă este afectată de
diverse fenomene naturale sau antropice. Un fenomen care este legat de retrocedarea
terenurilor agricole este acela al tranzacţiilor cu terenuri. Cele mai importante tranzacţii s-au
făcut în localităţile din judeţele Ilfov şi Dâmboviţa, unde terenurile s-au vândut mai ales
pentru a fi incluse în intravilan pentru construcţia de locuinţe, supermarketuri sau spaţii
industriale. De asemenea, o parte din tranzacţii s-au făcut cu statul pentru traseul noii
autostrăzi care v-a lega Bucureşti de Braşov sau pentru construirea unei noi şosele de
centură. A fost analizată şi problema relaţiei dintre numărul de locuinţe noi construite în
ultimii 3 ani şi suprafaţa introdusă în intravilan. Graficul întocmit în acest sens a arătat că
cele mai multe locuinţe noi au fost construite în localităţile din judeţul Ilfov.
Privatizarea agriculturii a produs importante mutaţii în privinţa relaţiei acesteia cu
forţa de muncă. La nivelul zonei metropolitane, agricultura a fost identificată ca cea de a
doua sursă de venituri în bani pentru gospodării, după salarii. Există un număr limitat de
exploataţii care au beneficiat de subvenţii agricole, iar numărul celor care au apelat la credite
instituţionale (bănci, cooperative de credit) este foarte mic, aproape inexistent. Acest lucru
se întâmplă din cauza nivelului ridicat de îmbătrânire şi feminizare a populaţiei care
desfăşoară activităţi agricole. Spaţiul rural se confruntă cu problema abandonării lui,
începută în perioada comunistă prin migrarea la oraş, iar la ora actuală prin migrarea în
străinătate. Fiecare localitate metropolitană are în medie 50 de persoane plecate la muncă în
afara ţării iar circa 6% din gospodării depind de banii trimişi de rudele plecate în străinătate,
ponderea cea mai ridicată fiind în cel mai dinamic judeţ al zonei metropolitane – Ilfov, cu o
pondere de 11,2% din gospodării care primesc bani de la rudele plecate în străinătate.
Analiza situaţiei antreprenoriatului din agricultură a arătat că există un interes scăzut pentru
investiţii în agricultură, deoarece metropolizarea duce la niveluri ale veniturilor mai ridicate
din vânzarea terenurilor agricole decât investiţiile în agricultură. Cercetările proprii de teren,
combinate cu un studiu efectuat de Sandu (1999) la nivel naţional, a arătat că există mai
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multe tipuri de antreprenori în agricultură: total, potenţial, comerciant şi tradiţional, fiecare
cu aspecte specifice. În ceea ce priveşte tipurile de exploataţii agricole, în zona metropolitană
a Bucureştiului sunt atât exploataţii individuale cât şi exploataţii asociative cu sau fără
personalitate juridică. Ponderea cea mai ridicată a terenurilor agricole exploatate individual
este pe văile Argeşului şi Neajlovului, adică în zona specializată în cultivarea legumelor. În
acelaşi timp, ponderile cele mai reduse sunt în zona de sud şi sud-est, adică zona
caracterizată de îmbătrânirea populaţiei şi de abandonul rural, ceea ce creşte rolul asocierii
şi al arendării terenurilor. Problema majoră în cazul asocierii este legată pe de o parte de
mentalitatea populaţiei, care o identifică de multe ori ca o formă a colectivizării, iar pe de altă
parte este aceea a pierderii prestigiului acestora, din cauză că liderii de asociaţie nu au
respectat de multe ori înţelegerile făcute în ceea ce priveşte recompensa pentru terenurile
agricole cultivate sau au desfăşurat activităţi care au afectat profitul asociaţiei agricole.
Una dintre problemele centrale ale studiilor de geografia agriculturii – utilizarea
terenurilor a fost abordată în capitolul 5. Analiza, pe baza literaturii de specialitate, a unor
modele de evoluţie a structurii utilizării terenurilor a arătat că pe măsura expansiunii urbane
agricultura îşi pierde din ce în ce mai mult din importanţă. Pentru a urmări dinamica spaţială
şi temporală a utilizării terenurilor în ZMB, am folosit surse cartografice vechi (harta Specht,
harta Szatmari, Planul Purcel), imagini obţinute prin tehnici de teledetecţie şi fotografii
vechi. Din analiză datelor, a rezultat o diminuare a suprafeţelor ocupate cu păduri pentru a
face loc terenurilor arabile necesare agriculturii sau a celor virane necesare pentru
construcţia de locuinţe, căi de comunicaţie şi alte elemente de infrastructură antropică.
Analiza dinamicii spaţiale a Bucureştiului a arătat că acesta s-a extins de la o zonă centrală,
situată aproximativ în actuală zonă a Pieţei Sf. Gheorghe, de unde a început expansiunea,
acaparând treptat satele din jur care au devenit cartiere ale oraşului (Militari, Colentina,
Băneasa, Dudeşti, Cioplea etc).
Oraşul Bucureşti s-a dezvoltat ca un târg situat la intersecţia unor drumuri care
legau diferite zone ale ţării. A fost evidenţiată importanţa târgurilor din oraş, în care veneau
diferiţi comercianţi. La ora actuală, intensitatea comerţului cu produse agricole cultivate în
zona metropolitană este în scădere deoarece producătorii sunt în vârstă, producţiile sunt
limitate şi nu ar justifica investiţiile de comercializare proprie în pieţe. De aceea, din
rezultatele chestionarului trimis primărilor din zona metropolitană a rezultat că producătorii
agricoli consumă majoritatea producţiei în gospodărie, iar atunci când realizează fluxuri de
vânzare o fac în târgurile locale sau prin intermediari. Analiza comparativă între harta
Specht, pe care am localizat pieţele vechi ale Bucureştiului şi actualele supermarketuri sau
magazine de materiale de construcţie ori bricolaj, a arătat că extindere spaţială a oraşului a
fost de multe ori influenţată de poziţia acestora la margine oraşului, ele atrăgând ulterior şi
mutarea limitei rezidenţiale. Apele şi bălţile în regim natural s-au redus şi ele semnificativ. A
fost prezentată extinderea pe care au avut-o în Bucureşti o serie de cursuri de apă, lacuri sau
zone mlăştinoase sau inundabile. Prezentarea unor poze de la sfârşitul secolului al XIX-lea cu
