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DE CE AVEM NEVOIE
DE DATE?
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Trăim într-un oraș mare, aglomerat și poluat. Bucureștenii
sunt nepoliticoși și grăbiți. Vii în București ca să faci bani, dar
strângi din dinți când vine vorba de calitatea vieții. Acestea sunt
doar câteva din credințele populare când vine vorba despre
orașul în care trăim, muncim și ne creștem copiii. Se întâmplă
în multe alte domenii în ultimul timp: ne susținem părerile bazându-ne pe emoții și experiențe personale, mai degrabă decât
pe fapte.
În cei cinci ani de existență ai Fundației Comunitare București, ne-am întâlnit prea des cu păreri ale oamenilor despre
oraș, și prea rar cu date și statistici la zi. Și avem cu toții nevoie
de ele, ca să putem lua decizii de implicare în comunitate și cu
mintea, nu doar cu inima.
Care sunt cu adevărat problemele? Cum stabilim priorități?
Ce mecanisme sunt mai eficiente ca altele, în a rezolva probleme?
Vital Signs este un astfel de instrument. Dezvoltat de Fundația Comunitară Toronto în urmă cu mai mult de 15 ani, și de
atunci preluat în mai mult de 70 de comunități din lume, Vital
Signs este o radiografie a tuturor domeniilor importante la nivel local, surprinse la un anumit moment în timp. Datele obiective sunt colectate de la instituții publice, organizații non-profit
sau companii interesate de comunitatea locală. De la populație și economie, până la educație, sănătate, siguranță, mobilitate și sentimentul de apartenență. Cele 12 domenii surprind,
prin mai mult de 100 de indicatori, unde ne este orașul.
În mod surprinzător, din informațiile noastre, aceasta este
prima dată când date din atâtea domenii sunt colectate împreună și disponibile public pentru București. În lipsa unor informații centralizate, cum putem lua decizii despre prioritățile
orașului?
A fost nevoie de multă muncă pentru a colecta aceste
date. O echipă de trei cercetători a lucrat mai mult de șase luni
cu instituții publice. Datele sunt cele mai recente disponibile
în acest moment. Unele dintre ele surprind anul 2016, altele
sunt din 2015. Dar sunt și domenii – cum este cel al mediului,
în care cele mai recente date sunt disponibile din anul 2010!
Alte date se contrazic, mai ales dacă sunt colectate de instituții
diferite. Și alte date contrazic pur și simplu realitatea așa cum
o cunoaștem noi – sectorul 5, care include Ferentari și Rahova, pare a fi cel mai sigur sector și cu cele mai puține cazuri
sociale. În plus, a trebuit să renunțăm la un număr important

de indicatori colectați de Vital Signs în alte țări, pentru că ei nu
sunt disponibili în România. Ar fi fost util să aflăm, de exemplu,
informații mai complete despre migrația internă și migranții
din alte țări, despre familii mono-parentale, locuirea cu chirie,
informații despre clădirile care necesită reparații majore sau
despre implicarea locuitorilor prin donații și voluntariat.
Mulțumim celor care au susținut existența acestui proiect
– finanțatorilor Unicredit Bank și Global Fund for Community
Foundations. Echipei de cercetători, pentru munca din lunile
când părea că nu vom ajunge niciodată la final. Numeroaselor
persoane care au citit raportul și ne-au ajutat să îl facem mai
ușor de citit și de înțeles. Numele și contribuția fiecăruia se regăsesc la finalul raportului.
Sperăm că lectura acestui raport să vă aducă idei de implicare și să vă clarifice întrebări. Și, mai ales, să vă pună întrebări
despre comunitatea noastră, așa cum nu ați mai făcut-o până
acum.
În perioada următoare, Fundația Comunitară va alege
trei domenii de implicare activă și va lucra să le înțeleagă mai
bine. Pe baza lucrurilor noi pe care le vom afla și a consultării
în comunitate, vom alege cel puțin o problematică pe care ne
propunem să avem impact, prin dezvoltarea unui fond tematic
de finanțare din surse private. Credem că putem să avem un
impact în comunitatea noastră, dacă îi înțelegem problemele,
stabilim priorități și facem lucruri împreună. Și vă invităm alături de noi, să pornim din acest punct.

ALINA KASPROVSCHI
Director executiv - Fundația Comunitară București
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PE CE NE BAZĂM
CÂND INVESTIM ÎN
COMUNITATE?

Cum poate o bancă să susțină comunitatea pe termen
lung, dincolo de obiectul de activitate de zi cu zi? Finanțăm
afaceri cu potențial de durată pentru clienții noștri, susținem
bunăstarea familiilor lor, creăm un mediu de lucru nediscriminatoriu cu șanse egale pentru fiecare angajat, sprijinim comunitățile și protejăm natura.
UniCredit Bank face parte dintr-un Grup care, în mod tradițional, este recunoscut pentru acțiunile sale de implicare
socială. În acest sens, în România desfășurăm mai multe proiecte, unul dintre ele realizat cu sprijinul UniCredit Foundation,
prin care am reușit să dezvoltăm 17 afaceri sociale. Anul trecut,
pentru a ajuta și mai mult oamenii din grupurile dezavantajate, prioritatea noastră a fost sprijinirea unor afaceri sociale
existente care au dovedit că au potențial de creștere. Pentru
UniCredit Bank acest proiect a fost o oportunitate de a susține
atât economia locală, cât și economia socială, domeniu cheie
pentru creșterea României, promovarea incluziunii sociale și a
bunăstării naționale.
Dar fără date din comunitate nu putem ști dacă ceea ce facem, facem cu folos. De aceea, am ales să susținem cercetarea
Vital Signs, un efort complicat de colectare de date care dă o
imagine obiectivă a stării de bine dintr-o comunitate.
Am ales să începem cu Vital Signs București și Vital Signs
Iași pentru că în aceste orașe sunt cele mai mari birouri ale
unor companii din grupul UniCredit. Datele colectate în cele
12 domenii ne ajută să luăm pulsul din cele două comunități,
să vedem ce nevoi reale sunt și cum putem investi pe termen
lung în ele.
Noi suntem convinși că România poate crește sustenabil,
iar UniCredit Bank va rămâne un partener de cursă lungă în
acest demers. Astfel, suntem alături de fundațiile comunitare,
care ajută comunitățile locale să crească sustenabil, prin forțe
proprii.

ANCA UNGUREANU
Director Identitate și Comunicare - UniCredit Bank
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VITAL SIGNS BUCUREȘTI

CONTEXT
Vital Signs este o cercetare folosită în comunitate pentru
a monitoriza, pe baza unei metodologii, situația din domenii
cheie ale calității vieții și pentru a identifica nevoi sau oportunități de acțiune.
Fundațiile comunitare folosesc Vital Signs pentru a iniția
discuții în comunitățile lor. Pe baza cercetării făcute, acestea
identifică domenii cu probleme, a căror soluționare devine o
prioritate.
Din 2001, metodologia dezvoltată de Fundațiile Comunitare din Canada este folosită la nivel international de fundații
comunitara din Statele Unite, Australia, Noua Zeelandă, Marea
Britanie, Irlanda, Brazilia sau Bosnia.
Pentru această cercetare, Fundația Comunitară București
folosește metodologia licențiată (Vital Signs®, http://communityfoundations.ca/vitalsigns), adaptată la realitățile și nevoile comunității locale, cu acordul Fundațiilor Comunitare din
Canada. Indicatorii folosiți pornesc de la indicatorii folosiți
în metodologia licențiată internațională, dar sunt adaptați la
contextul local.
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METODOLOGIE
Echipa formată din conf. univ. dr. Valentina Marinescu,
de la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din cadrul
Universității București, Andrei Mihail, doctor în antropologie și
cadru didactic asociat al SNSPA București și Vlad Odobescu,
jurnalist, a colectat datele din surse publice disponibile online
și pe baza cererilor de informații în baza Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public.
Pe baza datelor din raportul Vital Signs București, Fundația
Comunitară București va deschide conversația cu reprezentanți ai comunității locale, pentru a găsi împreună prioritățile
și oportunitățile de dezvoltare comunitară.
În aceeași perioadă și Fundația Comunitară Iași urmează
să lanseze cercetarea Vital Signs Iași.

Indicatorii Vital Signs București au fost colectați direct de la
instituțiile publice care generează date, la care se adaugă informaţii preluate din cercetări sau studii academice sub coordonarea universităţilor din Bucureşti.
Pentru anumite domenii, am folosit surse secundare
de date, acolo unde nu am identificat informațiile „la prima
mână”. Toate sursele sunt marcate explicit, atât ca note de subsol, cât și în bibliografia de la sfârșitul cercetării. De asemenea,
anul de referință pentru fiecare indicator este cel mai recent an
în care a fost raportat de către instituția responsabilă.
Accesarea indicatorilor Vital Signs s-a făcut prin două abordări complementare. Prima constă în identificarea disponibilității publice a datelor necesare pe site-urile instituțiilor respective; în cazul în care informațiile nu erau prezente, Fundația
Comunitară București a contactat instituțiile pentru a cere datele în baza Legii 544/2001, privind accesul liber la informațiile
de interes public. Un exemplu ar fi legat de modul în care echipa a folosit informațiile Institutului Național de Statistică. Pe
de o parte, echipa de cercetare a utilizat seriile TEMPO on-line

disponibile public pe pagina instituției. Acolo unde datele nu
erau publicate, dar existau indicii în legătură cu măsurarea lor
de către INS, ele au fost obținute prin cereri din partea Fundației Comunitare București.
Acolo unde am putut recrea o continuitate a raportării datelor, am inclus în Vital Signs București și informațiile din anii
anteriori. Pentru a înțelege evoluția vitalității orașului e nevoie
de contextualizarea temporală a indicatorilor; seriile de timp
identificate sunt încorporate în interiorul fiecărei categorii de
analiză.
Alături de lipsa completă a unor indicatori, una dintre principalele probleme cu care ne-am întâlnit a fost limitarea raportării/calculării majorității indicatorilor la nivel de oraș. De multe
ori, imaginea profundă a diferențelor între sectoare în ceea ce
privește vitalitatea orașului nu poate fi construită din aceste
motive. De asemenea, în unele cazuri lipsesc indicatorii actualizați: există situații în care ultimele date disponibile au existat
din anii 2010-2013, fapt care a modificat imaginea de ansamblu
asupra orașului, fotografiată într-un anumit moment în timp.
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POPULAȚIE
de Vlad Odobescu

ÎN COMPARAȚIE cu alte mari orașe ale României, Bucureștiul a avut
un declin demografic mult mai puțin accentuat și se află acum în topul
primelor zece orașe ale Europei (locul al nouălea, imediat după Paris și
înaintea Budapestei)1. Rolul său putea fi și mai important decât este în
prezent. Mult discutata creare a unei zone metropolitane în jurul orașului ar fi înglobat - după mai multe etape - zeci de mii de hectare și sute
de mii de locuitori, însă acesta este momentan doar un proiect2.
Și condițiile de viață diferențează în mod evident Bucureștiul față de
marile orașe. Durata medie de viață e mai ridicată decât cea înregistrată la nivel național (77,8 ani față de 75,3 ani). Capitala a rămas atractivă
pentru cei din provincie pentru forța de muncă, la concurență cu marile
destinații pentru migrație internațională. Acestora li se adaugă cei veniți din alte țări, care reprezentau 0,5% din populație în 2011.
Capitolul de față prezintă situația demografică la nivelul sectoarelor,
distribuția pe categorii de vârstă, situația angajărilor și proporția migranților.

Populația celui mai mare oraș al României a scăzut constant în ultimele decenii,
cel puțin în statisticile oficiale. Potrivit
datelor furnizate de INS, municipiul București avea 1.844.576 de locuitori la 1 ianuarie 20163. Populația e în scădere față
de cel mai recent Recensământ al Populației și Locuințelor (RPL), din 2011, când
în Capitală erau înregistrați 1.883.4254 de
locuitori. Cifra e cu 2,2% mai mică decât
în 2002, când recensământul arătase
1.926.334 de locuitori.
În schimb, de-a lungul perioadei comuniste, datele din recensăminte arată că
numărul bucureștenilor aproape s-a dublat5: 25 ianuarie 1948 – 1.025.180, 21 februarie 1956 – 1.177.661, 15 martie 1966
– 1.366.684, 5 ianuarie 1977 – 1.807.239.
Cel mai mare număr de locuitori a fost
consemnat de recensământul din 1992,
când Bucureștiul avea 2.067.545 de locuitori6.
Întrucât decupează „felii” de oraș, diferențele de populație între cele șase sectoare sunt mici, de câteva zeci de mii de
persoane. Potrivit RPL 2011, populația
Bucureștiului era repartizată astfel: Sectorul 3 (385,4 mii de persoane), Sectorul
6 (367,8 mii persoane), Sectorul 2 (345,4
mii persoane), Sectorul 4 (287,8 mii persoane), Sectorul 5 (271,6 mii persoane) și
Sectorul 1 (225,4 mii persoane)7. ▶
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RPL 2011 (http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2013/07/REZULTATE-DEFINITIVE-RPL_2011.pdf)
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POPULAȚIE - VÂRSTNICI (2015)
▼
TINERII BUCUREȘTENI

▼
VÂRSTNICII DIN BUCUREȘTI

Față de alte orașe, Capitala are un procent mai scăzut de tineri: sunt aici 24,4%
locuitori cu vârste cuprinse între 0 și 24
de ani, spre deosebire de județul Iași,
de exemplu, acolo unde această categorie de populație reprezintă 33,9%8.
Bucureștiul recuperează însă față de alte
structuri administrative când vine vorba
de populația activă: 61,1% dintre locuitori au vârste cuprinse între 25 și 64 de
ani, față de 52,2% în Iași. Asta pentru că
orașul are o capacitate de atracție foarte
mare odată ce tinerii încep să-și caute de
muncă.

eșantion al populației active e al celor
născuți imediat după adoptarea decretului din 1966 care interzicea practic
avorturile în România10.
De-a lungul anului 2015, în municipiul
București s-au născut 19.148 de copii.
Distribuția pe sectoare arată astfel: Sectorul 1 – 2.174 de nou-născuți, Sectorul
2 – 3.360, Sectorul 3 – 4.415, Sectorul 4
– 2.824, Sectorul 5 – 2.745, Sectorul 6 –
3.630.

Cum arată însă cifrele absolute?
În 2015, Bucureștiul avea 72.105 rezidenți cu vârsta cuprinsă între 15 și 19
ani și 90.162 rezidenți cu vârsta cuprinsă
între 20 și 24 de ani. Numărul celor care
nu împliniseră vârsta majoratului era de
308.053 de persoane9.
Populația activă era structurată astfel:
173.034 rezidenți cu vârste între 25 și 29
de ani, 191.196 cu vârste între 30-34 de
ani, 211.154 cu vârste între 35 și 39 de
ani, 164.550 între 40 și 44 de ani, 174.906
între 45 și 49 de ani și 118.401 între 50 și
54 de ani. Se observă că cel mai numeros
1
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▼
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Datele furnizate de INS arată că durata
medie de viață a locuitorilor municipiului București era, în anul 2015, de 77,8
ani12 (spre deosebire de 75,39 ani, cât era
media națională). Un bărbat trăiește, în
medie, 74,7 ani (față de 71,94 ani media
națională), în timp ce o femeie – 80,5 ani
(față de 78,9 media națională). În 2005,
durata medie de viață la nivelul Capitalei
era de 74,1 ani, iar în 1995 – 70,6 ani.

POPULAȚIE - TINERI (2011)
0-14 ani

Numărul bucureștenilor cu vârsta cuprinsă între 55 și 59 de ani era de 134.670
de persoane, în anul 2015. De asemenea,
în Capitală locuiau 127.013 de persoane
cu vârsta cuprinsă între 60 și 64 de ani,
86.694 de persoane cu vârsta între 65 și
69 de ani și 60.734 între 70 și 74 de ani.
Un număr de 135.375 de persoane aveau
peste 75 de ani11.
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▼
STRUCTURA ANGAJĂRILOR PE DOMENII

▼
NUPȚIALITATE

▼
VENITUL MEDIU AL UNEI FAMILII

1.099.600 de persoane din București
erau angajate în 2015. Dintre acestea,
208.700 de persoane lucrau în domeniul
comerțului cu ridicata și cu amănuntul
sau se ocupau cu repararea autovehiculelor și a motocicletelor. Alte 144.600
de persoane lucrau în sectorul industrial, 138.700 de persoane lucrau în domeniul construcțiilor, 97.900 se ocupau
de activități de servicii administrative și
activități de servicii suport, iar 82.600 de
persoane erau angajate în domeniul informațiilor și comunicațiilor. În domeniul
sănătății și al asistenței sociale lucrau
61.500 de persoane, iar în învățământ –
45.300 de persoane13.

Nupțialitatea orașului este măsurată
de Institutul Național de Statistică prin
mai mulți indicatori. Cei mai comuni,
folosiți în analizele din mai multe orașe,
se referă la numărul căsătoriilor14 și cel
al divorțurilor15. Primul are o creștere
constantă în perioada analizată. În 2013,
în București, au fost înregistrate 11.992
căsătorii. În 2014, 15.583, iar în 2015 indicatorul crește spre 16.378 de căsătorii
înregistrate.
Rata divorțurilor, în ciuda unei fluctuații minore la mijlocul perioadei analizate,
pare să crească la rândul său în ultima
perioadă. Dacă în 2013, 2.876 căsătorii
au fost anulate, numărul lor a scăzut
ușor în 2014 la 2.759, pentru a crește
semnificativ în anul următor la 3.421.

În anul 2015, câștigul salarial mediu net
per angajat bucureștean era de 2.696 de
lei, față de 1.858 lei la nivel național. În
2010, un angajat din București câștiga
1.973 de lei, iar în 2005 – 746 de lei16. Pentru o gospodărie bucureșteană în care
două persoane sunt ocupate – situație
în care se află 48,2% dintre gospodăriile
din mediul urban – venitul mediu se ridică așadar la 5.392 de lei, în comparație
cu 3.718 lei la nivel național.
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DISTRIBUȚIA ETNICĂ A BUCUREȘTIULUI - 2011
▼
COMPONENȚA ETNICĂ
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La recensământul din 2011, componența etnică a municipiului București
arăta astfel: 1.618.883 de români, 23.973
de romi, 3.359 de maghiari, 2.315 turci.
Cei mai mulți romi locuiau în Sectorul
5 – 6.990, în Sectorul 2 – 5.639, Sectorul
3 – 4.054, Sectorul 1 – 3.310, Sectorul 4 –
2.204 și Sectorul 6 – 1.77617.

▼
MIGRAȚIA NETĂ
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SURSA: RECENSĂMÂNT 2011
http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2

TOTAL: 1.883.425

Româna

1.645.419
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▼
LIMBI VORBITE

Deși Bucureștiul vorbește, pe lângă română, în romani, maghiară, chineză, turcă, rusă sau germană, diversitatea lingvistică a orașului este mai redusă decât
în alte capitale europene. Dintre cei care
contribuie la viața orașului, o parte sunt
străini care se stabilesc la rudele aflate
de mai multă vreme în România sau pentru studii. O altă categorie este reprezentată de români născuți în alte județe care
vin să-și găsească de muncă în Capitală.
În 2011, pentru 1.645.419 de bucureșteni româna era limba maternă. Alți
3.619 de locuitori menționau romani ca
limbă maternă, 3.308 – maghiara, 2.041 –
turca, 1.051 - chineza, 965 – rusa, iar 964
– germana.18

Puține date oficiale arată câtă lume
vine dinspre orașele mai mici, deși fenomenul e unul amplu și de durată.
Conform unei analize realizate de Dan
Popa pentru Hotnews din date de la INS,
în 2015 au fost aproximativ 361.000 de
români care s-au mutat dintr-un județ
în altul sau dintr-o localitate în alta în
interiorul aceluiași județ, comparativ cu
400.000 în Ungaria, sau 460.000 în Polonia19. Regiunea București-Ilfov primește
cei mai mulți migranți interni, 66.426,
dintre care 46.78020 și-au stabilit domiciliul în București.
Potrivit Inspectoratului General pentru Imigrări din cadrul Ministerului de
Interne, numărul cetățenilor străini care
aveau drept de ședere valabil la sfârșitul
anului 2015, în București, era de 21.303.
Dintre aceștia, 2.990 se aflau aici la studii, 8.677 aveau un membru de familie
stabilit în oraș, 2.489 se angajaseră sau
câștigau bani din activități independente, iar 7.147 veniseră la București în alte
scopuri. De asemenea, 11.289 de persoane obținuseră prima prelungire a dreptului de ședere pe teritoriul României21.