inundaţiile pe care le genera Dâmboviţa, a argumentat faptul că decizia de canalizare a
acestuia în spaţiul urban a fost una care a contribuit la dezvoltarea oraşului şi la eliminarea
bolilor care afectau locuitorii din cauza consumului de apă netratată din acest râu. Pentru
zona metropolitană au fost analizate modificările în peisaj produse de construirea lacului de
acumulare de la Mihăileşti (partea a proiectatului sistem de legătură pe ape DunăreBucureşti), dar şi de desecarea bălţilor din lunca Dunării, pentru a fi incluse în circuitul
agricol.
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Terenurile arabile sunt cultivate în majoritate cu cereale sau cu floarea-soarelui. La
acestea se adaugă terenurile cultivate cu legume, care ocupă doar 3,1% din suprafaţa arabilă,
cu valori ceva mai ridicate în localităţile zonei metropolitane din judeţele Giurgiu (5,5% din
arabil) şi Dâmboviţa (5,1% din arabil). O pondere mai însemnată o au culturile de cartofi din
localităţile judeţului Dâmboviţa, unde deţin 8,7% din arabil, valoare mult superioară mediei
metropolitane de 1,16%. Studiul comparativ al planurilor vechi şi cele actuale a arătat
reducerea semnificativă a suprafeţelor cultivate cu legume şi a celor cu sere şi solarii. Este
consecinţa expansiunii urbane care a condus la eliminarea acestor suprafeţe din Bucureşti,
dar şi a reformei agrare prin dezafectarea sau subutilizarea serelor.
Terenurile pomi-viticole au avut o mare extindere în cadrul actualului spaţiu
intravilan al Bucureştiului dar şi în zona metropolitană. Ca şi în cazul suprafeţelor cultivate
cu legume, terenurile pomi-vitcole s-au redus sub impactul expansiunii urbane sau al
reformei agrare. A fost arătată starea dezastruoasă în care au ajuns staţiunile de cercetare în
domeniu, în special cazul Staţiunii de cercetare viti-vinicolă de la Greaca, judeţul Giurgiu.
Conform hărţii utilizării terenurilor CORINE Land Cover din anul 2000, terenurile viticole
ocupă 0,8% din zona metropolitană iar cele pomicole 0,6%. Analiza comparativă a ponderii
acestor terenuri pe harta topografică 1: 50.000 de la începutul anilor ’70 ai secolului trecut şi
harta CLC a arătat că suprafeţele viticole s-au redus cu 66% iar cele pomicole cu 45%.
Domeniul creşterii animalelor a fost unul tradiţional pentru acest spaţiu. Cercetarea
documentelor cartografice şi bibliografice a arătat că atât în actualul spaţiu urban
bucureştean cât şi în regiunea înconjurătoare, creşterea animalelor a avut o importanţă mare
în economia locală. Zona Câmpiei Mostiştei, spre lunca Dunării, a fost domeniul pentru
creşterea animalelor domnitorilor şi un loc tradiţional cu stâne care marcate chiar pe
planurile vechi din secolele XVIII şi XIX. Pentru perioada actuală a fost arătată legătura dintre
distrugerea fostelor CAP-uri, care de multe ori este identificată cu distrugerea vechilor
grajduri. De multe ori, localnicii prezintă ca element pozitiv păstrarea intactă a grajdurilor în
aşezarea în care trăiesc. O serie de ferme (Petrăchioaia, Pantelimon) continuă activităţile
zootehnice valorificând infrastructura fostelor ferme din perioada comunistă. Cu toate
acestea, densitatea animalelor la unitatea de suprafaţă s-a redus foarte mult în zona
metropolitană. Creşterea bovinelor este limitată în gospodăriile individuale, acestea
preferând să crească porcine sau păsări pentru care este nevoie de mai puţine resurse de
hrană şi care nu sunt ameninţate pe termen lung de secete sau alţi factori de distrugere a
culturilor agricole. Acest lucru subliniază caracterul de subzistenţă al agriculturii din zona
metropolitană. Creşterea ovinelor a fost tradiţională în acest spaţiu geografic, reprezentativă
în acest sens fiind zona Pipera-Tunari. Această activitate s-a diminuat puternic, studiile de
teren identificând unele turme pe valea Argeşului (zona lacului de la Mihăileşti sau la sud de
localitatea 1 Decembrie) sau în zona Tunari. De asemenea, am analizat faptul că există ferme
de creşterea animalelor care au obţinut fonduri Sapard pentru achiziţionare de animale sau
modernizare fermei.
La finalul capitolului 6 au fost analizată situaţia agriculturii din ZMB, prin prisma
unor studii de caz efectuate în oraşele Pantelimon şi Bolintin-Vale şi în comunele Snagov şi
Valea Dragului. În cadrul cercetărilor de teren în aceste localităţi, a fost abordate probleme
care ţin de structura organizării spaţiului geografic, al importanţei agriculturii în economia
locală. A rezultat că există localităţi în care agricultura deţine un rol important (Valea
Dragului), sau agricultura se îmbină cu turismul ori suburbanizarea rezidenţială (Snagov);
altele devin poli de creştere urbană iar agricultura pierde treptat din importanţă în economia
locală (Pantelimon şi Bolintin-Vale).
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Problema identificării unor areale şi peisaje în cadrul zonei metropolitane a fost
abordată în cel de al 7-lea capitol. Pe baza observaţiilor directe de teren şi a utilizării
imaginilor satelitare au fost delimitate mai multe tipuri de peisaje în funcţie de
particularităţile prin care acestea se identifică. Am identificat conturarea unei arii
rezidenţiale, aflate în continuarea celei actuale a intravilanului municipiului Bucureşti, care
se desfăşoară de la partea de est şi nord-est până în nord, în zona comunei Snagov. Peisajele
agricole au fost delimitate între cele cerealiere, cu intercalaţii de peisaj de luncă, situate în
partea de sud şi sud-est a zonei metropolitane, de-a lungul văilor Mostiştei, luncii Dunării şi
Câmpiei Mostiştei şi Câmpiei Burnazului şi peisajul agro-legumicol situat de-a lungul văilor
Argeşului şi Neajlovului. Tot în cadrul acestui capitol au fost subliniate diferenţele
semnificate între nivelul de dezvoltare din nordul şi sudul municipiului Bucureşti.
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Data: 20 august 2006