▼
MEMBRI AI FAMILIEI CU UN LOC DE MUNCĂ

Un studiu realizat de INS în 201522 arată
că 40,3% din gospodăriile cu persoane
ocupate din mediul urban aveau o singură persoană care era angajată sau lucra
pe cont propriu.
▲

▶ CONCLUZIE
Atractivitatea de care s-a bucurat Capitala de-a lungul ultimelor decenii face ca orașul să aibă o structură demografică
aparte: deși procentul copiilor și a adolescenților este mai mic
decât al altor localităţi, Bucureștiul are o populație activă mai
mare, întrucât și locurile de muncă sunt mai numeroase. Din
același motiv, diversitatea etnică este mai mare decât în alte
părți. Nivelul de trai crescut și accesul la servicii medicale fac ca
locuitorii Capitalei să aibă o vârstă medie mai mare decât cea
națională.

REFERINȚE
1 CityMayors Statistics, Europe’s largest cities - http://www.citymayors.com/features/euro_cities1.html;
2 Mediafax.ro, Cum va arăta zona metropolitană Bucureşti-Ilfov: Se va întinde până la Dunăre şi va fi condusă de
un Guvernator, 13 iunie 2011 - http://www.mediafax.ro/social/cum-va-arata-zona-metropolitana-bucuresti-ilfovse-va-intinde-pana-la-dunare-si-va-fi-condusa-de-un-guvernator-8337744;
3 Institutul Național de Statistică, Seriile TEMPO (POP107D) - http://statistici.insse.ro/shop;
4 Recensământul Populației și Locuințelor 2011 - http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2;
5 Institutul Național de Statistică, Populația la recensămintele din anii 1948, 1956, 1966, 1977, 1992 și 2002
Județe și medii - http://www.insse.ro/cms/files/RPL2002INS/vol1/tabele/t01.pdf;
6 Institutul Național de Statistică, Populația la recensămintele din anii 1948, 1956, 1966, 1977, 1992 și 2002
Județe și medii - http://www.insse.ro/cms/files/RPL2002INS/vol1/tabele/t01.pdf;
7 Recensământul Populației și Locuințelor 2011 - http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2;
8 Recensământul Populației și Locuințelor 2011, Rezultate definitive ale RPL 2011 (caracteristici demografice
ale populației) - http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2013/07/REZULTATE-DEFINITIVERPL_2011.pdf;
9 Institutul Național de Statistică, Seriile TEMPO (POP105A) - http://statistici.insse.ro/shop;
10 Decretul nr. 770 / 1966 pentru reglementarea întreruperii cursului sarcinii - http://www.legex.ro/
Decretul-770-1966-363.aspx;
11 Institutul Național de Statistică, Seriile TEMPO (FOM107A) - http://statistici.insse.ro/shop;
12 Institutul Național de Statistică, Seriile TEMPO (POP217A) - http://statistici.insse.ro/shop;
13 Institutul Național de Statistică, Seriile TEMPO (FOM105B) - http://statistici.insse.ro/shop;
14 Institutul Național de Statistică, Seriile TEMPO (POP210A) - http://statistici.insse.ro/shop;
15 Institutul Național de Statistică, Seriile TEMPO (POP212A) - http://statistici.insse.ro/shop;
16 Institutul Național de Statistică, Seriile TEMPO (FOM106E) - http://statistici.insse.ro/shop;
17 Recensământul Populației și Locuințelor 2011 - http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2;
18 Recensământul Populației și Locuințelor 2011 - http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2;
19 Dan Popa, Anual, circa 360.000 de romani se muta dintr-un loc in altul in interiorul tarii. E drept, sunt mai
putini fata de tarile vecine. 10 lucruri pe care e bine sa le stii despre migratia interna (Hotnews.ro, 3 aprilie 2017) http://m.hotnews.ro/stire/21696889;
20 Institutul Național de Statistică, Seriile TEMPO (POP301B) - http://statistici.insse.ro/shop/;
21 Inspectoratul General pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Adresă transmisă Fundației
Comunitare București;
22 Institutul Național de Statistică, Condițiile de viață ale populației din România in anul 2015, p. 44 -http://
www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/conditiile_de_viata_ale_populatiei_din_romania_in_
anul_2015_1.pdf;
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SINGURELE INFORMAȚII clare care există la nivelul Capitalei sunt cele

legate de factorii meteorologici și de calitatea apei, indicatori care vor fi
descriși mai jos. O zonă deficitară importantă este cea a calității aerului
din oraș; stațiile de monitorizare ale autorităților locale nu funcționează
la parametri optimi, iar datele furnizate lipsesc de cele mai multe ori.
Singurele informații pe care am putut să le obținem provin din analizele
produse de alte instituții. Situația este asemănătoare și în cazul colectării deșeurilor.
Primăria Municipiului București nu are date actualizate cu privire la
cantitatea sau categoriile de deșeuri pe care orașul le produce. Ultimele date despre spațiile verzi sunt din 2011, odată cu finalizarea Registrului spațiilor verzi, iar situația clădirilor verzi nu este contorizată în
nicio statistică. Cercetarea Vital Signs nu a identificat nicio sursă care
să adune asemenea informații pentru a da măcar o imagine generală a
situației.

▼
CLIMA

FACTORI CLIMATICI - BUCUREȘTI (2015)

Bucureștiul se încadrează într-o climă
temperat continentală, cu o temperatură medie anuală de 10,5 grade Celsius
la nivelul anului 2015, conform datelor
furnizate de Agenția Națională de Meteorologie. În 2015, luna cu temperatura
medie cea mai scăzută a fost ianuarie (-3
grade Celsius), iar luna cu cea mai ridicată temperatură medie a fost iulie: 30,1
grade Celsius. Cantitatea totală anuală
de precipitații a fost, în anul 2015, de 585
mm23. Nivelul indicatorilor nu a variat
semnificativ în ultimii ani.▶

Temperatură medie anuală

10,5ºC

Luna cu cea mai scăzută temperatură medie

Ianuarie (-3ºC)

Luna cu cea mai ridicată temperatură medie

Iulie (30,1ºC)

Cantitatea totală de precipitații

585mm/an

SURSA:
Administrația Națională de Meteorologie
http://www.meteoromania.ro/anm2/clima
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DEȘEURI
▼
DEȘEURILE

Cele mai recente informații oficiale cu
privire la cantitatea de deșeuri produsă
și colectată în oraș sunt din 2007. În acel
an, cantitatea totală de deșeuri a fost de
908.330 tone. Dintre acestea, 708.920
tone au reprezentat deșeuri municipale și asimilabile din comerț, industrie și
instituții, 139.290 tone au provenit din
servicii municipale, iar restul de 60.120
tone au fost generate de construcții și
demolări24.
Conform datelor din raportul Agenției
Regionale de Dezvoltare București-Ilfov, în anul 2010, întreaga regiune București-Ilfov a generat 1.151,31 mii tone
deșeuri, din care 813,58 mii tone deșeuri
menajere și asimilabile, 185,63 mii tone
deșeuri din servicii municipale și 152,1
mii tone deșeuri din construcții și demolări. Rata de acoperire cu servicii de salubritate în București și județul Ilfov era, la
nivelul anului 2011, de 100%25.
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în municipiul
București26 specifică cantitatea totală a
deșeurilor menajere colectate la nivelul
municipiului în anul 2013, care era de
599.704 de tone. Indicatorul de generare
a deșeurilor menajere rezultat este de
318 kg/cap de locuitor/an, respectiv 0,87
kg/cap de locuitor/zi.
Pentru colectarea separată a deșeurilor, conform unui raport al Prefecturii
București27, am obținut următoarele
date: cantitățile de deșeuri colectate
separat în anul 2014 de către operatorii
de salubrizare au fost 915 tone de metal,
9.658 tone de hârtie-carton, 9.318 tone
de plastic, 3.457 tone sticlă, 50 tone de
deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE), 703 tone de lemn, 13.607
tone de deșeuri vegetale compostate,
18 • VITAL SIGNS | FUNDAȚIA COMUNITARĂ BUCUREȘTI
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▼
APA

9.541 tone de umplutură și 51.543 tone
de deșeuri energetice. Același raport precizează că în anul 2014 existau containere pentru deșeuri de hârtie-carton, sticlă,
plastic în 974 de locații de pe domeniul
public, precum și 27 de puncte de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice de la populație, repartizate astfel: câte 2 puncte de colectare în
sectorul 1 și 2, 15 în sectorul 3, 6 puncte
de colectare în sectorul 4, și câte 1 punct
de colectare în sectorul 5, respectiv sectorul 6.
O cercetare cantitativă realizată pentru
IKEA România la finalul lui 2016 arată că
58% dintre bucureșteni nu sortează gunoiul, iar 96%28 dintre cei care sortează
gunoiul menajer pun deoparte plasticul.

Calitatea apei este monitorizată constat de Apa Nova, societatea care gestionează infrastructura de producție și
distribuție a apei potabile din București.
Societatea analizează lunar apa în 11
puncte din Sectorul 1, 9 puncte din Sectorul 2, 7 puncte din Sectorul 3, 7 puncte
din Sectorul 4, 8 puncte din Sectorul 5 și
7 puncte din Sectorul 6. Rezultatele analizelor sunt încărcate pe site-ul societății;
ele urmăresc o serie de indicatori organoleptici, fizico-chimici și bacteriologici
prevăzuți în Legea 458/2002 (cu modificările ulteriare). Potrivit măsurătorilor,
probele colectate la începutul lunii decembrie din 2016 au fost conforme cu
limitele impuse de lege în toate punctele
monitorizate29.

▼
AERUL

Calitatea aerului este monitorizată de monitorizare ale aerului prezintă depă- curești-Ilfov, la fel ca în cazul plumbului,
Agenția Națională pentru Protecția Me- șiri ale valorilor limită anuale (40 µg/m3) ale cărui valori au fost înregistrate sub
diului. Conform datelor pe care instituția periculoase pentru sănătatea umană în limita de 0,5 µg/m3. Depășiri ale valorile furnizează, concentrările medii anuale cazul dioxidului de azot și a oxizilor de lor maxime de 40 µg/m3 s-au înregistrat,
ale principalilor poluanți pentru anul azot, la stațiile Cercul Militar, Mihai Bra- însă, în cazul concentrațiilor anuale de
2015 sunt următorii: NO2 (dioxid de azot) vu și Drumul Taberei. Primele două zone pulberi în suspensie la toate stațiile de
– aproximativ 20 µg/
monitorizare, cu exm3 (sub valoarea limicepția unor perioade
la stațiile Cercul Mită anuală de 40 µg/m3
litar, Titan, Berceni,
pentru protecția săLacul Morii. În 2011
nătății umane30), CO
valorile limită anuale
(monoxid de carbon)
Măsurătorile calității aerului bucureștean, parțiale din cauza nefuncționării tuturor
au fost depășite doar
– aproximativ 7,5 µg/
stațiilor, arată un nivel de poluare peste limitele normale în unele zone cu o densila Stația Drumul Tam3 (sub valoarea anutate a populației ridicată.
berei33.
ală admisă de 10 µg/
3
m ) și PM10 (pulberi
Emisiile de SO2 (dioxid de sulf) ale regiîn suspensie) – aproximativ 36 µg/m3 (sub valoarea anuală sunt cele mai poluate cu aceste substan- unii București-Ilfov au avut, în 2010, vaadmisă de 40 µg/m3). Datele monitoriza- țe: concentrația medie anuală era peste loarea de 2.450 tone pe an, de NOx (oxizi
te nu sunt însă concludente, pentru că în limita admisă în toată perioada moni- de azot) de 17.432 tone pe an, cele de
București există probleme cu infrastruc- torizată. O hartă publicată de Ministerul amoniac de 370,33 tone pe an, iar cele
Mediului în 2015 arată concentrații medii de compuși organici de 9.240 tone pe an.
tura de monitorizare a calității aerului31.
În 2016, o parte din stațiile de măsu- anuale periculoase în centrul Bucureș- Emisiile anuale de CO2 (dioxid de carrare a calității aerului distribuite pe aria tiului (inclusiv valori cuprinse între 75 și bon) la nivelul Bucureștiului au însumat
7.278 tone pe an34. Concentrația medie
orașului nu funcționau, situație care se 110,2 µg/m3 pentru dioxidul de azot)32.
perpetuează în ultimii ani. Din această
În cazul dioxidului de sulf, raportul anuală pentru C6H6 (benzen) înroșește,
cauză, monitorizările sunt ori parțiale Agenției Regionale de Dezvoltare Bucu- pe o hartă publicată de Ministerul Mediuori neactualizate. Raportul Agenției Re- rești-Ilfov n-a identificat depășiri ale va- lui în 2015, zona centrală a orașului: valogionale de Dezvoltare București-Ilfov lorii maxime admise. Cantitatea de mo- rile de aici erau cuprinse între 5 și 7,8 µg/
prezintă câțiva indicatori suplimentari, noxid de carbon s-a situat, de asemenea, m335. Măsurătorile calității aerului bucuînsă dintr-o perioadă mult anterioară. sub valoarea limită de 10 µg/m3 la toate reștean, parțiale din cauza nefuncționării
În perioada 2005-2011, rapoartele de stațiile de monitorizare din regiunea Bu- tuturor stațiilor, arată un nivel de poluare
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peste limitele normale în unele zone cu o
densitate a populației ridicată. Poluarea
este, în foarte mare măsură, produsul
traficului, măsurătorile atestând depășirea valorilor normale pe substanțele
rezultate din urma consumului de carburant. Cartierele cele mai populate
produc traficul cel mai ridicat, fapt care
rezultă într-un nivel crescut al poluării în
zonele respective.
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▼
SPAȚIILE VERZI

Conform datelor statistice Eurostat referitoare la orașe verzi36, Bucureștiul avea
doar 7,5% spații verzi în 2012. Aceleași
statistici menționează că, în 2015, 62%
din locuitorii Bucureștiului erau mulțumiți cu spațiile verzi din oraș.
Primăria Municipiului București este
instituția care trebuie să ţină evidenţa
spaţiilor verzi din Capitală prin realizarea
registrului spaţiilor verzi. În acest sens, a
finalizat Registrul Spaţiilor Verzi din Municipiul Bucureşti37 la finele anului 2011,
care cuprinde:

mp/cap de locuitor, sectorul 6, cu 17,71
mp/cap de locuitor, sectorul 3, cu 16,27
mp/cap de locuitor, sectorul 5, cu 12,8
mp/cap de locuitor și sectorul 6 cu 12,43
mp/cap de locuitor39.
Cu toate acestea, un raport al Curții
de Conturi care a auditat finanțele publice ale Municipiului București pe anul
201440, atrage atenția că această creștere
este pur conjuncturală, bazată numai pe
includerea unor suprafețe aparținând
domeniului privat sau cu regim juridic
incert. Astfel, Sectorul 1 deţine 39% din
totalul spaţiului verde din Bucureşti, însă
acest lucru se datorează şi celor 668 de
hectare din pădurea Băneasa. Raportul
Curţii de Conturi, arăta că, la nivelul anu-

Sectorul 1 deține 39% din totalul spațiului verde din Bucureşti, însă acest lucru se
datorează şi celor 668 de hectare din pădurea Băneasa.

▷ spaţiile verzi din Municipiul Bucureşti
aflate în domeniul public: parcuri, grădini, scuaruri, baze sportive, spaţiile verzi
din cadrul ansamblurilor de locuinţe/instituţiilor publice, etc;
▷ arborii izolaţi plantaţi pe aliniamentele arterelor de circulaţie, pe terenurile
instituţiilor administraţiei publice, ale
instituţiilor de învăţământ public, ale
instituţiilor de cultură, ale ansamblurilor
de locuinţe, ale lăcaşurilor de cult, ale
cimitirelor etc.;
▷ arborii/arbuştii ocrotiţi.
Potrivit datelor din Cadastrul Verde,
suprafața spațiilor verzi/cap de locuitor
a crescut de la 12,39 mp/locuitor în anul
200938 la 23,21 mp/locuitor în anul 2012,
iar cea mai mare suprafaţă de spaţii verzi
este în sectorul 1, cu 77,19 mp/cap de
locuitor, urmată de sectorul 4, cu 21,12
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lui 2014, raportat la o populaţie de 2,1
milioane de persoane şi un total de 2.081
hectare de spaţiu verde administrat de
primăriile de sector și Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB), indicele de spaţiu verde public era
de 9,86 mp/locuitor.
Într-un comunicat de presă din aprilie
201741, Primăria Municipiului București
a anunțat că, în perioada 2001-2013, au
fost retrocedate în Bucuresti 36 de hectare din parcuri, iar în ultimii 16 ani au
fost restituite 23 hectare de spații verzi și
locuri de joacă.
▲

▶ CONCLUZIE
Pe hârtie, Bucureștiul stă destul de bine la capitolul „mediu”:
bucureștenii sunt mulțumiți de spațiul verde din oraș, indicii de
poluare se încadrează în limite acceptabile, iar colectarea selectivă a deșeurilor se face în aproape 1.000 de locuri din oraș.
Până să existe, din rapoarte oficiale, o situație clară curentă a
indicatorilor de mediu reali ai orașului, locuitorilor le rămân
senzațiile de zi cu zi.

REFERINȚE
23 Administrația Națională de Meteorologie, Clima - http://www.meteoromania.ro/anm2/clima;
24 Primăria Municipiului București, Planul de Gestionare a Deșeurilor în Municipiul București, martie 2009 http://www.pmb.ro/servicii/gestionare_deseuri/docs/Plan%20Gestionare%20deseuri.pdf;
25 Planul de Dezvoltare Regională al Regiunii București-Ilfov 2014-2020 - http://old.adrbi.ro/media/9437/PDR,
12 iunie 2014 -BI%20varianta%2012%20iunie%202014.pdf;
26 Primăria Municipiului București, Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare
pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în municipiul București, octombrie 2014 - http://
www4.pmb.ro/wwwt/L52/docs/01_20141030.pdf;
27 Prefectura București, Raport privind gestiunea deșeurilor, august 2015 - http://www.prefecturabucuresti.ro/
albume/05_aug_2015_PMB_RAPORT_GESTIUNEA_DESEURILOT.pdf;
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30 Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Poluanți atmosferici - http://www.calitateaer.ro/parametri.php;
31 Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Raport anual (2015) - www.anpm.ro/raportare-anuala;
32 Ministerul Mediului, Rapoarte cu privire la calitatea aerului (2015) - http://www.mmediu.ro/categorie/
calitatea-aerului/56;
33 Planul de Dezvoltare Regională al Regiunii București-Ilfov 2014-2020 - http://old.adrbi.ro/media/9437/PDR,
12 iunie 2014 -BI%20varianta%2012%20iunie%202014.pdf;
34 Planul de Dezvoltare Regională al Regiunii București-Ilfov 2014-2020 - http://old.adrbi.ro/media/9437/PDRBI%20varianta%2012%20iunie%202014.pdf;
35 Ministerul Mediului, Rapoarte cu privire la calitatea aerului (2015) - http://www.mmediu.ro/categorie/
calitatea-aerului/56;
36 Eurostat, Urban Europe - statistics on cities, towns and suburbs - green cities - http://ec.europa.eu/
eurostat/statistics-explained/index.php/Urban_Europe_-_statistics_on_cities,_towns_and_suburbs_-_green_
cities#Dedicated_section;
37 Primăria Municipiului București, Registrul spațiilor verzi - http://pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_
mediu/registrul_spatiilor_verzi.php;
38 Agenţia Națională pentru Protecţia Mediului, Raportul anual privind starea mediului în România, 2009
-http://www.anpm.ro/anpm_resources/migrated_content/uploads/16086_10%20MEDIUL%20URBAN%202009.
pdf
39 Agenția pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Raport privind starea factorilor de mediu în Municipiul
Bucureşti, 2015 -http://www.anpm.ro/documents/16241/2311430/Raport+starea+mediului+2013+Bucuresti.
pdf/0178e5fb-9bfa-414c-8be2-90c81266e8f3
40 Curtea de Conturi a României, Raport privind finanțele publice locale pe anul 2014 la nivelul Municipiului
București, ianuarie 2016 -http://www.curteadeconturi.ro/Publicatii/Rapoarte_Locale_2014/MUNICIPIUL%20
BUCURESTI/Raport.pdf;
41 Catiușa Ivanov, Primaria Capitalei a facut inventarul spatiilor verzi retrocedate, Hotnews.ro, 3 aprilie 2017
- http://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-21695916-primaria-capitalei-facut-inventarul-spatiilor-verziretrocedate-36-hectare-parcuri-23-5-hectare-locuri-joaca-gabriela-firea-recuperarea-lor-incepe-acest.htm;
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ECONOMIE LOCALĂ
de Andrei Mihail

Produsul Intern Brut generat de regiunea București-Ilfov era, în 2015, de
aproximativ 199.663 milioane de lei
(44.154 milioane euro), conform datelor Eurostat42. În 2014, valoarea fusese
de 161.772,4, iar în 2013 de 153.724,7
milioane lei. Aceeași sursă indică o rată
de creștere anuală a PIB-ului de 9,7% în
anul 2013, prin comparație cu cel precedent. Până în prezent, valoarea indicatorului a crescut constant: în 2015 valoarea
era de 103,9% față de cea din anul prece-

dent. Creșterea continuă și în 2016: PIBul anului trecut ajunsese la 104,8% față
de cel din 201543 și la 129% față de media
UE, raportat la anul 201444. Potrivit Comisiei Naționale de Prognoză45, PIB-ul va
crește în 2018 cu 4,3% față de acest an și
cu 4,6% în 2019.
Capitala stă cel mai bine la nivel național din punct de vedere a valorii PIB-ului
pe cap de locuitor. Potrivit datelor Eurostat, reprezintă chiar o „insulă de bunăstare” în regiune. Cu 39.400 de euro PIB
3

a orașului, atât la
nivel micro, cât și macro. Categoriile alese contextualizează și detaliază
indicatori mai generali. De aceea, la datele despre PIB, în cercetarea
Vital Signs București se adaugă statistici despre starea persoanelor
juridice, evoluția pieței imobiliare și a prețurilor, situația persoanelor
vulnerabile economic sau a celor aflați în risc de excluziune socială. Din
păcate, nici în acest caz datele identificate nu oferă întotdeauna gradul
de detaliu necesar unei analize amănunțite. Un exemplu este monitorizarea evoluției inflației și a indicelui prețurilor de consum, domenii în
care datele se colectează doar la nivel național.
CAPITOLUL URMĂREȘTE VITALITATEA ECONOMICĂ
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PRODUSUL INTERN BRUT / LOCUITOR - EUR
PIB / LOCUITOR:
ajustat după puterea de cumpărare (PPS)
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pe cap de locuitor - valoare ajustată la
paritate cu puterea de cumpărare standard (power purchasing standard) de la
19.300 de euro nominal, București-Ilfov
era, în 2015, peste regiunea Berlinului,
care avea 34.400 de euro după ajustare,
față de 35.600 de euro pe cap de locuitor
în termeni reali. De asemenea, regiunea
Madridului se află, într-un clasament
european, sub București46. Media europeană a PIB-ului pe cap de locuitor era,
după luarea în considerare a puterii de
cumpărare, de 28.900 de euro.
La nivelul anului 2010, Agenția Regională de Dezvoltare București-Ilfov a publicat doi indicatori relevanți în ceea ce
privește contribuția Bucureștiului la economia României. Astfel, contribuția orașului la formarea PIB-ului regional a fost
stabilită la 90,2%, iar la formarea PIB-ului
național la 22,6%47. Un indicator care nu
a putut fi confirmat din datele disponibile de la instituțiile publice a fost raportul
dintre suma cheltuită de stat și cea încasată de stat din taxe și impozite, care, la
nivelul anului 2011, era de 11,2% pentru
orașul București.
Datele provin dintr-o documentare făcută de publicația Gândul care a folosit
informațiile oferite la momentul respectiv de Ministerul Finanțelor Publice48;
totuși, răspunsul primit de la Ministerul
Finanțelor Publice în urma cererii de informații legată de dimensiunea PIB-ului
național și regional care îi revine orașului
specifică faptul că adunarea datelor respective nu intră în atribuția instituției. ▶
BUCUREȘTI: PULSUL COMUNITĂȚII •
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Un alt set de indicatori care măsoară vitalitatea economică a orașului se referă
la falimentele persoanelor fizice și juridice. Intrarea în insolvență a persoanelor
fizice a fost reglementată la finalul anului
2016, motiv pentru care nu există încă
date actualizate pentru acest indicator.
În ceea ce privește persoanele juridice,
constatăm o scădere semnificativă. Astfel, dacă în 2013 era vorba de 3.759 societăți intrate în insolvență, iar în 2014 de
3.354 societăți ce s-au aflat într-o asemenea situație, în 2015 numărul insolvențelor ajunsese la 1.816, iar în 2016 la
1.771, potrivit Oficiului Național Registrul
Comerțului (ONRC)49.
ONRC furnizează și numărul persoanelor juridice active din Capitală: la nivelul
finalului anului 2016, funcționau aici
191.86550 societăți. În ultimii ani, înmatriculările de persoane fizice și juridice la
nivelul capitalei (PFA, SRL, SA etc.) s-au
menținut într-un un ritm constant: în
2013 au apărut 19.169 astfel de societăți,
în 2014 numărul lor a fost de 18.406, iar
în 2015 de 18.988. Instituția a făcut publice și datele pentru anul 2016. Astfel, au
fost înmatriculate 18.062 persoane fizice
și juridice; la nivel național au fost înregistrate 105.982 persoane juridice, ceea
ce înseamnă că aproximativ 17% din
noile înmatriculări din România au fost
făcute în Capitală. Numărul dizolvărilor
a crescut de la 5484 în 2015, la 6590 în
2016, ceea ce înseamnă un procent de
22% din cazurile naționale. Aceste cifre
arată o activitate economică intensă a
orașului.

Cele mai recente date ale INS cu privire
la numărul construcțiilor non-rezidențiale autorizate în București sunt din 2015.
Numărul autorizațiilor de construcție
pentru clădirile de tip non-rezidențial a
scăzut51; dacă în 2013 au fost autorizate
121 de construcții non-rezidențiale, numărul acestora s-a diminuat la 110 în
2014, pentru a ajunge la 77 în 2015.
În Capitală existau în 2015 un număr
de 854.879 locuințe, arată datele INS52.
Dintre acestea, 4.448 au fost terminate
în acel an. Creșterea din acest domeniu
a fost semnificativă53; în 2013 au fost terminate 2.673 de locuințe, în 2014 - 3.324,
iar în 2015 - 4.448. Și la numărătoarea camerelor de locuit54, creșterea a fost constantă: 2.087.180 la nivelul anului 2013,

2.094.513 în 2014 și 2.103.858 în 2015.
În același sens merg și restul indicatorilor legați de locuire în București. Suprafața locuibilă, măsurată în metri pătrați
arie desfășurată55, avea următoarele
valori: 39.818.252 în 2013, 39.980.844 în
2014 și 40.162.816 în 2015. În medie, la
nivelul anului 2015, statistic, un bucureștean avea o suprafață de aproximativ
21 metri pătrați pentru locuire. La fel,
suprafața construită a locuințelor terminate56 a crescut de la 337.662 în 2013 la
345.192 în 2014, pentru a ajunge la o arie
desfășurată de 387.862 de metri pătrați
în 2015. În fine, suprafața utilă a locuințelor terminate57 a crescut în perioada
analizată de la 268.051 de metri pătrați
desfășurați în 2013 la 302.167 în 2015.
3

ECONOMIE LOCALĂ

CONSTRUCȚII - LOCUINȚE TERMINATE ÎN CURSUL ANULUI

▶ CONCLUZIE
Dinamica economică a Bucureștiului diferă semnificativ, din
punct de vedere a celor mai mulți indicatori incluși în cercetarea Vital Signs București, față de evoluția restului țării. Se
observă o tendință accentuată de inegalitate a dezvoltării economice a Capitalei și a unor regiuni învecinate, prin comparație
cu alte județe. Bucureștiul este unul dintre punctele de atracție
a capitalului, care a produs, în ultimii ani, o economie locală
dezvoltată și diversă.
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În lipsa datelor cu privire la evoluția
prețurilor de consum și a inflației la nivelul local, am urmărit acești indicatori
la nivelul întregii țării. Conform informațiilor disponibile în bazele de date
ale INS, indicele prețurilor de consum
(evoluția de ansamblu a prețurilor mărfurilor cumpărate și a tarifelor serviciilor
utilizate de către populație) a fost 99,4%,
în timp ce rata inflației a înregistrat o scădere de 0,6%, față de anul precedent58.
Analiza ultimilor patru ani arată o scădere constantă a indicelui prețurilor de
consum; astfel, în 2013 acesta lua valoarea de 103,9%, în 2014 atingea 101,9%,
în 2015 scade la 99,4% pentru a ajunge,
în 2016, la un nivel de 98,4%. O evoluție
asemănătoare are și rata inflației. De la
o valoare pozitivă în 2013 (+4%) și 2014
(+1,1%), ea devine negativă în 2015
(-0,6%) și 2016 (-1,5%).
▲
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42 Eurostat, 2015 GDP per capita in 276 EU regions - Four regions over double the EU average… - …and still
nineteen regions below half of the average (30 martie 2017) - http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-17796_en.htm;
43 Institutul Național de Statistică, În anul 2016, Produsul Intern Brut a crescut, comparativ cu anul 2015, cu
4,8% (7 martie 2017) - http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/pib_tr4r2016_1.pdf;
44 http://2014-2020.adrbi.ro/media/2449/disparitati-nationale-versus-disparitati-regionale.pdf
45 Comisia Națională de Prognoză, Prognoza profil teritorial 2016 - http://www.cnp.ro/ro/prognoze;
46 Eurostat, 2015 GDP per capita in 276 EU regions - Four regions over double the EU average… - …and still
nineteen regions below half of the average (30 martie 2017) - http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-17796_en.htm;
47 Gandul.info, Harta banilor din România. Cât dă şi cât primeşte înapoi de la bugetul de stat judeţul tău (28
martie 2012) http://www.gandul.info/financiar/harta-banilor-din-romania-cat-da-si-cat-primeste-inapoi-de-labugetul-de-stat-judetul-tau-9444892;
48 Gandul.info, Harta banilor din România. Cât dă şi cât primeşte înapoi de la bugetul de stat judeţul tău (28
martie 2012) http://www.gandul.info/financiar/harta-banilor-din-romania-cat-da-si-cat-primeste-inapoi-de-labugetul-de-stat-judetul-tau-9444892;
49 Oficiul Național al Registrului Comerțului, Statistici - http://www.onrc.ro/index.php/ro/statistici?id=252;
50 Oficiul Național al Registrului Comerțului, Statistici - http://www.onrc.ro/index.php/ro/statistici?id=245;
51 Institutul Național de Statistică, Seriile TEMPO (LOC108B) - http://statistici.insse.ro/shop;
52 Institutul Național de Statistică, Seriile TEMPO (LOC101B) - http://statistici.insse.ro/shop;
53 Institutul Național de Statistică, Seriile TEMPO (LOC104B) - http://statistici.insse.ro/shop/;
54 Institutul Național de Statistică, Seriile TEMPO (LOC102A) - http://statistici.insse.ro/shop/;
55 Institutul Național de Statistică, Seriile TEMPO (LOC103B) - http://statistici.insse.ro/shop/;
56 Institutul Național de Statistică, Seriile TEMPO (LOC105A) - http://statistici.insse.ro/shop/;
57 Institutul Național de Statistică, Seriile TEMPO (LOC106A) - http://statistici.insse.ro/shop/;
58 Institutul Național de Statistică, Indicele prețurilor de consum - http://statistici.insse.ro/shop;

BUCUREȘTI: PULSUL COMUNITĂȚII •

25

MUNCĂ

4

MUNCĂ

EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE ȘOMERI

25000

24.922

▼
LOCURI DE MUNCĂ

04

MUNCĂ
de Andrei Mihail

DATELE REFERITOARE LA MUNCĂ oferă o imagine mai profundă asupra

situației din oraș decât în cazul altor indicatori. Singurele lipsuri pe care
le-am identificat în cadrul acestei categorii se referă la relația dintre
bucureștean și timpul dedicat muncii. Considerăm că acești indicatori
sunt importanți în contextul creșterii eterogenității formelor de muncă
într-un oraș cu o economie dinamică, dar și pentru o mai bună înțelegere a legăturilor dintre muncă și veniturile orașului. De asemenea,
considerăm utilă și monitorizarea formelor de muncă desfășurate de
locuitorii Bucureștiului.

Resursa de muncă (acea categorie de
populație care are capacități fizice și intelectuale care să-i permită să desfășoare o activitate economică)59 număra, în
2013, 1.279.200 persoane. Aceasta scade
ușor în următorii ani, până la 1.252.500
persoane în 2014 și 1.234.000 persoane
în anul 2015. În aceste condiții, rata de
ocupare a resurselor de muncă60 crește în mod constant: în 2013 indicatorul
atingea 85,3%, în 2014 - 86,5%, iar în
2015 - 89,1%.
Datele INS sunt împărțite și pe vârste.
În cazul celor cu vârste cuprinse între 15
și 24 de ani61, rata de ocupare a fost de
23,2% în 2015 în București și Ilfov. Fluctuațiile sunt destul de mari de la un an
la altul: în 2013 munceau 21,2% dintre
tinerii cu aceste vârste, iar în anul următor - 19,4% dintre ei. Fluctuații se înregistrează și pentru categoria de vârstă 25-34
de ani62: în 2013 rata lor de angajare era
de 79,8%, în 2014 de 83,1% și ajunge la
80,9% în 2015.
Rata de angajare a persoanelor cu vârste cuprinse între 15 și 64 de ani a fost de
66,2% la nivelul anului 2015. Nivelul de
angajare al persoanelor cu vârste cuprinse între 15 și 64 de ani a crescut la nivelul
Muncipiului București cu 2,5% în 2015,
prin comparație cu anul precedent63.
Conform datelor Institutului Național
de Statistică, la nivelul întregului oraș,
populația ocupată a fost, în 2015, de
1.099.600 persoane64. Numărul celor angajați a fost relativ constant în ultimii ani:
de la 1.090.000 persoane în 2013 a scăzut
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ușor până la 1.083.600 persoane în 2014.
În aceeași perioadă, numărul mediu
al salariaților65 a crescut constant: de
la 811.506 în 2013, la 824.356 în 2014 și
850.045 în 2015. În același timp se observă o creștere constantă a pieței locurilor
de muncă la nivelul regiunii; rata locurilor de muncă vacante a fost de 0,8% în
2013, de 0,9% în 2014 pentru a atinge
nivelul de 1,2% în 2015.
În ultimii ani, rata șomajului a fost relativ constantă în Capitală.
În 2013 și 2014 aceasta a fost de 2%,
pentru a scădea la 1,9% în 201566. Statisticile arată că, în octombrie 2016, erau
înregistrate 18.936 de persoane care nu
aveau un loc de muncă legal67; dintre
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acestea, 15.518 cetățeni nu primeau
niciun fel de indemnizație care să compenseze lipsa veniturilor. În ceea ce privește numărul de șomeri înregistrați în
București la finalul fiecărui an68, numerele au fluctuat ușor: dacă în 2013 erau înregistrați 22.070 șomeri, în anul următor
21.662 persoane se regăseau în această
categorie, în 2015 numărul lor se redusese la 20.847, iar la sfârșitul anului trecut
- până la 18.619. Cheltuielile anuale cu
protecția socială a șomerilor au scăzut
la rândul lor de la 201.967.279 lei în 2013,
la 166.878.419 lei în 2014 ajungând, în
2015, la 147.344.082 lei.▶
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▼
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Veniturile salariale ale bucureștenilor
au crescut de la an la an: dacă salariul
mediu lunar net pentru București era de
2.304 lei în 2013, în 2014 suma crescuse
la 2.441 lei, apoi 2.696 lei în 201569. Diferența față de restul țării era semnificativă: în 2015, salariul nominal mediu net
lunar din România era de 1.859 lei.
Veniturile totale medii lunare pe gospodărie70 s-au îmbunătățit constant la nivelul Capitalei; astfel, dacă în 2013 o gospodărie dispunea, în medie, de 3.327,46
lei, în 2014 suma a crescut la 3.420,17 lei
și a ajuns, în 2015, la 3.671,6 lei.
Și cheltuielile totale medii pe gospodărie urmăreau aceeași tendință crescătoare; în 2013 o gospodărie bucureșteană cheltuia 2.817,54 lei în fiecare lună,
în 2014 - 2.908,32 lei, iar în 2015 suma
cheltuită ajungea la 3.020,21 lei. O comparație între venituri și cheltuieli arată
că sumele economisite au fost oarecum
constante. Deși datele prezentate de INS
nu includ sumele respective, considerăm că înțelegerea distribuției lor ar fi
utilă pentru a înțelege gradul de educație financiară a bucureștenilor.
Numărul bucureștenilor care nu câștigă îndeajuns pentru a-și plăti cheltuielile
minime necesare unui trai decent a scăzut în mod constant.
INS calculează, pe baza a două definiții
diferite, rata deprivării materiale și rata
sărăciei în comunitate. Cele două tipuri
de date sunt contradictorii. Înțelegerea
noastră este că rata deprivării materiale
se regăsește la un nivel al veniturilor mai
ridicat decât rata sărăciei, fapt evidențiat
și de procentele foarte diferite din populație încadrate. În lipsa unui criteriu solid
de selecție, prezentăm în continuare ambii indicatori.
Astfel, rata deprivării materiale severe71 calculate de INS a fost în 2015 de
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13,7% în rândul locuitorilor regiunii București-Ilfov72. Numărul locuitorilor din
regiune aflați în această situație a scăzut
constant în ultimii ani; procentul a fost
de 27,3% în 2013, iar în 2014 - de 19,8%.
Și riscul de sărăcie sau excluziune socială73 a scăzut de la 30,7% în 2013 la 20,5%
în 201574.
Chiar dacă cifrele sunt în scădere, nivelul sărăciei rămâne semnificativ în București: unul din cinci bucureșteni se află
în risc de sărăcie sau excluziune socială.
Rata sărăciei relative la nivelul regiunii
București-Ilfov75 ilustrează această situație: a crescut în ultimii ani de la 4,1%, la
4,8% în 2014 și 5,9% în 2015.
Un indicator interesant este rata persoanelor sub 60 de ani din gospodăriile
cu o intensitate foarte redusă a muncii
(adică gospodăriile în care adulții în vârstă aptă de muncă au activități ce reprezintă mai puțin de 20% din potențialul
lor de muncă din ultimul an – conform
definiției INS). Procentul era de 6,7% la
nivelul regiunii de dezvoltare în 201576.
Valoarea indicatorului a crescut în ultimii
ani; dacă în 2013 aceasta era de 3,7%, în
2014 ea ajunsese deja la 5,5%.
Principalii indicatori legați de pensii au
avut evoluții diferite. Astfel, numărul mediu al pensionarilor care beneficiau de
asigurări sociale de la stat77 a variat de la
486.150 de persoane în 2013 la 485.534
în 2014 și 486.019 în 2015. În aceeași perioadă, pensia medie lunară provenită
din asigurările sociale de stat78 a crescut
constant: dacă în 2013 un pensionar câștiga în medie 1.022 lei pe lună, în 2014
venitul crescuse la 1.068 lei și atingea nivelul de 1.122 lei pe lună în 2015. În 2016,
indicatorul a ajuns la nivelul de 1.181 lei.
▲

▶ CONCLUZIE
Bucureșteanul mediu are venituri mai ridicate decât media pe
țară, atât din punct de vedere al persoanelor cu loc de muncă,
cât și din cel al altor categorii (pensionari, șomeri etc). Bucureștiul reprezintă un oraș care atrage locuitori ai altor orașe prin
prisma posibilităților economice pe care le oferă, fapt vizibil
și din analiza indicatorilor populației, a căror dinamică diferă
de cea națională. Totuși, trendul trebuie privit și din punct de
vedere al sărăciei a cărei creștere îl contrabalansează. Dezvoltarea economică a ultimilor ani pare să producă o inegalitate a
veniturilor între majoritatea angajaților și unele segmente de
populație. Politicile locale trebuie modelate și pe nevoia de a
face accesibilă dezvoltarea economică a tuturor categoriilor de
populație.
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▼
TRANSPORTUL PUBLIC
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PENTRU CĂLĂTORIE

57 MINUTE
ZILNIC
218 ORE
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AGLOMERAȚIA BUCUREȘTEANĂ a fost plasată pe locul 5 în clasamentul

TomTom Traffic Index 201679, ce reunește orașele cu cel mai dens trafic
pe plan mondial. Orașul e extrem de neprietonos cu pietonii și are un
sistem de transport public subdimensionat și haotic. Potrivit TomTom
Traffic Index, șoferii bucureșteni pierd aproximativ 218 de ore în trafic
anual, iar o întârziere obișnuită în timpul orelor de vârf este estimată
la 57 de minute.
În 2015, conform aceleiași surse, Bucureştiul ocupa locul fruntaș în UE
şi locul al şaselea la nivel mondial pe lista oraşelor cu cel mai aglomerat
trafic auto. Atunci, şoferii bucureşteni au petrecut, în medie, 43% din
timpul de călătorie blocați în trafic – timpul de întârziere pe zi în cazul
unei navete de 30 de minute fiind de 51 de minute și întârzierea pe an în
timpul unei navete de 30 de minute ajungând de 196 de ore.
În același timp, estimările oficiale cu privire la timpul mediu de transport public sau privat lipsesc cu desăvârșire.