Studiu:
„ZONA METROPOLITANĂ A BUCUREŞTIULUI. STUDIU DE GEOGRAFIA
AGRICULTURII PRIN UTILIZAREA TEHNICILOR GIS”

Stimate Domnule Primar,
Centrul de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii, instituţie în cadrul Ministerului Culturii
şi Cultelor, realizează un studiu privind agricultura şi dezvoltarea rurală în Câmpia Română.
Acest studiu se desfăşoară cu precădere în localităţile situate în aria de influenţă
metropolitană a municipiului Bucureşti, deoarece aici este un spaţiu geografic caracterizat
printr-o dinamică economico-socială pronunţată. Obiectivul studiului este de a obţine
informaţii privind agricultura şi dezvoltarea rurală şi de identificarea unor soluţii care să
contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor actuale din acest domeniu.
§ Studiul se realizează prin selectarea unor localităţi reprezentative situate în aria de
influenţă metropolitană a municipiului Bucureşti. Pentru a obţine rezultate
reprezentative ştiinţific este foarte important ca dumneavoastră sau reprezentaţi ai
instituţie pe care o conduceţi să participaţi la acest studiu.
§ Completarea acestui chestionar nu durează foarte mult. Cele mai multe întrebări sunt
cu răspunsuri scurte şi uşoare. Este foarte important să completaţi acest chestionar
pentru a fi validat statistic şi ştiinţific.
§ Informaţiile primite de la dvs. vor fi folosite doar în scop ştiinţific şi vor fi agregate
statistic alături de celelalte localităţi selectate. Nici un răspuns nu va fi legat de dvs.
Este important pentru studiu să răspundeţi la toate întrebările chestionarului.
După completare, vă rugăm să trimiteţi acest chestionar prin poştă, pe adresa:
Centrul de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii, Str. Barbu Delavrancea, Nr. 57, Bucureşti, Sect. 1,
011353, sau prin Fax: (021) 311.6331.

Pentru orice fel de întrebări suplimentare sau probleme întâmpinate în completarea
acestui chestionar vă rugăm să contactaţi pe dl. Gabriel Simion, Tel. 0721.243.539.
Vă mulţumim anticipat pentru colaborare!

Director,
Dr. Liviu Chelcea

Centrul de Studii si Cercetari in Domeniul Culturii
Str. Barbu Delavrancea 57, Bucuresti, sect. 1, Cod poştal: 011359
Tel. 021 – 311.6313, Fax: 021 – 311.6331

CHESTIONAR NR. .......
Comuna/Oraş .......................................... / Jud. ………………………….............

’’ZONA METROPOLITANĂ A BUCUREŞTIULUI. STUDIU DE GEOGRAFIA AGRICULTURII
PRIN UTILIZAREA TEHNICILOR GIS’’

a. Ziua / Luna / Anul răspunderii la acest interviu

.......... / ........................... / ............... /

Partea I. INFORMAłII GENERALE / CADRUL SOCIAL
1. Care este ... în comună/oraş?

Număr

1

PopulaŃia totală

2

Numărul total de gospodării

3

Numărul total de locuinŃe

4

Numărul total de gospodării care au acces la apă în interiorul gospodăriei sau în imediata apropiere
a acestuia (la poartă)

5

Numărul total de locuinŃe nou construite în ultimii 3 ani

6

Numărul de familii care primesc ajutor social în baza Legii Venitului Minim Garantat

7

Numărul total de firme / asociaŃii familiale productive sau de comerŃ care sunt active

8

Numărul total de noi firme / asociaŃii productive sau de comerŃ care şi-au început activitatea în
ultimul an

9

SuprafaŃa introdusă în intravilan după 1990 (HECTARE)

2. Care a fost ... ?
2003
1
2

2004

2005

Numărul total de persoane care s-au stabilit în această comună
în ultimii 3 ani
Numărul total de persoane care au plecat definitiv din această
comună în ultimi 3 ani (exclus persoanele decedate)

3. EstimaŃi numărul de persoane din comună plecate în străinătate ?
Anul
2005

1995

4. Ce procent din gospodării primeşte cea mai mare parte a veniturilor în bani de la membrii familiei plecaŃi la
muncă în străinătate (adică în altă Ńară) ?
Anul
2005
1995
%
-3-

%

Centrul de Studii si Cercetari in Domeniul Culturii
Str. Barbu Delavrancea 57, Bucuresti, sect. 1, Cod poştal: 011359
Tel. 021 – 311.6313, Fax: 021 – 311.6331

5. Care este cea mai importantă sursă a veniturilor în bani pentru o gospodărie în această comună (utilizaŃi
codurile după tabel):
Nr. Sursa de venit
2005
1995
Crt.
1.