NUMĂRUL
PASAGERILOR CU UN MIJLOC DE TRANSPORT PUBLIC - 2015
SURSA:
http://www.tomtom.com/en_gb/trafficindex/list?citySize=LARGE&continent=ALL&country=ALL
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În 2012, numărul vehiculelor destinate
transportului public local de pasageri
din București era împărțit astfel80: 1.333
autobuze și microbuze, 513 tramvaie și
302 troleibuze. În acel an, lungimea liniilor simple în transportul public local (pe
tipuri de vehicule) era de 674,9 km.
Tramvaiele bucureștene au avut în
2015 un total de 268.230.000 pasageri,
autobuzele și microbuzele - 276.066.000
pasageri, iar troleibuzele - 59.606.000 pasageri81. Numărul pasagerilor cu metroul
a fost de 174.593.00082.
Durata medie de mers pe jos pe traseul
către și dinspre stațiile RATB - așa cum
este ea percepută de către utilizatorii rețelei de transport - este de 7,69 minute83.
timpul necesar deplasării pe jos până la
şi de la staţiile de metrou este, în medie,
de 7,36 minute84.
Deși cele două regii de transport în
comun primesc subvenții (de la bugetul
de stat și de la bugetul Primăriei Municipiului București), ambele au dificultăți
financiare: RATB declara datorii totale de
aproximativ 100 milioane euro în 2015,
în timp ce Metrorex raporta în același an
pierderi de aproximativ 14,5 milioane
euro.
În București au fost eliberate aproximativ 7.500 licențe de taxi85. De asemenea,
în oraș activează în jur de 1.500-2.000
mașini de taxi autorizate în localitățile
Ilfov, chiar dacă acest lucru nu este permis de lege. Toți operatorii de taxi sunt
privați și nu există companie de taximetrie de stat.
În plus, noile metode de car-sharing,
precum Uber și Taxify, atrag tot mai mulți șoferi-parteneri și clienți, dar numărul
acestora nu este disponibil public. ▶
BUCUREȘTI: PULSUL COMUNITĂȚII •
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▼
UTILIZAREA AUTOTURISMULUI PERSONAL

Autoturismele personale înmatriculate
în circulație aparținând persoanelor fizice din regiunea București-Ilfov reprezintă circa 61%86 din totalul autoturismelor
înmatriculate în regiune, mult mai puțin
decât ponderea mașinilor ce aparțin persoanelor fizice din total la nivel național,
care e de circa 82%.

orașul are 465 autovehicule la
1.000 locuitori

de automobile parcate neregulamentar.
Alteori, spațiile sunt blocate prin diverse
obstacole. La ora actuală nu există o evidență statistică clară a spațiilor pietonale accesibile total sau parțial cetățenilor
sau o „hartă” a lor.
Analizele realizate în cadrul Planului
de mobilitate urbană durablă pentru
Regiunea București – Ilfov asupra tipurilor de deplasări din București indică
faptul că numărul de deplasări pietonale
(1.695.748) tinde să fie egalat de cel cu
autoturismul personal (1.654.788). Scopul celor mai numeroase deplasări pietonale în București sunt cumpărăturile
(32% din totalul deplasărilor) şi însoțirea
copiilor (37%).
▼
PARCAREA AUTOVEHICULELOR AFLATE ÎN
PROPRIETATE PERSONALĂ

Regiunea București-Ilfov se situa pe locul 22 din 31 la rata motorizării (număr
de autovehicule la mia de locuitori) dintre toate regiunile de Capitală europene
(UE 27 + Turcia, Elveția, Norvegia, Croația, Liechtenstein): orașul are 465 autovehicule la 1.000 locuitori.
În 2015, numărul mediu de deplasări cu
autoturismul personal (1.654.788) în Bucureşti-Ilfov a fost mai mare decât toate
celelalte modalități de transport luate
împreună (1.559.647), arată un raport
interimar cu privire la Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Regiunea
București-Ilfov din 201587. Același studiu
sublinia că „acest lucru era cu mult mai
îngrijorător atunci când toate deplasările cu autoturismul (inclusiv ca pasager
şi cu taxiul) erau comparate cu celelalte
moduri de transport”.
▼
DEPLASĂRILE PIETONALE

Pe lângă faptul că trotuarele bucureștene sunt subdimensionate, spațiile
destinate pietonilor sunt ocupate abuziv
32 • VITAL SIGNS | FUNDAȚIA COMUNITARĂ BUCUREȘTI

Administrația Străzilor gestionează în
mod direct 24 parcări publice, cu o capacitate aproximativă de 5.700 de locuri88.
Alte spații sunt administrate de către
operatori privați. Estimările Primăriei

▼
UTILIZAREA BICICLETELOR

▼
OPINII ALE POPULAȚIEI REFERITOARE LA
DEPLASARE ȘI MOBILITATE SPAȚIALĂ

Infrastructura destinată bicicliștilor este subdimensionată în București. În 2015,
ca urmare a desființării de către Brigada
Poliției Române a 37 de piste pentru biciclete sau în urma începerii unor lucrări
de infrastructură, în București erau deschise circulației aproximativ 5,97 km de
piste pentru biciclete89.
Nu mai puțin de 20% dintre respondenţii incluși în ancheta realizată în anul
2015 declarau că ar dori să utilizeze bicicleta90. Dintre aceştia, 19% au spus că ar
merge cu bicicleta dacă ar exista o pistă
dedicată, separată de trafic. Marea majoritate au spus că ar folosi bicicleta numai
dacă nu ar fi frig sau ploaie, iar 10% au
spus că nu ar trece la bicicletă dacă s-ar
crea piste speciale.

Un sondaj al Comisiei Europene din decembrie 2015 plasa traficul rutier (11%),
starea drumurilor (10%), mijloacele de
transport în comun (7%) și lipsa locurilor
de parcare (4%) printre principalele probleme ale oraşului identificate de locuitorii săi91.
Conform unui alt sondaj realizat în același an, 39% dintre bucureșteni se declarau nesatisfăcuți de transportul public al
orașului, în timp ce 48% erau mulțumiți.
O cercetare realizată pentru IKEA România92 arată că, la finalul anului 2016,
34% dintre bucureșteni declarau că
folosesc cel mai des autobuzul și 76%
dintre cei care utilizează autoturismul nu
împart autoturismul personal cu colegii.
Principalele nemulțumiri ale populației referitoare la transportul public bucureștean erau „aglomerația” (26% pentru
RATB și 41% pentru Metrorex), „frecvența
redusă” a circulației vehiculelor RATB
(26%) și „prețul prea ridicat al călătoriei”
pentru Metrorex (13%). Același studiu din
anul 2015 arăta că atât călătorii care au
folosit vehiculele RATB (66%), cât și cei
care au utilizat metroul (50%) erau, în
fapt, „utilizatori captivi”, care nu aveau
o opţiune alternativă de transport, adică
nu dispuneau de un autoturism proprietate personală.
▲

Estimările Primăriei Municipiului București arată că, în total, există aproximativ
8.000 de locuri de parcare în 140 de parcări amenajate.

Municipiului București arată că, în total,
există aproximativ 8.000 de locuri de parcare în 140 de parcări amenajate. În afara
acestora, trotuarele și străzile sunt preferate de posesorii de automobile personale în calitatea lor de „parcări gratuite
pe stradă”.
În 2015, 53% dintre cei care au călătorit
cu automobilul personal au declarat că
au utilizat parcarea gratuită pe stradă, și
numai 5% au utilizat un loc de parcare cu
plată.

▶ CONCLUZIE
Frecvența ridicată a utilizării automobilelor proprietate personală (în detrimentul altor mijloace de transport), traficul aglomerat și lipsa spațiilor de parcare au fost resimțite de locuitorii
Bucureștiului drept probleme importante ale orașului. Totodată, subdimensionarea infrastructurii pietonale și problemele
transportului în comun fac ca Bucureștiul să fie un oraș puțin
„favorabil” mobilității spațiale moderne.

REFERINȚE
79 TomTom Traffic Index - http://www.tomtom.com/en_gb/trafficindex/
list?citySize=LARGE&continent=ALL&country=ALL;
80 Ministerul Dezvoltării Regionale și Transporturilor Publice, Raport de expertiză http://sdtr.ro/upload/
RAPOARTE%20SI%20ANALIZE/Transporturi/Raport%20de%20expertiza%20Transporturi_v2.pdf;
81 Institutul Național de Statistică, Adresă transmisă Fundației Comunitare București;
82 Ministerul Transporturilor, Adresă transmisă Fundației Comunitare București;
83 Primăria Municipiului București (2015), Planul de mobilitate urbană durablă Regiunea București – Ilfov.
Raport interimar 1. Raport tehnic 1: Studii de transport - http://www.pmb.ro/servicii/transporturi_drumuri/docs/
rapoarte_avensa/Interim_Report1-Tech_Report1-Surveys_RO-Shrink.pdf;
84 Estimările sunt preluate din Studiul privind obiceiurile de deplasare, studii O-D, contorizare transport, studiu
privind viteza de tranzit şi studiu privind transportul de mărfuri, Primăria Municipiului București, 2015;
85 Ministerul Dezvoltării Regionale și Transporturilor Publice, Raport de expertiză http://sdtr.ro/upload/
RAPOARTE%20SI%20ANALIZE/Transporturi/Raport%20de%20expertiza%20Transporturi_v2.pdf;
86 Planul de Dezvoltare Regională al Regiunii București-Ilfov 2014-2020 - http://old.adrbi.ro/media/9437/PDRBI%20varianta%2012%20iunie%202014.pdf;
87 Primăria Municipiului București (2015),Planul de mobilitate urbană durablă Regiunea București – Ilfov.
Raport interimar 1. Raport tehnic 1: Studii de transport - http://www.pmb.ro/servicii/transporturi_drumuri/docs/
rapoarte_avensa/Interim_Report1-Tech_Report1-Surveys_RO-Shrink.pdf;
88 Planul de mobilitate urbană durabilă 2016-2030, Regiunea București-Ilfov (Mai 2015); http://www.pmb.ro/
servicii/transporturi_drumuri/docs/planul_de_mobilitate_durabila_2016-2030.pdf;
89 Infrastructura pentru biciclete din București. Situația existentă, lucrări în execuție, proiecte (martie 2015)
https://issuu.com/marianivan/docs/raport_-_infrastructura_biciclete_d;
90 Primăria Municipiului București (2015). Planul de mobilitate urbană durablă Regiunea București – Ilfov.
Raport interimar 1. Raport tehnic 1: Studii de transport -http://www.pmb.ro/servicii/transporturi_drumuri/docs/
rapoarte_avensa/Interim_Report1-Tech_Report1-Surveys_RO-Shrink.pdf;
91 Flash Eurobarometer 366, Quality of Life in European Cities - http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/
fl_366_en.pdf;
92 IKEA România, Viața sustenabilă acasă, noiembrie 2016.

BUCUREȘTI: PULSUL COMUNITĂȚII •

33

6

Și numărul cazurilor de criminalitate
stradală a scăzut în mod semnificativ93: 2010 – 20.325, 2011 – 17.642, 2012
– 17.636, 2013 – 14.539, 2014 – 13.225,
2015 – 12.674. Totodată, s-a micșorat
numărul de accidente grave în București93: dacă în 2011 erau 920 de cazuri,
în 2015 se înregistraseră 670. În schimb,
a crescut numărul cazurilor de furturi din
buzunare/genți cu 7%, iar cel al furturilor
din societăți comerciale cu 3,9%.
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SIGURANȚĂ
de Vlad Odobescu

care ordonează 100 de orașe europene după
indicele siguranței, Bucureștiul ocupă locul 29, imediat după Brno, Republica Cehă94. Capitala României stă mai prost decât Clujul, Timișoara,
Ljubljana, Varșovia sau Zagreb – dacă e să luăm doar Europa de Est - dar
mai bine decât Praga, Bratislava sau Vilnius.
Dacă la furturi și violențe orașul e foarte bine plasat în respectivul clasament, o problemă majoră semnalată e cea a corupției.
ÎNTR-UN CLASAMENT 93

Deși infracțiunile comise în București reprezintă 13% din cele
raportate la nivel național, ceea ce corespunde procentului populației, infracțiunile stradale sunt mult mai numeroase decât
în rest: cele comise în București reprezintă 34%95 din cele de la
nivel național.
Datele publicate de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București arată că Sectorul 1 și Sectorul 2, încadrate până
atunci la o rată medie, s-au alăturat în 2016 sectoarelor 3, 4 și
6, care aveau deja o rată ridicată. Singurul sector cu o rată scăzută este Sectorul 596.
Totuși, aceleași date arată că numărul de dosare penale a
scăzut semnificativ în ultimii ani: 2010 – 98.679, 2011 – 93.402,
2012 – 89.159, 2013 – 82.817, 2014 – 83.561, 2015 – 80.163. La
fel și evoluția numărului furturilor, care au ajuns de la 43.208 în
2010 la 31.330 de fapte în 2015.

Un sumar al infracțiunilor comise cu
violență, realizat cu ajutorul datelor furnizate de Direcția Generală de Poliție a
Municipiului București97, arată astfel: în
2015 s-au comis 22 de omoruri (1,16 la
100.000 de locuitori), 62 de tentative de
omor (3,29 la 100.000 de locuitori), 71 de
ucideri din culpă (3,77 la 100.000 de locuitori), 22 de vătămări corporale (1,16 la
100.000 de locuitori), 112 violuri (5,94 la
100.000 de locuitori), 39 de agresiuni sexuale (2,07 la 100.000 de locuitori) și 927
tâlhării (49,22 la 100.000 de locuitori).
Niciunul dintre sectoare nu pare să
domine categoric un „clasament” al infracțiunilor de acest fel. O împărțire pe
sectoare a tipurilor de infracțiuni comise
cu violență ne arată că cele mai multe
ucideri din culpă au fost înregistrate în
Sectorul 1 (16), iar cele mai puține în
Sectorul 6 (3). Cel mai mare număr de
vătămări corporale a fost raportat în
Sectorul 5 (7), în timp ce în Sectorul 3 a
fost înregistrată o singură astfel de faptă.
Sectorul 1 a avut și cele mai multe cazuri
de viol (24), față de 9 astfel de infracțiuni
sexuale în Sectorul 6. În Sectorul 3 au
fost înregistrate 12 agresiuni sexuale, iar
în Sectorul 5 niciuna. ▶
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DISTRIBUȚIA PE SECTOARE A INFRACȚIUNILOR COMISE CU VIOLENȚĂ - 2015
SURSA:
Răspuns la o solicitare de informații, transmis de către Direcția Generală de Poliție a Municipiului București
UCIDERI
DIN CULPĂ (Adresă transmisă către FCB)
în data
de 28.10.2016
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TOTAL: 1260
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Posibila subraportare la nivelul unor
sectoare ar putea fi cauzată, pe de o
parte, de faptul că unele dosare sunt
preluate de către structuri specializate
din cadrul DGP București, precum și de
retragerea plângerilor în anumite cazuri.
În ceea ce privește tâlhăriile, au fost 211
în Sectorul 2 și, la celălalt pol, 99 în Sectorul 5.

SIGURANȚĂ

DISTRIBUȚIA PE SECTOARE A INFRACȚIUNILOR CONTRA SIGURANȚEI RUTIERE - 2015
TOTAL: 3581
Alte structuri

Poliția Sector 1

3

312

Poliția Sector 2

281

▼
RATA INFRACȚIUNILOR CONTRA PATRIMONIULUI

De-a lungul anului 2015, la nivelul polițiilor de sector și a altor structuri din
cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au fost înregistrate
47.717 infracțiuni contra patrimoniului e vorba în special de furturi și distrugeri
- (2.534 la 100.000 de locuitori). Cele mai
multe cazuri au fost înregistrate în Sectorul 3 – 9.541, în timp ce în Sectorul 5
fuseseră 6.132.
▼
RATA INFRACȚIUNILOR CONTRA SIGURANȚEI
RUTIERE

În ceea ce privește infracțiunile contra
siguranței pe drumurile publice, la nivelul Bucureștiului au fost înregistrate
3.581 de asemenea fapte în 2015.
O împărțire pe structuri arată astfel:
Sectorul 1 Poliție – 312 infracțiuni; Sectorul 2 Poliție – 281; Sectorul 3 Poliție – 262;
Sectorul 4 Poliție – 117; Sectorul 5 Poliție
– 304; Sectorul 6 Poliție – 95; Brigada Rutieră – 2.207; Alte structuri – 3.

Poliția Sector 3

262
1
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SIGURANȚĂ

DISTRIBUȚIA PE SECTOARE A INCIDENȚEI FURTURILOR AUTO - 2015
SURSA:
Răspuns la o solicitare de informații, transmis de către Direcția Generală de Poliție a Municipiului București
în data de 28.10.2016 (Adresă transmisă către FCB)
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TOTAL: 308

Poliția Sector 2
3 Poliția Sector 3
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Poliția Sector 4
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Poliția Sector 6
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SURSA:
Răspuns la o solicitare de informații, transmis de către Direcția Generală de Poliție a Municipiului București
în data de 28.10.2016 (Adresă transmisă către FCB)

▼
RATA INFRACȚIUNILOR

Numărul
infracțiunilor
declinate
Parchetului la nivel național a fost de
342.118 de-a lungul anului 2015, arată
raportul de activitate al Poliției Române. Rata criminalității a fost de 1.538 la
100.000 de locuitori98. Spre comparație,
în 2016 au fost comise 338.238 de infracțiuni, adică 1.523 de fapte la 100.000 de
locuitori. Într-un clasament mondial realizat pe baza percepțiilor legate de gradul de criminalitate din diferite țări, România ocupă locul 107, stând mai bine
decât țările vecine: Ucraina (53), Bulgaria
(79), Moldova (81) și Ungaria (87)99.

▶ CONCLUZIE
În ultimii ani, Bucureștiul se poziționează ca unul din cele mai
sigure capitale europene. Iar cifrele furnizate de autorități par
să întărească această impresie generală. Pe lângă măsurile
preventive luate de reprezentanții Poliției și ale altor structuri,
la scăderea infracționalității se poate să fi contribuit și migrația
infractorilor către țările occidentale: un studiu realizat anul
trecut arată că peste 11.500 de români erau închiși în alte state
din Uniunea Europeană102.