Cea mai importantă

2.

Pe locul 2 din punct de vedere al importanŃei

3.
Pe locul 3 din punct de al importanŃei
Codificare:
Salariile

1

Pensiile
Munca cu ziua
AlocaŃiile de copii

2
3
4

Emigrare (bani trimişi de rudele plecate în
străinătate)
Vânzarea de terenuri
Industrie
ComerŃ

Ajutorul social în baza VMG
Agricultură
Silvicultură

5
6
7

Transport
Servicii
Alte ocupaŃii neagricole

6. În comună există ... ? Dacă DA, câte/câŃi ?
Număr
1

AsociaŃii agricole legale (Legea 36/1991)

2

AsociaŃii agricole familiale (36/1991)

3

SocietăŃi comerciale agricole private (31/1990)

4

Ferme de stat (31/1990)

5

Centre de colectare a produselor alimentare şi agricole

6

Centre de prelucrarea legumelor şi fructelor

7

Centre de prelucrarea strugurilor

8

Centre de prelucrarea lemnului

9

Acvacultură

10

Centru de prelucrare a materiilor prime locale (lapte, lemn, lână etc)

11

Furnizor de materiale necesare muncilor agricole (îngrăşăminte, pesticide,
seminŃe)

12

Magazin alimentar

13

Magazin mixt

14

Moară cereale

15

Baruri, cârciumi

16

Brutărie

17

Unitate CEC

18

Bancă, sucursală bancară, cooperativă de credit

19

Târguri ocazionale (la sărbători mari, de ex)

20

Târguri zilnice sau săptămânale

21

Teren de sport sau alte spaŃii de recreere

22

ReŃea de alimentare cu apă

23

Numărul de fabrici în 1989

24

Numărul de fabrici în 2006

25

Numărul de spaŃii de depozitare în 1989

Data
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26 Numărul de spaŃii de depozitare în 2006
7. Cu aproximaŃie câte ... sunt în localitate ?
Număr
1

Persoane care au certificat de producător agricol

2

Persoane fizice autorizate care prestează servicii agricole

3

Persoane fizice autorizate care prestează servicii neagricole

Nici unu (a)

Nu pot aprecia

Partea II. UTILIZAREA TERENURILOR
1. Vă rog să estimaŃi procentul de gospodării care cultivă plantele din tabelul de mai jos şi valoarea
aproximativă a preŃului de comercializare a acestora in anul 2005.
Nr.
Cultura de:
Procentul de gospodării care a
PreŃul mediu la care au fost
crt.
practicat culturile menŃionate
comercializate produsele
(%)
(Lei / Kg)
1.

Grâu

2.

Porumb

3.

Floarea-soarelui

4.

Cartofi

5.

Legume

2. SuprafaŃa cultivată cu plante industriale in 2005:
Cultura
In pentru fibră
Cânepă pentru fibră

Hamei

SuprafaŃa (ha)
3. SuprafaŃa cultivată cu legume, pepeni, căpşuni in 2005:
Nr. Cultura
Legume (Ha)
Pepeni verzi şi galbeni (Ha)
1.

În câmp

2.

În grădini, pentru comercializare

3.