▼
INFRACȚIUNI COMISE DE CĂTRE TINERI

Poliția Sector 6

▼
INCIDENȚA FURTURILOR AUTO

Numărul furturilor auto înregistrate în
București în 2015 a fost de 308. La nivelul
polițiilor de sector, distribuția arată astfel: Sectorul 1 Poliție – 7 furturi; Sectorul
2 Poliție – 3; Sectorul 3 Poliție – 9; Sectorul 4 Poliție – 10; Sectorul 5 Poliție – 3;
Sectorul 6 Poliție – 3; Alte structuri – 273;

SIGURANȚĂ
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Nu există date disponibile cu privire
la minorii din București care au suferit
condamnări. La nivel național, numărul
minorilor care au suferit condamnări
definitive în cursul anului 2015 a fost de
2.261, potrivit datelor INS100. Dintre aceștia, 377 au fost condamnați la închisoare,
iar 108 tineri din toată țara au fost internați în centre de reeducare.
▼
PLÂNGERI CU PRIVIRE LA SITUAȚII DE
DISCRIMINARE

Din cele 842 de petiții primite de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării anul trecut, 270 se referă la
situații de discriminare - pe bază de etnie, naționalitate, categorie socială sau
dizabilitate - ivite în București101.
▲

REFERINȚE
93 Numbeo.com, Europe: Crime Index by City - https://www.numbeo.com/crime/region_rankings_current.
jsp?region=150 (Accesat pe 17 aprilie 2017);
94 Pe primele locuri se află Munchen (Germania), Basel (Elveția) și Zurich (Elveția) (Accesat pe 17 aprilie 2017);
95 Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, Evaluarea activităților desfășurate în anul 2015 https://b.politiaromana.ro/files/pages_files/Analiza_activitatii_DGPMB_2015_final.pdf;
96 Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, Coeficienți de criminalitate specifici aferenți anului 2014
- https://b.politiaromana.ro/ro/informatii-publice/coeficienti-de-criminalitate;
97 Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, Adresă transmisă Fundației Comunitare București;
98 Poliția Română, Graficele principalilor indicatori statistici privind activitatea poliției -http://politiaromana.ro/
ro/utile/statistici-evaluari/statistici;
99 Nationmaster.com, Crime levels: Countries Compared - http://www.nationmaster.com/country-info/stats/
Crime/Crime-levels (Accesat pe 17 aprilie 2017);
100 Institutul Național de Statistică, Seriile TEMPO (JUS104B) - http://statistici.insse.ro/shop;
101 Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Raport de activitate 2016 (draft);
102 TheBlackSea.eu, Eurocrimes - http://theblacksea.eu/eurocrimes/;
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DECALAJUL DINTRE
BOGAȚI ȘI SĂRACI
de Valentina Marinescu

SĂRĂCIA ÎN CARE TRĂIEȘTE o parte a populației Bucureștiului e mai

puțin pregnantă decât cea din alte zone. Inegalitatea socială este peste
media națională, în timp ce rata de marginalizare pentru diferite grupuri
sociale este sub media națională.
Rata sărăciei absolute103 pentru municipiul București a fost în 2011 de
1,7% (sub valoarea de 7% per totalul României), în timp ce rata sărăciei
relative a fost de 4,9% (cu mult sub valoarea totală pentru România – de
17,9%).104
Procentul zonelor marginalizate pentru București a fost în același an de
1,2%, fiind astfel mult sub media națională de 3,2%105. Tot aici, rata de
marginalizare rurală a fost cea mai scăzută la nivelul întregii țări – 0,6%
(față de o medie națională de 6,2%)106.
În privința datelor legate de raportarea ratei sărăciei relative,
am găsit contradicții între seturile de date existente la nivelul
regiunii și Bucureștiului. Ministerul Muncii Familiei, Protecției
Sociale și Persoanelor Vârstnice raportează că în anul 2015 rata
sărăciei relative pentru Regiunea București - Ilfov a cunoscut o
scădere față de 2014, de la 5,6% la 4,8% în anul 2015107. Simultan, Institutul Național de Statistică prezintă o situație exact
inversă, respectiv o creștere a ratei sărăciei relative pentru același interval, de la 4,8% în 2014 la 5,9% în 2015108 pentru aceeași
regiune de dezvoltare. În plus, raportarea ratelor de sărăcie în

Municipiul București este făcută doar
pentru regiunea de dezvoltare București
– Ilfov. Nu este specificat în vreun set de
date care este ponderea acestor rate separat la nivelul Municipiului București și
la nivelul județului Ilfov.
O altă problemă legată de modalitatea
în care sunt centralizate datele referitoare la aspectele sociale din municipiul București este cea a modalităților diferite
de raportare, din mai multe perspective:
unitatea de colectare a datelor (persoană sau familie), categoriile de persoane
sau familii care intră într-o anumită categorie ce beneficiază de un tip specific
de ajutor social, perioada de timp (2015
sau primul semestru din 2016) și nivelul
de raportare (la nivel de întreg municipiu și/sau la nivel de sector). Prezentăm
detailat datele disponibile din domeniul
asistenței sociale în municipiul București, precizând de fiecare dată tipul de
indicator pentru care s-a făcut raportarea, intervalul de timp pentru care sunt
raportate datele, unitatea de colectare a
datelor.
▼
DATE GENERALE DESPRE SĂRĂCIE

În 2015, numărul beneficiarilor de
drepturi bănești de asistență socială la
nivelul municipiului București a fost de
46.742 – aceștia reprezentând atât persoane cât și familii, în funcție de indicatorul raportat și de sursa raportării109. Pe
sectoare, repartiția acestor beneficiari a
arătat astfel: 13.128 beneficiari în Sectorul 1 (28%), 3.619 în Sectorul 2 (7,7%),
12.359 în Sectorul 3 (26,4%), 4.096 în
sectorul 4 (8,7%) și 13.540110 în sectorul
5 (28,9%)111.
Numărul total de beneficiari de drepturi bănești de asistență socială în București, în primul semestru al anului 2016,
a fost de 1.045 persoane. Dintre aceștia,
228 au beneficiat de ajutor social (21,9%
din total), 384 - de ajutor de urgență

7
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BENEFICIARI DE DREPTURI BĂNEȘTI DIN ASISTENȚĂ SOCIALĂ ÎN BUCUREȘTI - 2015
TOTAL: 46.742+
Sector 1
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LIPSĂ DATE
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Sector 4
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SURSA:
Consiliul General al Municipiului București, Direcția de Asistență Socială a Municipiului București

Comunitare București)
(36,4%),(Adresă
iartransmisă
14 Fundației
beneficiari
de prestații
excepționale (1,3%), 70 de beneficiari de
ajutor financiar pentru utilități (6,6%) și
312 beneficiari de alocație de susținere
pentru familie (conform Legii 277/2010)
(29,8%)112.
Distribuția pe sectoare a drepturilor
bănești de asistență socială arată astfel:
cele mai multe prestații sociale de acest
tip au fost înregistrate în sectorul 1 (548,
adică 52,4% din total), urmat la mare
distanță de Sectorul 4 (140, ce reprezintă
13,4%), Sectorul 3 (126 - 12%)113, Sectorul
5 (123, adică 11,7%)114 și Sectorul 6 (108,

Sector 3

3

BUCUREȘTI: PULSUL COMUNITĂȚII 2017
www.vitalsigns.ro

10,3% din total)115.
Numărul persoanelor care au beneficiat de ajutor social pentru asigurarea
venitului minim garantat în anul 2015
variază în funcție de sursa datelor: 353
de beneficiari116 sau 969 persoane și 838
familii. Au existat diferențe semnificative
între sectoarele municipiului București:
Sectorul 4 a avut un maximum de 677
de beneficiari, urmat la mare distanță de
Sectorul 1 - 211 persoane, Sectorul 2 - 81
de familii/persoane, Sectorul 3 - 52 de
familii și persoane și Sectorul 5 - 28 de
famili117.▶
BUCUREȘTI: PULSUL COMUNITĂȚII •
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BENEFICIARI AI ALOCAȚIEI DE SUSȚINERE A FAMILIEI - 2015

De alocația de susținere a familiei au
beneficiat 754 de persoane și 427 de
familii118. Numai în Sectorul 1 au primit
alocația 398 de persoane, numărul beneficiarilor din sectorul 2 fiind de 342 de
familii, în timp ce în Sectorul 3 au beneficiat de alocație 85 de familii, iar în Sectorul 4, 716 de persoane au fost beneficiarii
acestui tip de alocație.
Numărul beneficiarilor de ajutoare de
urgență pentru municipiul București, în
anul 2015, a fost de 5.894 persoane sau
/ și 4.467 de familii119. Și aici au existat
diferențe semnificative între subunitățile
administrative: în Sectorul 1 au existat
985 de titulari de cazuri de ajutoare de
urgență (circa 2.463 persoane), în Sectorul 2 numărul beneficiarilor a fost de
3.196 persoane / familii, în Sectorul 3 au
fost 262 familii, în Sectorul 4 numărul beneficiarilor a fost de 235 de persoane, iar
în Sectorul 5 au fost 24 de familii care au
beneficiat de acest tip de ajutor.

TOTAL: 1.541+
Sector 1

398
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SURSA:
Consiliul General al Municipiului București, Direcția de Asistență Socială a Municipiului București
(Adresă transmisă Fundației Comunitare București)
Consiliul Local Sector 1, 2, 3, 4 București – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția copilului,
(Adresă transmisă Fundației Comunitare București)

FAMILII MONOPARENTALE CU VENITURI REDUSE (<530 lei per membru) - 2015

TOTAL: 498+
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ganizații123.
În 2013, în București existau cinci (5)
cantine de ajutor social, având o capacitate de 3.330 locuri și de ale căror
servicii beneficiau 2.797 persoane124. În
Sectorul 1, funcționează primul magazin
social SOMARO (realizat în parteneriat
între Asociația SOMARO – Magazinul Social și Consiliul Local al Sectorului 1, prin
DGASPC Sector 1) și de serviciile acestuia
au beneficiat 70 de familii din Sectorul 1
în anul 2015125. Tot în Sectorul 1, un număr de 266 de persoane singure/familii
aflate în situație de marginalizare socială au fost asistate cu alimente de bază
în același an (2015). În Sectorul 4 au fost
distribuite 17.138 pachete alimentare
către 8.569 beneficiari aflați în situație de
marginalizare socială126.

COPII CARE AU BENEFICIAT DE O FORMĂ DE AJUTOR BĂNESC (alta decât alocația) - 2015
TOTAL: 830+
Sector 1
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▼
SĂRĂCIA ÎN RÂNDUL COPIILOR

Sector 4

7
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▼
SĂRĂCIE ÎN RÂNDUL FAMILIILOR 120

La nivelul Bucureștiului, au beneficiat
de alocația pentru susținerea familiei
754 de persoane și 427 de familii în anul
2015121. Dintre aceștia, 398 de persoane
au fost în Sectorul 1122, 342 de familii au
fost din Sectorul 2, 85 de familii au fost
din Sectorul 3, iar în Sectorul 4 au existat 716 persoane beneficiare ale acestei
alocații.
Numărul de familii monoparentale cu
venituri reduse (sub pragul de 530 lei per
membru de familie) a fost de 498 familii, dintre care 77 de familii în Sectorul 1
(15,4% din total), 55 de familii în Sectorul
3 (11%) și 366 de familii în Sectorul 4 (reprezentând 73,5% din total).
În 2015, funcționa în București o singură bancă de alimente, fondată de Crucea
Roșie ca program național al acestei or-

În anul 2015, 830127 de copii au beneficiat de o formă de ajutor bănesc (alta
decât alocația de creștere a copilului)
la nivelul municipiului București. Dintre
aceștia 209 (25,1% din total) au fost în
sectorul 1128, 532 (64%) au fost în sectorul
3, 55 (6,6%) au fost în sectorul 4 și 34 (4%)
de copii au fost în sectorul 5.
În primul semestru al anului 2016,
3.058 de copii s-au aflat în sistemul de
protecție specială al municipiului București129. Dintre aceștia, 713 (23,2%) erau
în Sectorul 1, 588 (19,2%) în Sectorul 2,
415 (13,5%) în Sectorul 3, 449 (14,6%) în
Sectorul 4, 498 (16,2%) în Sectorul 5 și
395 (12,9%) în Sectorul 6. Acestora li s-a
adăugat, tot în primul semestru al anului 2016, un număr de 461 de copii aflați
temporar în centrele de primire și în adăposturile de noapte și de zi pentru copii.
Numărul de copii aflați în sistemul de
protecție specială al municipiului București în anul 2015 a fost de 3.330130, din
care 1.315 (39,4% din total) în Sectorul
1, 18 (0,1%) în Sectorul 2 - 441 (13,2%)
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NUMĂRUL COPIILOR AFLAȚI ÎN SISTEMUL DE PROTECȚIE SPECIALĂ - 2015
SURSA:
Consiliul General al Municipiului București, Direcția de Asistență Socială a Municipiului București
(Adresă transmisă Fundației Comunitare București)
Consiliul Local Sector 1, 3, 4, 5 București – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția copilului,
(Adresă transmisă Fundației Comunitare București)
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TOTAL: 3.058
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SURSA:
Consiliul General al Municipiului București, Direcția de Asistență Socială a Municipiului București
(Adresă transmisă Fundației Comunitare București)

Sector 4

449
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în Sectorul 3, 943 (28,3%) în Sectorul 4 și
612 (18,3% din total) în Sectorul 5131.
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NUMĂRUL VÂRSTNICILOR CARE AU BENEFICIAT DE O FORMĂ DE ASISTENȚĂ (alta decât pensia) - 2015
TOTAL: 9.948+

▶ CONCLUZIE

▼
SĂRĂCIA ÎN RÂNDUL PERSOANELOR DE VÂRSTA
A TREIA

În 2013, numărul mediu de pensionari
la nivelul municipiului București era de
486.500 persoane132. La vremea respectivă, pensia medie de asigurări sociale din
București era de 1.022 lei pe lună, nivelul
pensiei de tip I.O.V.R, care se acordă invalizilor și accidentaților de război, urmașilor celor morți sau dispăruți în război,
precum și urmașilor foștilor pensionari
invalizi și accidentați de război, a fost de
342 de lei, iar asigurările sociale de tip
pensie ajungeau la 199 lei de persoană.
Pentru anul 2015, numărul persoanelor
vârstnice (vârste peste 65 de ani) care au
beneficiat de o formă de ajutor bănesc
de la stat (alta decât pensia) a fost de
9.948 persoane133, din care 3.606 (36,2%
din total) persoane în Sectorul 1134, 453
(4,5%) în Sectorul 3, 1.504 (15,1%) persoane în Sectorul 4 și 4.385 (44.0%) persoane în Sectorul 5135.
▼
OPINII ALE POPULAȚIEI REFERITOARE LA
DIFERENȚELE DINTRE BOGAȚI ȘI SĂRACI

Gasirea unui loc de muncă în municipiul București a fost apreciată de aproape jumătate dintre participanții la ancheta Comisiei Europene din anul 2015
drept un lucru relativ ușor136.
Totuși, potrivit aceluiași studiu, un procent de 35% dintre bucureșteni aveau
dificultăți („de cele mai multe ori” plus
„din când în când”) legate de plata tuturor serviciilor și facturilor la sfârșitul lunii
curente. Totodată, 35% dintre aceiași
respondenți declarau că nu sunt satisfăcuți („nesatisfăcuți” și „total nesatisfăcuți”) de situația financiară a propriei
gospodării.
▲
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Sector 1

3.606

Avantajul structural al unui nivel de trai mai ridicat se menține în cazul
grupurilor vulnerabile – familii cu venituri reduse (sub pragul de 530 lei
per membru de familie), copii și persoane de vârsta a treia. Faptul că
Bucureștiul este un oraș „mai bogat” decât altele își găsește expresia și
în aprecierile locuitorilor lui cu privire la traiul cotidian. Astfel, numai o
treime dintre locuitorii acestui oraș apreciau în 2015 că situația financiară
a gospodăriei proprii e „nesatisfăcătoare”.

Sector 2

LIPSĂ DATE
Sector 3

453
1
Sector 6

LIPSĂ DATE

6
5

Sector 4

2
4

3

1.504

REFERINȚE

Sector 5

4.385
SURSA:
Consiliul General al Municipiului București, Direcția de Asistență Socială a Municipiului București
(Adresă transmisă Fundației Comunitare București)
Consiliul Local Sector 1, 3, 4, 5 București – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția copilului
(Adresă transmisă Fundației Comunitare București)
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103 Sărăcia absolută este estimată pe baza cheltuielilor impuse pentru obținerea unui coș de
bunuri de consum, definită de către autorități ca necesară pentru a subzista (2550 de calorii/zi/
persoană, plus cheltuieli non-alimentare definite ca necesare). În 2013 pragul sărăciei absolute
a fost stabilit la suma de 307,3 RON/lună pentru fiecare adult. Sărăcia relativă se referă la un
prag de sărăcie dinamic și este calculat ca fiind 60% din mediana veniturilor realizate. În 2013,
pragul sărăciei relative a fost calculat la 574,4 RON/lună/persoană și în 2014 la 600,4 RON/
lună/persoană. Pentru mai multe detalii, a se vedea studiul Georgianei Runceanu publicat
în OpenPolitics 2015, ”Ce înseamnă sărăcia în România?”- http://www.openpolitics.ro/ceinseamna-saracia-in-romania/;
104 Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Indicatori de
Incluziune Socială calculați de Institutul Național de Statistică corespunzători anului 2015
-http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2016/IncluziuneSociala/Set_
indicatori__incluziune_INS_2015.pdf
105 Banca Mondială, România - Servicii de consultanță privind Furnizarea de contribuţii pentru
elaborarea unui proiect de strategie naţională şi plan de acţiuni privind incluziunea socială şi
reducerea sărăciei (2014-2020) - http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2015DPS/2015-DocS_sn-is-rs.pdf;
106 Banca Mondială, Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate și Dezvoltării Umane Locale
din România, http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Minister/F6_Atlas_Rural_
RO_23Mar2016.pdf;
107 Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Indicatori de
Incluziune Socială calculați de Institutul Național de Statistică corespunzători anului 2015
- http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2016/IncluziuneSociala/Set_
indicatori__incluziune_INS_2015.pdf;
108 Institutul Național de Statistică, Dimensiuni ale incluziunii sociale în România în anul
2015 -http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/dimensiuni_ale_incluziunii_
sociale_in_romania_1.pdf;
109 Consiliul General al Municipiului București, Direcția de Asistență Socială a Municipiului
București, Adresă transmisă Fundației Comunitare București;
110 Consiliul Local Sector 1, 2, 3, 4, 5 București – Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului, Adrese transmise Fundației Comunitare București;
111 Notă: Pentru sectorul 6 al municipiului București nu am dipus de nici un set de date
referitor la acest indicator pentru anul 2015;
112 Consiliul General al Municipiului București, Direcția de Asistență Socială a Municipiului
București, Adresă transmisă Fundației Comunitare București;
113 Consiliul General al Municipiului București, Direcția de Asistență Socială a Municipiului
București, Adresă transmisă Fundației Comunitare București; Consiliul Local Sector 1, 4, 3
București – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Adrese transmise
Fundației Comunitare București;
114 Consiliul General al Municipiului București, Direcția de Asistență Socială a Municipiului
București, Adresă transmisă Fundației Comunitare București;
115 În Sectorul 2 nu au fost raportate nici un fel de acordare de drepturi bănești de asistență
socială pentru beneficiari în primul semestru al anului 2016;
116 Ministerul Muncii, Familei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice – Agenția Națională
pentru Ocuparea Forței de Muncă, Adresă transmită Fundației Comunitare București;
117 Consiliul Local Sector 1, 2, 3, 4, 5 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului, Adrese transmise Fundației Comunitare București;

118 Consiliul General al Municipiului București, Direcția de Asistență Socială a Municipiului
București, Adresă transmisă Fundației Comunitare București; Consiliul Local Sector 1, 2, 3, 4,
5 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Adrese transmise Fundației
Comunitare București;
119 Consiliul General al Municipiului București, Direcția de Asistență Socială a Municipiului
București, Adresă transmisă Fundației Comunitare București; Consiliul Local Sector 1, 2, 3, 4,
5 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Adrese transmise Fundației
Comunitare București;
120 La nivelul municipiului București nu sunt colectate date referitoare la următorii indicatori
specifici: proporția familiilor delimitate pe categorii de venituri, raportarea procentuală a
categoriilor de venituri pentru familii, pe fiecare categorie de familie, venitul median brut al
familiilor monoparentale, venitul median net al familiilor monoparentale, venitul median al
familiilor monoparentale, venitul median total al familiilor monoparentale, numărul de familii
monoparentale cu venit sub mediu după plata taxelor către stat astfel încât nu pot fi oferite
informații în acest sens;
121Consiliul General al Municipiului București, Direcția de Asistență Socială a Municipiului
București, Adresă transmisă Fundației Comunitare București.
122 Consiliul General al Municipiului București, Direcția de Asistență Socială a Municipiului
București, Adresă transmisă Fundației Comunitare București; Consiliul Local Sector 1, 2, 3,
4 București – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Adrese transmise
Fundației Comunitare București;
123 Crucea Roșie Română, Banca de Alimente a Crucii Roșii Române - http://www.crucearosie.
ro/proiecte/banca-de-alimente-a-crucii-rosii-romane.html;
124 Consiliul General al Municipiului București, Direcția de Asistență Socială a Municipiului
București, Adresă transmisă Fundației Comunitare București;
125 Consiliul Local Sector 1, 4 București – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului, Adrese transmise Fundației Comunitare București;
126 La nivelul sectoarelor 2, 3, 5 și 6 nu există date în acest sens referitoare la anul 2015;
127 Consiliul General al Municipiului București, Direcția de Asistență Socială a Municipiului
București, Adresă transmisă Fundației Comunitare București;
128 Consiliul Local Sector 1, 3, 4, 5 București – Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului, Adrese transmise Fundației Comunitare București;
129 Consiliul General al Municipiului București, Direcția de Asistență Socială a Municipiului
București, Adresă transmisă Fundației Comunitare București;
130 Consiliul Local Sector 1, 2, 3, 4, 5 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului, Adrese transmise Fundației Comunitare București;
131 Nici pentru acest indicator nu există date pentru sectorul 6 al municipiului București;
132 Institutul Național de Statistică, București - Anuarul Statistic 2014 - http://www.bucuresti.
insse.ro/cmsbuc/files/Arhiva%20anuare%20Bucuresti/anuar%20bucuresti%202014.pdf;
133 Consiliul General al Municipiului București, Direcția de Asistență Socială a Municipiului
București, Adresă transmisă Fundației Comunitare București.
134 Consiliul Local Sector 1, 3, 4, 5 București – Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului, Adrese transmise Fundației Comunitare București;
135 Pentru Sectoarele 2 și 6 nu există date pentru acest indicator la nivelul anului 2015;
136 Flash Eurobarometer 366, Quality of Life in European Cities - http://ec.europa.eu/public_
opinion/flash/fl_366_en.pdf;
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LOCUIRE
de Valentina Marinescu

CAPITOLUL DE FAȚĂ acoperă situația locativă a Capitalei. Am strâns, de

exemplu, date cu privire la situația fondului de locuințe private, a autorizațiilor de construcție eliberate, a închirierilor și a suprafețelor medii
utilizate pentru locuire sau a cheltuielilor legate de locuire. Dincolo de
aceste date am fost interesați și de situația centrelor care găzduiesc
persoanele fără adăpost și victimele violenței domestice.