În sere şi solarii

Căpşuni (Ha)

Partea III. REFORMA AGRARĂ
1. Pământ agricol, 2005
Legea

SuprafaŃa (hectare)

Care trebuia
restituită

Titluri de proprietate (număr)

Efectiv
restituită

Care trebuiau
emise

18 / 1991

Ha

Ha

1 / 2000

Ha

Ha

Efectiv emise

2. Ce procent din suprafaŃa agricolă efectiv restituită a rămas necultivată (abandonată)?
Anul
2005
1995
%

%

3. Ce procent din proprietarii de terenuri agricole NU locuiesc în comună ?
Anul
2005
1995
%
-5-
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4. Ce procent din suprafaŃa agricolă totală a comunei aparŃine proprietarilor care NU locuiesc în comună ?
Anul
2005
1995
%

%

5. Câte hectare din suprafaŃa agricolă a comunei sunt exploatate de:
Nr.
ExploataŃii
2005
Crt.
1.

AsociaŃii agricole legale (Legea 36/1991)

2.

AsociaŃii agricole familiale 36/1991)

3.

Gospodării individuale

4.

Ferme de stat (31/1990)

5.

SocietăŃi comerciale private (31/1990)

6.

Primărie (terenuri comunale)

7.

Biserică

1995

6. Arendări, concesiuni şi vânzări oficiale de teren agricol:
Nr.
Crt.

TranzacŃii cu teren agricol

1.

Teren arendat

2.

Teren concesionat

3.

Vânzări de terenuri

2005

1995

Număr contracte

Hectare

7. Care este mărimea medie a exploataŃiei agricole individuale ?
Anul
2005

Număr contracte

Hectare

1995

ha

ha

8. Care este numărul mediu de parcele în care este divizată suprafaŃa agricolă utilizată de un proprietar ?
Anul
2005
1995
parcele
9. Pădure
Legea

SuprafaŃa (hectare)
Care trebuia
restituită

parcele

Titluri de proprietate (număr)

Efectiv
restituită

Care trebuiau
emise

18 / 1991

Ha

Ha

1 / 2000

Ha

Ha

10. Câte hectare de pădure din comună sunt în proprietatea următoarelor instituŃii:
Nr.
Proprietari de păduri
2005
Crt.
1.

Stat

2.

Primărie

3.

Persoane fizice

4.

Biserică
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Partea IV: INVESTIłIILE ÎN AGRICULTURĂ
1. Ce procent din gospodăriile din această comună folosesc credite provenite din surse instituŃionale /
formale (bănci, cooperative de credit, etc.) pentru agricultură ?
Anul
2005
1995
%

%

2. PrecizaŃi numărul de exploataŃii agricole care au beneficiat de ajutoare băneşti pentru activităŃile
agricole în ultimul an ?
Tipul de ajutor
2005
1995
Din subvenŃii
Direct din fondurile publice, în cadrul măsurilor
de dezvoltare rurală
3. CâŃi specialişti muncesc permanent în comună ?
Nr.
Specialişti
Crt.
1.

Ingineri agronomi

2.

Ingineri zootehnişti / Veterinari

1989

2005

Partea V: TEHNOLOGIILE AGRICOLE
1. Maşini şi echipamente agricole
Nr.
Felul maşinilor
Crt.

1.

Tractoare

2.

Pluguri

3.

Grape

4.

Semănători cu tracŃiune mecanică

5.

Maşini pentru împrăştiat îngrăşăminte

6.

Maşini pentru erbicidat şi executat tratamente

7.

Combine

8.

Motocositoare

9.

Maşini de plantat cartofi

10.

Maşini de plantat răsaduri

11.

Prese pentru balotat paie şi fân

12.

Remorci pentru tractor

13.

Autovehicule pentru transportat marfă

2005
Total
Număr

Din care: mai vechi
de 10 ani (număr)

2. EstimaŃi procentul de exploataŃii agricole care au folosit produsele de mai tabel şi cantităŃile medii aplicate la
hectar menŃionând unitatea de măsură.
Nr.
Crt.

Produsul:

1.

Îngrăşăminte chimice

2.

Pesticide

3.

Ierbicide

Procentul de gospodării care au
folosit produsele menŃionate
(%)
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3. Numărul de:
Nr.Crt.
1.

Cabaline

2.