▼
FONDUL DE LOCUINȚE

▼
ÎNCHIRIEREA DE LOCUINȚE 141

Suprafața locuibilă per cameră de locuit în București era de 19,08 mp137 în 2013.
Din totalul locuințelor convenționale,
90,3% (762.735 locuințe) au fost declarate drept locuințe principale. Dintre acestea, cele mai multe (163.450 locuințe –
21,4%) se aflau în Sectorul 3, iar cele mai
puține (94.900 locuințe – 12,4%) erau în
Sectorul 1138.
După situația ocupării locuințelor
convenționale, un procent de 89,1%
(752.628 locuințe) au fost declarate ocupate. Repartiția pe sectoare a locuințelor
declarate ocupate a arătat astfel: în Sectorul 1 au fost declarate 12,3% (93.100
locuințe), în Sectorul 2 au fost declarate
18.7% (141.405 locuințe), 21,3% (16.0737
locuințe) au fost declarate în Sectorul
3, în Sectorul 4 au fost declarate 15,1%
(114.241 locuințe), 13% (97.942 locuințe)
în Sectorul 5 și 19,2% (145.203 locuințe)
au fost cele declarate în Sectorul 6.
În anul 2013, toate cele 2.673 de locuințe construite în București au fost construite din fonduri private139. Numărul a
crescut semnificativ în anii următori: în
2014 au fost terminate 3.324 de locuințe, iar în 2015 au fost construite 4.448 de
locuințe, toate din fonduri private (dintre ele 43% având două camere și 24%
având trei camere). În același an au fost
eliberate 681 de autorizații de construire
pentru clădiri rezidențiale140.

Conform datelor existente la nivelul
anului 2011, 0,9% din totalul locuințelor
au fost scoase la vânzare (7.641 locuințe)
și numai 0,8% au fost declarate locuințe
de închiriat (7.069 locuințe). ▶
8
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NUMĂRUL CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE - 2015
TOTAL: 81.914
Sector 1

21.802
Sector 2

19.631
1
6

Sector 6

8.907

5

2
4

3

Sector 5

8.694

Sector 3
Sector 4

6.885

15.995
SURSA:
Direcția Generală a Finanțelor Publice București, Adresă transmisă Fundației Comunitare București
(Adresă transmisă Fundației Comunitare București)
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În ceea ce privește închirierea de locuințe, în 2015 au fost înregistrate 81.914
contracte de închiriere ale unor persoane fizice la nivelul întregului București142.
Dintre acestea, 21.802 au fost în Sectorul
1 (26,6%), 19.631 în Sectorul 2 (23,9%),
6.885 în Sectorul 3 (8,4%), 15.995 în
Sectorul 4 (19,5%), 8.694 în Sectorul 5
(10,6%) și 8.907 în Sectorul 6 (10,8%).
Veniturile declarate din contractele de
închiriere la nivelul municipiului București au fost în anul 2015 de 16.200,99
lei în medie, per contract de închiriere
încheiat de persoanele fizice, conform
datelor oficiale disponibile la nivelul Direcției Naționale Generale a Finanțelor
Publice București.
Având în vedere decalajul dintre numărul de locuințe convenționale declarate
ca fiind locuințe de închiriat (7.069 de
locuințe în 2011143) și numărul de contracte de închiriere ale unor persoane
fizice (81.914 de contracte încheiate la
DNGFPB144) există posibilitatea ca piața
locuințelor de închiriat de la persoane
fizice să fie mult mai mare145. Totodată,
lucru este valabil și în cazul prețului chiriilor pentru contractele de închiriere ale
persoanelor fizice care poate varia foarte
mult în funcție de zonă, de dotarea apartamentului etc.

LOCUIRE

▼
CENTRELE DE URGENȚĂ PENTRU PERSOANELE
FĂRĂ ADĂPOST

Numărul centrelor de urgență pentru
persoane adulte și copii fără adăpost (finanțate din fonduri publice) în București
a fost de 15 în anul 2015146. Dintre acestea, 8 sunt destinate persoanelor adulte
fără adăpost și 7 sunt centre de primire
pentru copiii străzii. Numărul de paturi
(capacitatea de primire) per totalul centrelor și adăposturilor pentru adulți și
copii din Municipiul București a fost, în
8
LOCUIRE
2015, de 740 de paturi.
NUMĂRUL LOCURILOR ÎN CENTRE DE URGENȚĂ PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST - 2015
TOTAL: 740
Sector 1

206

Sector 2

66

1
6
5
Sectoarele 1, 3, 4
centre specializate
pe alte categorii
vulnerabile

2
4

3
Sector 3

175

165

Sector 4

Sector 6

36

Sector 5

80

SURSA:
Consiliul General al Municipiului București, Direcția de Asistență Socială a Municipiului București
(Adresă transmisă Fundației Comunitare București)
Consiliul Local Sector 1, 2, 3, 4, 5, 6 București – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția copilului,
(Adresă transmisă Fundației Comunitare București)

12

BUCUREȘTI: PULSUL COMUNITĂȚII 2017

www.vitalsigns.ro
La nivelul fiecărui sector al municipiului București, distribuția locurilor de primire în centrele de urgență pentru anul
2015 este următoarea147:
▷ În Sectorul 1 – Centrul de urgență
persoane fără adăpost – Adăpost de
noapte (136 locuri) și Complexul social
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„Pinocchio”- centru de primire copii în
regim de urgență (70 de locuri);
▷ În Sectorul 2 – Adăpostul pentru copiii străzii „Dănilă Prepeleac” (18 locuri)
și Adăpostul social de urgență pentru
persoane adulte (48 locuri);
▷ În Sectorul 3 – Centrul rezidențial
din cadrul Complexului de servicii sociale pentru persoane fără adăpost (80 de
locuri), Adăpostul de noapte din cadrul
Complexului de servicii sociale pentru
persoane fără adăpost (80 de locuri),
Centrul de primire în regim de urgență
„Copiii străzii” (15 locuri);
▷ În Sectorul 4 – Centrul Adăpost de
noapte și de zi – copiii străzii (12 locuri);
▷ În Sectorul 5 – Adăpostul de zi și
noapte pentru copii străzii (30 locuri) și
Centrul de primire în regim de urgență –
copii (50 locuri);
▷ În Sectorul 6 – Adăpostul de noapte
persoane fără adăpost (16 locuri) și Centrul de primire și evaluare în regim de urgență „Arlechino” (20 locuri).
La acestea se adaugă un număr de patru centre de primire pentru victime ale
violenței în familie, aflate în subordinea
primăriilor de sector (un centru în sectorul 1 cu o capacitate de 4 locuri, un
adăpost pentru victime în sectorul 3 cu
o capacitate de 57 de locuri, în sectorul
4 – un centru maternal cu o capacitate
de 50 de locuri și un centru „Mama și copilul” cu o capacitate de 4 locuri) și două
centre de primiri urgențe pentru copii
în sectorul 4 – mai exact, un centru de
primiri urgente copii abuzați (fete) (cu o
capacitate de 30 locuri) și un centru de
primiri urgențe (băieți) (capacitate de 20
de locuri).

▼
ADĂPOSTURI PENTRU FEMEI ȘI COPII

La nivelul Capitalei sunt disponibile
520 de locuri în adăposturi publice. Fiecare administrație de sector a Capitalei
asigură servicii de găzduire pentru persoanele vulnerabile. Adăposturile se află
în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București
(DGASMB) și a Direcțiilor Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului
(DGASPC).
Astfel, la nivelul DGASMB funcționează
Adăpostul pentru femei Berceni, cu un
număr total de 180 de beneficiare, deschis pe perioada sezonului rece148.
În Sectorul 1 există un centru de urgență pentru persoane fără adăpost în cadrul Complexului Social de Servicii Odăi,
cu o capacitate de 136 de paturi. Acestea
sunt disponibile și pentru bărbați și pentru femei, în funcție de solicitări. În 2015,
numărul mediu zilnic de femei care au
beneficiat de găzduire a fost de 20, iar cel
al bărbaților – de 30149.
În Sectorul 2 funcționează două centre:
Adăpostul pentru copiii străzii „Dănilă
Prepeleac”, cu o capacitate de 18 locuri
(între care 9 pentru fete și 9 pentru băieți) și Adăpostul Social pentru Persoane
Adulte Sector 2, cu o capacitate de 48 de

locuri, dintre care 24 pentru femei și 24
pentru bărbați.
La nivelul Sectorul 3 funcționează
Complexul de Servicii Sociale pentru
Persoane fără adăpost ce are în componență un adăpost de noapte care avea
în 2015 capacitatea de 40 de locuri. Nu
se fac diferențieri pe criterii de vârstă, ci
doar de gen: sunt disponibile câte 20 de
locuri pentru femei și bărbați.
În Sectorul 4, 12 copii beneficiază
de găzduire în cadrul unui adăpost de
noapte și de zi pentru copiii străzii, iar
28 de mame și 22 de copii sunt cazați într-un centru maternal150.
În Sectorul 5, numărul femeilor și copiilor admiși în adăposturi temporare și
permanente în cursul anului 2015 a fost
de 20 de persoane151.
La nivelul DGASPC Sector 6 funcționează un adăpost de noapte cu o capacitate
de 16 locuri, între care 4 pentru femei. În
2015, gradul de ocupare a adăpostului a
fost maxim.
În 2015, mai funcționau în București și
două adăposturi private: cel al Asociației Lumea ca Lumea, care putea găzdui 4
femei cu câte 3 copii fiecare și Casa Adra,
care putea găzdui 10 femei152.
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▼
CHELTUIELILE PENTRU APĂ, COMBUSTIBIL ȘI
ELECTRICITATE

Cheltuielile totale medii lunare pentru
plata serviciilor la nivelul unei gospodării
au fost de 732,68 lei în 2015153.
Din totalul cheltuielilor medii lunare
pe o gospodărie pentru plata serviciilor,
cele pentru energie electrică, energie
termică, gaze naturale, apă, canal, salubritate și serviciile comunale au reprezentat 46,3%. Din acestea, la nivelul unei
gospodării, cheltuielile medii cu energia
electrică au fost de 29,23% (99,31 lei),
cheltuielile medii cu energia termică au
fost 14,8% (50,26 lei), cheltuielile medii
cu gazele naturale au reprezentat 19,8%
(67,13 lei), iar cheltuielile medii pentru
apă, canal, salubritate și serviciile comunale au reprezentat 36,17% (122,70 lei).

CHELTUIELI LUNARE MEDII PE GOSPODĂRIE PENTRU SERVICII (Lei) - 2015
TOTAL: 732,68 LEI
Energie Electrică

99,31 Lei
13,6 %
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▶ CONCLUZIE
Energie Termică

50,26 Lei
6,9 %

Gaze Naturale

67,13 Lei
9,2 %

Deși reprezintă un pol al sectorului imobiliar, locuirea în acest
oraș este supusă mai degrabă legilor hazardului decât unei
planificări moderne. Nevoia de locuințe pentru tineri și pentru
categorii sociale defavorizate este mare, iar autoritățile n-au
mai sprijinit în niciun fel acest sector în ultimii ani: construcțiile sunt ridicate în procent de 100% din inițiative private.
De asemenea, la nivelul unor sectoare, locurile din centrele
publice par insuficiente în comparație cu numărul persoanelor
fără adăpost.

Alte cheltuieli servicii

393,28 Lei
53,7 %

▼
OPINII ALE POPULAȚIEI REFERITOARE LA LOCUIRE

Există puține date referitoare la opiniile
populației față de condițiile de locuire în
municipiul București.
Conform studiului „Cartografierea
socială a Bucureştiului”, 8% dintre respondenți au apreciat că problema locuințelor pentru tineri este „cea mai gravă
problemă care ar trebui rezolvată în
Bucureşti”154 (repartiția pe cartiere: Berceni – 4%; Rahova-Ferentari – 1%; Drumul Taberei-Ghencea – 1%; Militari – 2%;
Crângași-Giulești – 2%; Zona de Nord a
orașului – 1%; Baicului – Pantelimon –
2%; Balta Albă – 2%; Dudești-Vitan – 3%;
Centru – 0%).
În anul 2014, 48% dintre respondenți
au declarat că nu sunt de acord cu afirmația „Este ușor să găsești o casă la un
preț rezonabil în București”, în timp ce
42% au fost de acord cu afirmația anterioară, iar 10% nu au avut nici o opinie155.
▲
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SURSA:
Direcția Regională de Statistică București, (Adresă transmisă Fundației Comunitare București)

Apă, canalizare, salubritate
și servicii comunale

122,7 Lei
16,7 %
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NUMĂRUL ABSOLVENȚILOR DE STUDII SUPERIOARE, BUCUREȘTI - 2014
TOTAL: 46.986

09

Absolveți cu diplomă
românească

EDUCAȚIE

41.455

Absolveți de școli
postuniversitare
românești*

de Valentina Marinescu

3.309

Absolveți cu diplomă
din altă țară

datele referitoare la municipiul București
indică constituirea unui puternic pol pentru educația terțiară (învățământul universitar) și o rată de includere aproape totală în învățământul
primar și secundar al populației de vârstă școlară.

2.222

ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI,

*de licență, master, cursuri post-universitare,
studii doctorale și post-doctorale
▼
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ȘI SECUNDAR

În 2013, 20.370 persoane156 au absolvit
învățământul secundar (învățământ liceal, profesional, de maiștri, de ucenici) în
București. Dintre aceștia, 10.959 au promovat examenul de Bacalaureat, ceea
ce a echivalat cu o rată de absolvire de
53,7%, o rată similară nivelului național.
În anul școlar 2012-2013, rata netă de
cuprindere în învățământul gimnazial a
fost de 93,1%, pentru clasele IX-X, această rată a fost de 108,9%. Pentru clasele
XI-XII, rata a fost de 95,6%.
În anul școlar 2015-2016, într-o clasă
din București erau în medie 25 de elevi.
În acest an școlar au funcționat un total
de 2.290 de clase (clasa 0-XII)157, iar numărul total de elevi pentru învățământul
primar și secundar (clasa 0-XII) a fost de
58.146 elevi.

Studenți înscriși

Cadre didactice

Unități de învățământ superior
PUBLIC

88.141

Unități de învățământ superior
PRIVAT

40.742
0
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SURSA:
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▼
ÎNVĂȚĂMÂNTUL TERȚIAR

În anul 2014, în București funcționau
17 unități de învățământ superior public
(finanțate de stat) – cu un total de 88.141
studenți înscriși și 6.947 cadre didactice
– și 16 unități de învățământ superior
particular – unde totalul studenților înscriși a fost de 40.742 și numărul cadrelor
didactice a fost de 2.074.
Numărul persoanelor care au absolvit
studii superioare sau o formă de învățământ postliceal pentru anul 2014 a fost

6.947

2.074
60000

80000

100000
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de 46.986 în București. Dintre aceștia,
cei mai numeroși (41.455 de persoane 88,2%) au fost absolvenți cu diplomă (de
licență, master, cursuri post-universitare,
doctorat și programe post-doctorale)
din România, 3.309 persoane (7%) au
fost absolvenți de școli post-universitare românești158 și 2.222 persoane (4,7%)
erau absolvenți cu diplomă (de Bacalaureat, de licență, master, doctorat, studii
post-universitare) din altă țară.▶
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FACILITĂȚI PENTRU SPORT TINERI - 2015
▼
ACTIVITĂȚI FIZICE PENTRU TINERI

În 2015, în cadrul unităților de învățământ din Municipiul București funcționau 360 de săli de gimnastică159, 388 de
terenuri de sport160 și 10 bazine de înot161.

360

388
▶ CONCLUZIE

▼
ABANDONUL ȘCOLAR

În anul școlar 2013-2014, 10,2% dintre
elevii din învățământul post-liceal și de
maiștri au abandonat școala, 3,1% învățământul liceal sau profesional și 1,4%
au părăsit învățământul primar. Rata
medie a abandonului la nivelul învățământului gimnazial a fost cea mai scăzută, de numai 0,2%162.

Deși infrastructura școlară este mai bună decât în alte orașe,
Bucureștiul are o rată a abandonului școlar destul de ridicată
(mai ales în cadrul instituțiilor de învățământ profesional) și un
procent al absolvenților de Bacalaureat care nu depășește media națională. Un nivel de trai mai ridicat și accesul mai facil la
resurse de orice fel nu par să ridice Bucureștiul deasupra nivelului mediu al educației de la nivel național. Mai mult, educația
reprezintă una dintre marile surse de nemulțumire ale elevilor
și părinților cu privire la oraș.

10

▼
OPINII ALE POPULAȚIEI REFERITOARE LA
EDUCAȚIE

În 2014, 41% dintre locuitorii Bucureștiului considerau „educația” drept a treia
problemă ca importanță pentru oraș (pe
primele două locuri s-au situat „serviciile de sănătate” – 51% și „poluarea” –
45%)163.
Importanța educației în agenda personală a populației apare și la nivelul elevilor de liceu și de școală generală. În 2013
pentru un procent de 33,6% dintre elevii
bucureșteni intervievați eșecul școlar
era echivalentul unui „dezastru” (cel mai
ridicat procent la nivel național în cazul
eșantionului analizat)164.