Măgari şi catâri

Număr capete

4. Există în comună un sistem de irigaŃie funcŃional ?
Da
Nu



Dacă Da
SuprafaŃa amenajată
pentru irigat

SuprafaŃa irigată

ha

ha

Partea VI: COMERCIALIZAREA ŞI PROCESAREA PRODUSELOR AGRICOLE
1. EstimaŃi procentul de exploataŃii agricole care consumă mai mult de 50% din producŃia finală realizată.
Anul
2005
1995
%

%

2. EstimaŃi procentul de gospodării care vând direct către consumatori mai mult de 50% din totalul
vânzărilor realizate.
Anul
2005
1995
%
3. Unde
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

vând locuitorii acestei comune produsele lor agricole ?
La oraş, direct în piaŃă
La oraş, direct la persoane acasă
Direct la marginea drumului, la şosea
Direct în târgurile din sate
Prin intermediari şi comercianŃi individuali

%

În primul rând
În al doilea rând
99. NR

Firmele private de colectare
Firme prelucrătoare

8. Statului
9. Altundeva
10. Nu vinde nimeni, produc doar pentru consumul propriu
7.1. Unde au aceste firme sediul ?
1. în comună
2. într-o comună vecină
3. în altă localitate
4. Câte mori există în comună ?

5. La morile din comună apelează şi locuitori din alte comune ?
Da
Nu



Dacă DA enumeraŃi principale comune din care aceştia provin.
Nr. Crt.
Comuna:
JudeŃul
1.
2.
3.
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6. Câte abatoare există în comună ?

7. La abatoarele din comună apelează şi locuitori din alte comune ?
Da
Nu



Dacă DA enumeraŃi principale comune din care aceştia provin.
Nr.
Comuna:
JudeŃul
Crt.
1.
2.
3.

8. Câte unităŃi de prelucrare a laptelui există în comună ?

9. La unităŃile de prelucrare a laptelui din comună apelează şi locuitori din alte comune ?
Da
Nu



Dacă DA enumeraŃi principale comune din care aceştia provin.
Nr.
Comuna:
JudeŃul
Crt.
1.
2.
3.

Partea VII. AGRICULTURA ECOLOGICĂ
1. Numărul de gospodării agricole care practică metode de cultură ecologică.

2. SuprafaŃa agricolă utilizată pe care se practică metode de producŃie ecologică.
Nr.
Cultura
Hectare
Crt.
1.

Cereale pentru boabe

2.

Leguminoase pentru boabe

3.

Cartofi

4.

Legume, pepeni, căpşuni.

3. Număr gospodării agricole care practică metode ecologice de creştere a animalelor ?
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4. Efectivul de animale crescute în condiŃii ecologice:
Nr.
Animale
Număr
Crt.
1.

Bovine

2.

Ovine

3.

Porcine

4.

Păsări

5. Cantitatea de îngrăşăminte organice aplicate:
Nr.
Produsul:
Cantitatea
Unitatea de
Crt.
aplicată
măsură
1.

Solid

2.

Lichid

3.

Combinat

SuprafaŃa pe care s-au
aplicat (ha)

Partea VIII. PROBLEME ECOLOGICE
1. În această comună există probleme legate de cantitatea de apă pentru agricultură ?
Da
Nu




Dacă DA Câte luni pe an ? .......... luni.

2. Anul trecut au fost cantităŃi suficiente de apă pentru cultivarea următoarelor plante:
Nr.
Cultura de:
Răspuns
Crt.
1.
Grâu
Da

Nu

2.
Porumb
Da

Nu

3.
Floarea-soarelui
Da

Nu

4.
Legume
Da

Nu

3. S-a modificat fertilitatea solului din comună în ultimii 15 ani ?
S-a îmbunătăŃit
S-a îmbunătăŃit
Nici o schimbare
foarte mult
relativ

S-a înrăutăŃit puŃin

4. S-a modificat calitatea fondului forestier din comună în ultimii 15 ani ?
A crescut foarte mult A crescut relativ
Nici o schimbare
S-a scăzut puŃin

S-a înrăutăŃit foarte
mult

A scăzut foarte mult

5. Cum percepeŃi schimbarea varietăŃii faunei sălbatice (biodiversitatea faunei) din comună în ultimii 15 ani ?
A crescut foarte mult A crescut relativ
Nici o schimbare
S-a scăzut puŃin
A scăzut foarte mult

6. Cum percepeŃi schimbarea varietăŃii florei sălbatice (biodiversitatea floristică) din comună în ultimii 15ani?
A crescut foarte mult A crescut relativ
Nici o schimbare
S-a scăzut puŃin
A scăzut foarte mult
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