Săli de gimnastică

Terenuri de sport

Bazine de înot
9

RATA MEDIE DE ABANDON ȘCOLAR - 2014
SURSA:
Seriile TEMPO (SCL107B) - http://statistici.insse.ro/shop/
Seriile TEMPO (SCL110B) - http://statistici.insse.ro/shop/
Seriile TEMPO (SCL111B) - http://statistici.insse.ro/shop/
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RATA MEDIE DE ABANDON ȘCOLAR - 2014
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Învățământ GIMNAZIAL

1.4 %
%
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156 Institutul Național de Statistică, București - Anuarul Statistic 2014 - http://www.bucuresti.insse.ro/cmsbuc/
files/Arhiva%20anuare%20Bucuresti/anuar%20bucuresti%202014.pdf;
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unicef.org/romania/ro/Unicef_Studiu_adolescenti_RO_30.09.2015.pdf;
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SĂNĂTATE
de Andrei Mihail

STAREA SĂNĂTĂȚII bucureștenilor a fost măsurată prin cumularea
datelor care acoperă diferite categorii medicale. Cercetarea Vital Signs
București nu se rezumă strict la contorizarea numărului de afecțiuni de
care suferă populația Capitalei, ci își propune să ofere o imagine generală a stării de bine a locuitorilor. Ne bazăm pe definițiile moderne ale
„sănătății” care nu vorbesc strict despre absența afecțiunilor din corp,
ci și despre o stare de bine pe care individul o percepe165. Din acest motiv, indicatorii pe care i-am selectat completează informațiile obiective
despre bolile bucureștenilor, stil de viață și consum sau infrastructura
medicală, cu percepții individuale subiective legate de starea de sănătate, pentru a contextualiza dinamica sănătății populației Capitalei.

▼
STAREA GENERALĂ DE SĂNĂTATE

▼
NAȘTERI ȘI DECESE

În general, starea sănătății fizice auto-evaluate a locuitorilor Bucureștiului
pare să fie bună. La nivelul anului 2013,
77% dintre cei care au completat chestionarele propuse de Cartografierea Socială a Bucureștiului au declarat că au
o stare generală de sănătate fizică bună
sau foarte bună166.
Un alt indicator universal care dă o imagine a evoluției sănăÎn 2015, durata
tății unei zone este
77,81 ani.
durata medie de viață; aceasta nu a variat
foarte mult în ultimii trei ani, conform
datelor INS167. În 2013, durata medie de
viață a bucureșteanului era de 77,54 ani,
în 2014 locuitorii trăiau în medie 77,86
ani, iar în 2015 indicatorul a scăzut ușor,
ajungând la 77,81 ani. Totuși, este important de menționat că, în cazul în care
este luat în considerare un interval mult
mai larg, durata medie de viață în București a crescut simțitor; astfel, în 1990, indicatorul avea valoarea 70,4 ani.

Pentru București nu există indicatori
care să măsoare unele fenomene legate
de natalitate, precum rata nașterilor cu
greutate scăzută. Din acest motiv, singurele cifre identificate contorizează indicatorii doar la nivel național. Datele primite
de la Asociația Română de Neonatologie

medie de viață a bucureșteanului era de

indică, pentru anul 2015, la nivelul întregii țări, un număr de 15.223 copii născuți
cu greutatea scăzută168 și o rată de 11%
a nașterilor premature169. Primul indicator adună totalitatea nou-născuților din
anul luat în calcul care s-au născut cu o
greutate mai mică de 2,5 kg, indiferent
de momentul nașterii. Rata nașterilor
premature, în creștere față de 2014 cu
10%, se referă la procentul copiilor născuți mai devreme de 9 luni din totalitatea
nou-născuților din anul respectiv.

Conform datelor obținute de la INS170,
în 2013 s-au născut 549 de copii ai căror
mame aveau o vârstă cuprinsă între 1519 ani; în 2014 numărul scăzuse la 494,
pentru a reveni la o valoare mai mare, de
513, în 2015.
Alte date legate de natalitatea bucureșteană se referă la numărul de gravide
luate în evidență în cursul anului. Conform Institutului Național de Sănătate
Publică, acesta a scăzut din 2014, când
10.273 femei au fost luate în evidență,
până în 2015, când numărul lor a ajuns
la 10.172171.
Numărul deceselor înainte de a împlini
un an a scăzut constant în București între
2013 și 2015172. În primul an de analiză,
104 nou-născuți au decedat în București,
în 2014 numărul acestora a scăzut la 94,
iar în 2015 la 91.
Un alt indicator legat de mortalitatea infantilă este numărul celor născuți
morți173; în acest caz nu există o tendință
clară a fluctuației indicatorului în ultimii
trei ani; acesta a crescut din 2013 (36 persoane) până în 2014 (60 persoane), penBUCUREȘTI: PULSUL COMUNITĂȚII •
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tru a scădea la 53 de persoane în 2015.
O evoluție asemănătoare are și rata natalității bucureștene174; aceasta avea, în
2013, valoarea de 9,4 născuți vii la 1.000
de locuitori, în 2014 numărul lor scădea
la 8,9, pentru a crește ușor în 2015 la 9,1.
Sporul natural la nivelul capitalei este
negativ în toți anii urmăriți175; populația
Capitalei a scăzut, în 2013, cu 813 persoane, în 2014 cu 2.537 persoane, iar în
2015 cu 2.990 persoane. Scăderea poate
fi cauzată și de migrația internă a unor
locuitori ai Capitalei în zonele rezidențiale construite în localitățile din jurul
orașului. Totuși, se remarcă o rată a mortalității în creștere176 de la 9,8 decedați la
1.000 de locuitori în 2013, la 10,1 în 2014
și 10,6 în 2015.

SĂNĂTATE

SĂNĂTATE

EVOLUȚIA RATEI NATALITĂȚII - NOU NĂSCUȚI VII LA 1.000 LOCUITORI
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▼
INFRASTRUCTURĂ MEDICALĂ

O altă categorie de indicatori care măsoară starea de sănătate la nivelul Bucureștiului se referă la numărul de medici
care activau la nivelul Capitalei. Astfel, în
București, în anul 2015, la fiecare 100.000
de locuitori există 654 de medici, 90,7
medici de familie și 563,3 medici specialiști177. Adițional, din datele oferite de
INS, au fost identificate 1.355 de cabinete medicale de familie dintre care două
sunt de stat, restul fiind în proprietate
privată178. Numărul total al medicilor
este într-o creștere constantă în ultimii
ani. Conform datelor INS, în 2013 în București lucrau 11.488 de medici, în 2014
11.904, pentru ca numărul lor să ajungă,
în 2015, la 12.092179. Pe de altă parte, în
același interval, numărul medicilor de
familie a scăzut ușor; în 2013 în Capitală
lucrau 1.735 medici de familie, în 2014
1.698, iar în 2015 numărul acestora a
ajuns la 1.677 cadre medicale180.
Numărul persoanelor care nu au deloc
acces la un medic de familie a fost stabilit din declarațiile respondenților care
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▼
INCIDENȚA BOLILOR

15000

11.101

12000

9000

au participat la cercetarea Cartografierea
Socială a Bucureștiului, organizată de
Departamentul de Sociologie al SNSPA
în anul 2013; din răspunsurile primite în
cadrul anchetei a reieșit că 4% din locuitorii capitalei nu beneficiază de serviciile
unui medic de familie181.
INS măsoară și numărul de medici stomatologi pentru populația Bucureștiului182; acest indicator este într-o creștere
constantă în perioada urmărită. În 2013,
la nivelul Capitalei existau 2.511 astfel de
medici, în 2014 numărul lor crescuse la
2.668, pentru a ajunge, în 2015, la 2.680.
Numărul paturilor din unitățile sanitare
bucureștene se păstrează oarecum constant în perioada analizată183; în 2013,
bucureștenii aveau la dispoziție 21.259
de astfel de locuri; în 2014, numărul lor
scade ușor la 21.174 pentru a crește relativ la 21.965 în 2015. Totuși nu există date
referitoare la dinamica indicatorului pe
tipuri de unități sanitare.
În anul 2013, în Capitală au fost găzduiți, în creșele autorizate, 3.202 copii184.
Din păcate, INS nu prezintă date din alți
ani pentru a putea analiza dinamica indicatorului.
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Datele obținute de la Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) în legătură cu incidența obezității în rândul cetățenilor Municipiului București, la nivelul
orașului, în anul 2015, a fost identificată
o incidență a obezității pentru persoanele cu vârsta de peste 20 de ani de 176
bolnavi la 100.000 de locuitori; în ceea ce
îi privește pe tinerii cu vârsta sub 20 de
ani, incidența obezității a fost stabilită la
140,9 persoane diagnosticate la 100.000
de locuitori185.
Datele disponibile din rapoartele
INSP186 prezintă incidența altor boli la
nivelul Capitalei pentru anii 2014 și 2015.
Astfel, numărul persoanelor suferinde de
diferite forme de TBC a scăzut ușor de la

10
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INCIDENȚA UNOR BOLI: 2014 - 2015
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SURSA:
Conform Buletinului Informativ al Institutului de Sănătate Publică nr. 12/2015;
Ministerul Sănătății, Institutul Național de Sănătate Publică (Adresă trimisă Fundației Comunitare București)

1.100 la 1070. Numărul celor care suferă
de diabet zaharat a crescut simțitor, în
schimb, în perioada menționată, de la
113.532 la 147.081. Conform INSP, în București, la nivelul anului 2015, incidența
diabetului zaharat la nivelul întregii populații a fost de 506,7 la 100.000 de locuitori187. La fel se întâmplă și în cazul bolnavilor de cancer; numărul persoanelor
diagnosticate cu această boală a crescut
de la 40.704 la 41.066 în 2015. În fine, numărul persoanelor care suferă de diferite
forme de afecțiuni psihice a scăzut de la
148.577 la 140.643 între 2014 și 2015.
Indicatorii care măsoară sănătatea
mentală auto-evaluată a populației bucureștene lipsesc din statisticile oficiale
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150000

BUCUREȘTI: PULSUL COMUNITĂȚII 2017
www.vitalsigns.ro

legate de starea de sănătate a Capitalei.
Singurul indicator care se referă la starea
psihică a populației Capitalei a fost identificat în aceeași Cartografiere a Bucureștiului; aici, 51% din respondenți au declarat că, în ultimele 12 luni, s-au simțit
triști, deprimați sau fără chef de viață188.
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▼
STIL DE VIAȚĂ

▼
CONSUMUL UNOR CATEGORII DE ALIMENTE

Rata fumatului a fost identificată doar
la nivelul anului 2011, într-o cercetare a
Institutului de Pneumoftiziologie „Marius
Nasta” din București. Studiul oferă date
la nivelul regiunii București-Ilfov. Datele
extrase din cercetarea Institutului stabilesc o rată a fumatului a persoanelor
care au fumat zilnic în ultimele 30 de zile
de 32,4%; în plus, din totalitatea populației, 6,8% declară în aceeași cercetare
că, în ultimele 30 de zile, au fumat mai
mult de un pachet de țigări pe zi189. Rata
alcoolismului pentru persoanele cu vârste mai mari de 12 ani nu a putut fi identificată; în schimb, la nivelul Capitalei,
conform datelor publice ale INS, cantitatea medie de alcool cumpărată de un
locuitor într-o lună a fost de 1,62 litri190.
Indicatorul se referă la consumul de vin
(0,34 litri), bere (1,23 litri), țuică și rachiuri
naturale (0,032 litri).
La nivel național, dimensiunea indicatorului este printre cele mai ridicate,
prin comparație cu celelalt regiuni de
dezvoltare; astfel, în medie în regiunea
Nord-Est media este de 1,52 litri, în SudEst 1,35 litri, în Sud-Muntenia 1,34 litri,
în Sud-Vest Oltenia 1,46 litri, în Vest 1,22
litri, în Nord-Vest 1,39 litri, iar în Centru 1,67 litri.

Din datele provenite de la INS, la nivelul orașului, în 2015, cantitatea medie de
fructe cumpărată de o persoană a fost
de 4,02 kg191. Valoarea este mult superioară mediilor celorlalte regiuni. În Centru, regiunea cu cea mai mare valoare
a indicatorului, aceasta este 3,2 kg de
fructe cumpărare în medie, de un locuitor, în 2015. La fel se întâmplă și în cazul
legumelor. Bucureșteanul a cumpărat,
în 2015, 6,69 kg legume și conserve din
legume; prin comparație, fiecare locuitor
din Est, regiunea cu cel mai mare nivel al
indicatorului, a cumpărat în medie 5,2 kg
de legume pe parcursul anului 2015.

Rata fumatului - identificată la nivelul anului 2011 - a persoanelor care au fumat
zilnic în ultimele 30 de zile: 32,4%

▼
TIMPUL DEDICAT ACTIVITĂȚII FIZICE

A fost un alt indicator urmărit de Cartografierea Socială a Bucureștiului în 2013.
Din totalul respondenților, 52% au declarat că practică diverse forme de sport
sau activitate fizică de cel puțin câteva
ori pe săptămână192.
▼
NUMĂRUL PERSOANELOR VACCINATE

Nu este cunoscut la nivelul orașului,
dar nici la nivel național din cauza lipsei
obligativității vaccinării în România. Vaccinarea poate fi refuzată de părinți; din
datele obținute de la instituție reiese că
numărul persoanelor vaccinate împotriva diferitelor categorii de boli nu este
cunoscut la nivel local.
▲
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▶ CONCLUZIE
Indicatorii sănătății bucureștenilor arată o calitate mai bună a infrastructurii de sănătate a
orașului prin comparație cu cea existentă în alte regiuni ale țării. Situația este asemănătoare și în cazul numărului de doctori, mai mare în Capitală decât în celelalte zone. Explicația
acestei concentrări poate fi văzută și în dinamica pozitivă a dezvoltării instituțiilor medicale
private bucureștene care face ca nevoia de personal să fie ridicată. Totuși, analiza indicatorilor nu trebuie să lase la o parte numărul semnificativ al persoanelor cu risc de acces deficitar
la servicii de sănătate sau de dezvoltare a comportamentelor nesănătoase. Așa cum am arătat într-un capitol anterior, există în Capitală un număr mare de persoane cu venituri reduse,
aflate sub sau la limita sărăciei. Dezvoltarea privată a sistemului medical riscă să blocheze accesul acestor persoane la serviciile de sănătate, motiv pentru care situația lor trebuie luată în
calcul atunci când privim imaginea generală a sănătății bucureștenilor. De asemenea, stiluri
de viață nesănătoase există încă la un nivel ridicat la nivelul capitalei, indiferent de situația
socio-demografică a indivizilor. Mediile consumului de tutun, alcool sunt peste cele europene,
în timp ce cele ale consumului de alimente sănătoase sau a orelor dedicate activităților sportive sunt inferioare valorilor europene, dar și celor recomandate pentru o viață sănătoasă.
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ARTĂ ȘI CULTURĂ

de pe site-urile oficiale ale evenimentelor sau instituțiilor care le găzduiesc,
42,9% de pe social media și bloguri, iar
35,7% din mass-media195.
▼
FRECVENTAREA CINEMATOGRAFELOR

11

ARTĂ ȘI CULTURĂ
de Vlad Odobescu

în 2021 a
scos din amorțire, cel puțin pentru o vreme, cel mai mare oraș al României. În vara lui 2014, ARCUB a fost desemnat să creeze o strategie culturală pe termen lung pentru Capitală. „Laboratorul” deschis de ARCUB
cuprindea un Generator (microgranturi pentru dezvoltarea de proiecte
comunitare la firul ierbii), un Accelerator de idei pentru proiecte transdisciplinare și transorganizaționale sau un Activator care propunea
reinterpretări ale spațiului urban.

CANDIDATURA PENTRU CAPITALA CULTURALĂ EUROPEANĂ

Preocuparea pentru artă și cultură pare să se îndrepte însă tot
către zonele obișnuite. Un raport193 realizat în decembrie 2015
de D&D Research arăta că 54,2% dintre bucureșteni preferă
teatrul, 35,1% spectacolele de muzică pop / dance, iar 14,6%
spectacolele de folclor. Doar 4,1% dintre bucureșteni mergeau
la teatre de păpuși. Per ansamblu însă, 71,8% dintre locuitorii
Capitalei nu-și iau niciodată bilet la teatru.
Potrivit aceluiași studiu, 40,5% dintre bucureșteni preferă
să-și petreacă timpul liber la mall sau hypermarket. Asta deși
- potrivit cifrelor oficiale - în Capitală activau, în 2015, 45 de instituții și companii de spectacole, cu 15 mai multe decât cu 10
ani înainte și cu 14 mai multe față de 1990194.
Cât privește sursele de informare, 40,6% dintre bucureșteni
află despre spectacole de la prieteni, 23,8% de pe afișe, 45,9%

Proasta administrare și interesele imobiliare create în jurul sălilor de cinema
din Capitală a dus la scăderea dramatică a numărului de săli. Înființată în
1991, Regia Autonomă de Distribuție și
Exploatare a Filmelor RomâniaFilm (RADEF) a vândut și a închiriat sute de săli. În
București și Ilfov erau 17 cinematografe
și instalații cinematografice în 2015, față
de 77 în 1990, arată datele INS196. Dintre
acestea, patru - Europa, Patria, Corso și
Scala - au fost închise pentru reautorizare după incendiul din clubul Colectiv197.
Cele 17 cinematografe aveau în 2015 un
număr total de 21.929 de locuri198, folosite de 4.344.000 de spectatori199.
▼
FRECVENTAREA MUZEELOR

În 2015, Capitala avea 36 de muzee și
colecții publice, față de 50, câte erau în
2005200. În schimb a crescut utilizarea lor:
potrivit datelor oficiale, muzeele bucureștene au avut 1,71 milioane de vizitatori în 2015, față de 1,14 în 2005201. Acest
bilanț e cu siguranță influențat de evenimente majore precum Noaptea Muzeelor, inițiat în 2005, care au strâns tot mai
mulți participanți de la an la an. De pildă,
doar Muzeul de Istoria Naturală „Grigore
Antipa” a strâns 15.000 de vizitatori la
ediția din 2015.
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ARTĂ ȘI CULTURĂ

DISTRIBUȚIA NUMĂRULUI DE VOLUME ÎN FUNCȚIE DE TIPUL BIBLIOTECII - 2015
TOTAL: 35.451.699

Instituții învățământ
superior

6,91 milioane

Biblioteci naționale

19,74 milioane

Biblioteci școlare

4,68 milioane

Biblioteci specializate
Biblioteca publică (BMB)

1,01 milioane

3,09 milioane

▼
FRECVENTAREA BIBLIOTECILOR

La nivelul anului 2015, în municipiul
București erau deschise 354 de biblioteci202, deservite de un număr de 1.257
de angajați203. Bibliotecile bucureștene
aveau un număr total de 35.451.699 de
volume.

SURSA:

Seriile TEMPO (ART106B) - http://statistici.insse.ro/shop/
Cel mai
mare număr de volume se
aflau în biblioteci naționale (19,74 milioane), biblioteci ale unor instituții de învățământ superior (6,91 milioane), biblioteci școlare (4,68 milioane), biblioteci
specializate (3,09 milioane)204. și biblio-
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Evoluția numărului de cititori activi:
2011 – 456.582, 2012 – 447.935, 2013 –
452.845, 2014 – 346.188, 2015 – 331.339.
Dintre aceștia, bibliotecile școlare au
avut 134.014 cititori, cele ale universităților – 76.372 de cititori, cele naționale –
59.591 cititori, biblioteca publică - 49.336
cititori, iar bibliotecile specializate 12.026 cititori 205.

ARTĂ ȘI CULTURĂ

EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE CITITORI ACTIVI
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▶ CONCLUZIE
331.339

▼
NUMĂRUL ARTIȘTILOR

În 2015, 1,2% dintre români erau angajați în domeniul culturii, arată datele
Eurostat206. În instituțiile și companiile de
spectacole din București erau angajate,
potrivit INS, 3.117 persoane207.
▼
CÂȘTIGURILE ANGAJAȚILOR CU CARTE DE MUNCĂ
ȘI NORMĂ ÎNTREAGĂ DIN DOMENIUL ARTELOR
ȘI CULTURII

Câștigul mediu brut lunar pentru domeniul „Activități de spectacole, culturale și recreative” la nivel național era de
2.219 lei în decembrie 2015, potrivit datelor publicate de INS208. Presupunem că
și în București câștigurile sunt similare,
având în vedere că cea mai mare parte
a angajaților în domeniu sunt angajați la
stat.

300000

200000
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Deși infrastructura culturală - numărul teatrelor, cinematografelor sau bibliotecilor - și cheltuielile destinate acestui domeniu
sunt semnificativ mai mari decât în orice alt oraș din România,
interesul locuitorilor pentru manifestările artistice obișnuite
pare să fi scăzut în ultima vreme. Numărul cititorilor din biblioteci a scăzut, iar mall-urile sunt preferate ca locuri de petrecere
a timpului liber de către mulți bucureșteni, în dauna cinematografelor din centru care încă mai funcționează.
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▼
CHELTUIELILE PUBLICE PENTRU RECREERE
ȘI CULTURĂ

În cadrul bugetului Primăriei Municipiului București pentru anul 2016209, cele
pentru cultură, recreere și religie au totalizat 659.631.500 lei, ceea ce reprezintă
15,67% din bugetul total. Cele mai mari
sume au fost direcționate către Administrația Monumentelor (51.300.000 lei),
Clubul Sportiv al Municipiului București (45.589.000 lei), Centrul de Creație,
Artă și Tradiție al Municipiului București
(35.250.000 lei), ARCUB – Centrul de Proiecte Culturale (31.484.000 lei) și Circul
Globus (25.585.000 lei).
La nivelul sectoarelor, sumele alocate
în 2015 pentru cultură și recreere de către primăriile de sector au fost următoa-

ARTĂ ȘI CULTURĂ

rele: Primăria Sectorul 2 (Centrul Cultural
„Mihai Eminescu”) – 3.431.163 lei210; Primăria Sectorului 4 (Centrul Cultural European pentru UNESCO Nicolae Bălcescu) – 2.749.170 lei211; Primăria Sectorului
5 – 1.697.888 lei212; Primăria Sectorului 6
(Centrul Cultural European) – 4.739.457
lei213.
Cheltuielile de personal din domeniul
culturii și recreerii pentru anul 2016 la
nivelul bugetului public al municipiului
București s-au ridicat la 4.574.400 de
lei214.
▲

193 D&D Research, Raport de cercetare privind consumatorii urbani de artele spectacolului, pregătit pentru
BRD, Decembrie 2015 - http://www.scena9.ro/article/infografic-consum-cultura-brd;
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BRD, Decembrie 2015;
196 Institutul Național de Statistică, Seriile Tempo (ART102B) - http://statistici.insse.ro/shop;
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București;
211 Primăria Sectorului 4, Adresă transmisă Fundației Comunitare București;
212 Primăria Sectorului 5, Adresă transmisă Fundației Comunitare București;
213 Centrul Cultural European Sectorul 6 – Consiliul Local Sectorul 6, Adresă transmisă Fundației Comunitare
București;
214 Primăria Municipiului București, Detaliere pe instituții a sumelor aprobate în bugetul local -centralizator pe
anul 2016 - http://www.pmb.ro/institutii/cgmb/buget/docs/2016/20161007/2.0_centralizator_268_301.pdf;
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▼
REDIRECȚIONĂRI 2%

APARTENENȚĂ
de Vlad Odobescu

CÂT DE IMPLICAȚI sunt locuitorii orașului în activități de binefacere și

către ce domenii își îndreaptă atenția? Cât de mult îi interesează voturile care le-ar putea îmbunătăți viața de zi cu zi? În ce măsură simt că
aparțin unui cartier și cum se manifestă acest sentiment? Sunt câteva
dintre întrebările la care încercăm să dăm răspunsuri în capitolul de
față.

De-a lungul anului 2015, 239.984 de
contribuabili din municipiul București au
redirecționat până la 2% din impozitul
pe venit din anul anterior pentru susținerea unor instituții non-profit, unități de
cult sau burse private. Sumele rezultate
au totalizat 28.613.263 de lei.
Distribuția pe sectoare arată astfel:
Administrația Finanțelor Publice (AFP)
Sector 1: 5.754.509 lei (28.131 contribuabili); AFP Sector 2: 4.386.412 lei (44.359
contribuabili); AFP Sector 3: 7.496.714
lei (49.659 contribuabili); AFP Sector 4:
3.489.654 lei (39.919 contribuabili); AFP
Sector 5: 3.434.538 lei (33.067 contribuabili); AFP Sector 6: 4.051.436 lei (44.799
contribuabili)215.
Având în vedere sumele rezultate din
redirecționarea a 2% din impozitul pe
venit, putem estima o contribuție medie
anuală de 119,22 de lei pentru fiecare
contribuabil.
▼
DONAȚII

40% dintre românii care au răspuns
unui chestionar realizat anul trecut pentru Asociația pentru Relații Comunitare
(ARC) la nivel national spun că au donat
direct către alte persoane. 28% donaseră către biserică, 22% către un ONG, 13%
către o școală, iar 8% către un spital. Din-

APARTENENȚĂ ȘI LEADERSHIP

NUMĂRUL CONTRIBUABILILOR ȘI SUMELE REDIRECȚIONATE (Lei) - 2% DIN IMPOZITUL PE VENIT - 2015
TOTAL SUME: 28.613.263
Sector 1
NUMĂRUL CONTRIBUABILILOR

Sector 2

5.754.509

Sector 1

SUMELE REDIRECȚIONATE

28.131

Sector 2

44.359

4.386.412

Sector 3

49.659
1
6
5

Sector 4

39.919

Sector 3

7.496.714

2
4

3

Sector 4

Sector 5

3.489.654

33.067
Sector 6

Sector 5

44.799

Sector 6

3.434.538

4.051.436
SURSA:
Agenția Națională de Administrare Fiscală, (Adresă transmisă Fundației Comunitare București)

tre românii care nu donaseră - ce reprezentau 35% din total - aproape o treime
spuneau că un venit mai mare i-ar convinge să doneze, iar 22% - o cauză în care
să creadă. Potrivit studiului, 1,5 milioane
de români donau ocazional, 70.000 o făceau în mod fidel, iar alți 7.000 - într-un

BUCUREȘTI: PULSUL COMUNITĂȚII 2017
www.vitalsigns.ro

mod activist, adică încercând să-i convingă și pe alții să facă la fel. 216Studiul
ARC arată că 51% dintre respondenți au
redirecționat cei 2%, spre deosebire de
datele la nivel de București care indică o
implicare a mai puțin de 25% dintre contribuabilii la bugetul de stat.▶
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▼
PREZENȚA LA VOT

Dacă acum opt ani procentul bucureștenilor care au participat la votul pentru
alegerile parlamentare era cu aproape
9% mai mic decât media pe țară, la alegerile din iarna trecută prezența a fost
mai bună decât cea înregistrată la nivel
național. La alegerile parlamentare din
decembrie 2016, prezența la vot la nivelul municipiului București a fost de
41,62% din totalul alegătorilor. În cifre
absolute, asta înseamnă 738.539 votanți.
Cea mai mare prezență la vot a fost înregistrată în Sectorul 1 – 47,4%, apoi
Sectorul 6 – 44,2%, Sectorul 2 – 42,6%,
Sectorul 4 – 41,8%, Sectorul 3 – 37,9% și
Sectorul 5 – 37,6%217. La nivel național,
prezența a fost de 39,49%218.
La alegerile parlamentare din 2012,
s-au prezentat la urne 39,36% dintre
bucureșteni. Pe sectoare, prezența la
vot a arătat în felul următor219: Sectorul
1 – 42,3%, Sectorul 2 – 41,1% , Sectorul
3 – 37,2%, Sectorul 4 – 39,5%, Sectorul 5
– 35,7%, Sectorul 6 – 40,7%. La nivel național, prezența a fost de 41,72%.
În schimb, interesul pentru alegerile
locale a variat de la un ciclu electoral la
altul: alegerile de anul trecut au marcat
o scădere semnificativă de prezență față
de 2012, revenind aproape de procentul
înregistrat în 2008. La alegerile locale
din iunie 2016 votaseră 33,09% din totalul celor înscriși pe listele din București.
Tot Sectorul 1 avusese cea mai mare
prezență – 36,54%, urmat de Sectorul 6
– 34,1%, Sectorul 2 – 33,35%, Sectorul 4
– 33,06%, Sectorul 3 – 31,47% și Sectorul
5 – 31,1%220. La nivelul întregii țări, votaseră 48,27% din totalul alegătorilor.
În 2012, 45,06% dintre bucureștenii
cu drept de vot merseseră să-și aleagă
reprezentanții locali. În Sectorul 1 votaseră 46,55% dintre cetățeni, în Sectorul 2
- 44,59%, în Sectorul 3 - 42,02%, în Secto66 • VITAL SIGNS | FUNDAȚIA COMUNITARĂ BUCUREȘTI

rul 4 - 46,05%, în Sectorul 5 - 45,99%, iar
în Sectorul 6 - 46,71%. La nivel național,
prezența fusese de 56,26%221.
Votul pentru alegerile prezidențiale din
noiembrie 2014 a adus, în patru dintre
sectoare, o prezență mai bună decât cea
înregistrată la nivel național. În primul
tur, pe 2 noiembrie 2014, prezența în
toată țara a fost de 53,17%, iar la nivelul
Bucureștiului - de 54,29%222. În Sectorul
1 s-au prezentat la urne 60,71% dintre
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▼
SENTIMENTUL APARTENENȚEI LA COMUNITATE

Studiul „București: O geografie mentală”225 include o hartă a fricii, obținută
în urma aplicării unui chestionar în care
locuitorilor orașului li s-a cerut să clasifice cartierele din punctul de vedere al
siguranței, de la „foarte sigur” la „ periculos”. Cartierele percepute ca fiind cele
mai sigure au fost Primăverii, Cotroceni,
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locuitoriiSURSA:
cu drept de vot, în Sectorul 2
http://radar.ithub.gov.ro/
http://www.2016bec.ro/wp-content/uploads/2016/06/Comunicat-ora21.30.pdf
http://prezenta.bec.ro/
- 55,27%,
în Sectorul 3 - 49,82%, în Sectorul 4 - 54,04%, în Sectorul 5 - 50,8%,
iar în Sectorul 6 - 57,55%223. Peste două
săptămâni, prezența la nivel național a
crescut până la 62,04%, iar în București
- până la 65,53%. Pe sectoare, situația a
arătat astfel: Sectorul 1 - 72,6%, Sectorul
2 - 66,51%, Sectorul 3 - 59,98%, Sectorul
4 - 65,7%, Sectorul 5 - 62,21%, Sectorul
6 - 69,22%224.

NAȚIONAL

Aviației, Herăstrău și Băneasa, în timp ce
cele mai periculoase au fost considerate,
în ordine descrescătoare, Giulești Sârbi,
Sălaj, Pantelimon, Rahova și Ferentari226.
Când venea vorba însă de atitudinea
afectivă față de propriul cartier, „se observă o atitudine endogenă în mare
parte pozitivă, ce se află oarecum în
contradicție cu percepția siguranței din
capitolul anterior”227. Atitudinea mai
degrabă negativă din partea locuitorilor

se regăsește în Berceni, Rahova, Ferentari, Ghencea și Grivița, însă și în aceste
cartiere culoarea roșie – ce marchează
pe hartă atitudinea negativă – aproape
lipsește228. În același timp însă, locuitorii
respectivelor cartiere erau conștienți de
imaginea pe care o aveau cei din afară:
știau că zona lor e considerată, după
caz, bună sau rea, iar harta rezultată din
răspunsurile lor se suprapunea, în bună
măsură, peste harta fricii.
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▼
PROCENTUL CELOR CARE SE DECLARĂ
SATISFĂCUȚI SAU FOARTE SATISFĂCUȚI CU
PROPRIA VIAȚĂ

Într-un clasament al fericirii229 realizat
în 2016, România ocupa locul 71 între
cele 157 de țări incluse, între Paraguay
(70) și Estonia (72). Dintre țările vecine,
Moldova se plasa pe locul 55, Serbia pe locul 86, Ungaria se află pe locul 91,
Ucraina - 123, iar Bulgaria - pe 129.
Un Flash Eurobarometru realizat în
mai-iunie 2015230 arăta că 18% dintre bucureșteni erau foarte satisfăcuți de viața
lor, 59% se declarau mai degrabă satisfăcuți, 18% mai degrabă nemulțumiți, iar

4% deloc mulțumiți.
Bucureștenii au o relație complicată
cu orașul lor. Într-o cartografiere socială
a orașului231, realizată în 2010 de către o
echipă a Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, se arăta că 71%
dintre bucureșteni aveau o percepție negativă asupra evoluției orașului, oamenii
tind să se lege afectiv de bucata lor de
oraș, oricât de hulită ar fi ea de restul
lumii. „În general se remarcă o topofilie a locului propriu. De cele mai multe
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ori propriul cartier este văzut mult mai
bine decât credem că este văzut de ceilalți. Acest lucru se întâmplă din simplul
sentiment de apartenență a omului, de
unde a apărut sintagma «nicăieri nu-i ca
acasă»”232.
Totodată, în timp ce 77% dintre locuitori se arată „foarte” sau „mai degrabă”
satisfăcuți de viața lor233, atunci când o
desfac pe domenii precum transportul în
comun ori situația veniturilor, gradul de
mulțumire scade.
▲

▶ CONCLUZIE
Legătura dintre oameni și oraș se manifestă în moduri complicate: sunt conștienți că, în unele cazuri, există atitudini
negative cu privire la propriul cartier, însă se declară atașați de
respectiva comunitate; în vreme ce participarea la votul pentru
primar sau consilieri locali e în scădere, par tot mai interesați
de politica „de la centru”; când e vorba de filantropie, donează
mai degrabă pentru o biserică decât pentru un spital.
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CLASAMENTUL MONDIAL AL FERICIRII 2013 - 2015
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216 Asociația pentru Relații Comunitare, Tendințe ale filantropiei în România; (2016) - http://arcromania.ro/
content/images/stories/Tendinte_2016/Sumar-Tendinte%20comportament%20filantropic%202016.pdf;
217 Harta prezenței la vot, decembrie 2016 - http://radar.ithub.gov.ro/;
218 Biroul Electoral Central 2016, Alegeri pentru Senat și Camera Deputaților, 11 decembrie 2016 - http://
parlamentare2016.bec.ro/;
219 Agerpres.ro, Prezența la vot la ultimele alegeri parlamentare din 9 decembrie 2012 - https://www.
agerpres.ro/flux-documentare/2016/11/07/prezenta-la-vot-la-ultimele-alegeri-parlamentare-din-9decembrie-2012--03-27-44;
220 Biroul Electoral Central 2016, Comunicat privind participarea populației la vot pentru alegerea autorităților
administrației publice locale (5 iunie 2016) - http://www.2016bec.ro/wp-content/uploads/2016/06/Comunicatora21.30.pdf;
221 Autoritatea Electorală Permanentă, Alegeri locale 2012 (Rezultate) - http://alegeri.roaep.ro/?alegeri=alegerilocale-2012;
222 Biroul Electoral Central 2014, Comunicat privind participarea la vot pentru alegerea președintelui României,
2 noiembrie 2014 - http://www.bec2014.ro/wp-content/uploads/2014/11/ComunicatOra21.pdf;
223 Biroul Electoral Central 2014, Situația prezenței la urne la alegerile pentru Președintele României, 2
noiembrie 2014 - http://www.bec2014.ro/wp-content/uploads/2014/11/SIAP2014_PAR_Raport-Situatie-Prezentala-urne.pdf;
224 Biroul Electoral Central 2014, Comunicat privind participarea la vot pentru alegerea președintelui României,
16 noiembrie 2014 - http://www.bec2014.ro/participarea-la-vot-turul-ii/index.html;
225 Ciobanu, Cristian, București: O geografie mentală. Include o hartă a fricii, Ed. Paideia, 2013;
226 Ciobanu, Cristian, București: O geografie mentală. Include o hartă a fricii, Ed. Paideia, 2013, p. 161-162;
227 Ciobanu, Cristian, București: O geografie mentală. Include o hartă a fricii, Ed. Paideia, 2013, p. 171;
228 Ciobanu, Cristian, București: O geografie mentală. Include o hartă a fricii, Ed. Paideia, 2013, p. 173-174;
229 John F. Helliwell, Haifang Huang, Shun Wang, The Distribution of World Happiness (2016) - http://
worldhappiness.report/wp-content/uploads/sites/2/2016/03/HR-V1Ch2_web.pdf;
230 Eurostat, Flash Eurobarometer 419: Quality of Life in European Cities - https://data.europa.eu/euodp/en/
data/dataset/S2070_419_ENG;
231 Departamentul de Sociologie din cadrul Facultății de Științe Politice (SNSPA), Cartografierea socială a
Bucureștiului, 2010;
232 Idem, p.174
233 Eurostat, Flash Eurobarometer 419: Quality of Life in European Citieshttps://data.europa.eu/euodp/en/data/
dataset/S2070_419_ENG;
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LISTA
RESURSELOR
CARE AM FI VRUT
SĂ FIE
DISPONIBILE
ȘI NU AU FOST
Indicatori Vital Signs care nu au fost identificați în forma propusă de varianta originală a proiectului:
2. MEDIU
▶ Clădiri verzi - Indicatorii din categoria clădirilor verzi nu au putut
fi identificați; în București nu există clădiri verzi certificate BOMA
BEST al căror număr este monitorizat în varianta originală a
proiectului Vital Signs. Din informațiile obținute, în București se
folosesc certificările LEED și BREEAM. Totuși, numărul clădirilor
care au primit certificările respective nu a putut fi cuantificat.
Romanian Green Building Council, o organizație non-profit care
promovează eficiența energetică pe durata ciclului de viață al unei
clădiri nu a răspuns solicitării Fundației Comunitare București de
obținere a indicatorilor legați de situația acestor certificări.

4. MUNCĂ
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Câștigul orar mediu al populației
Câștigul orar median al populației
Numărul mediu de ore lucrate pe săptămână
Salariul orar mediu pentru angajații cu vârste cuprinse între 15-24
ani
Proporția din PIB-ul național care îi revine orașului
Proporția din PIB-ul regional care îi revine orașului
Valoarea construcțiilor non-rezidențiale
Scorul global în clasamentul prosperității
Rata șomajului printre imigranți
Venitul imigranților
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5.MOBILITATE
▶ Modalități de transport folosite pentru deplasările la serviciu (bicicletă, mers pe jos, transport public, mașină) la nivelul municipiului
București
▶ Timpul mediu folosit pentru a face naveta
▶ Distanța mediană pe care fac naveta locuitorii Capitalei

6. SIGURANȚĂ
▶ Ofițeri de poliție la 100.000 de locuitori (Reprezentanții Direcției
Generale de Poliție a Municipiului București au refuzat să transmită această cifră, întrucât informațiile „nu se subscriu «accesului
liber și neîngrădit al persoanei la orice informație de interes
public»”, așa cum este descris în legea nr. 544/2001 privind liberul
acces la informațiile de interes public. ) sursa: Direcția Generală de Poliție a
Municipiului București, Adresă transmisă Fundației Comunitare București;

▶ Gravitatea infracțiunilor

7. DECALAJUL DINTRE BOGAȚI ȘI SĂRACI
▶ Proporția familiilor delimitate pe categorii de venituri
▶ Raportarea procentuala a categoriilor de venituri pentru familii, pe
fiecare categorie de familii
▶ Venitul median brut al familiilor monoparentale
▶ Venitul median net al familiilor mono-parentale
▶ Venitul median al familiilor monoparentale
▶ Venitul median total al familiilor monoparentale
▶ Numărul de familii monoparentale cu venit sub mediu după plata
taxelor către stat
▶ Coeficientul Gini (Coeficientul Gini reprezintă este o măsură a dispersiei statistice folosită pentru a reprezenta distribuția veniturilor
unei populații și pentru a reprezenta disproporția în distribuirea
veniturilor sau averilor, fiind astfel un indice al inegalității sociale.
La nivelul anului 2002, pentru municipiul București, valoarea
coeficientului Gini, calculat de United Nations Human Settlement
Programme pe bază de venit, a fost 0,26. Organizațiile și instituțiile
internaționale nu au date mai noi cu privire la acest indicator.)
sursa: United Nations, Habitat Urban Data - http://urbandata.unhabitat.org;

8. LOCUIRE
▶ Numărul locuințelor care necesită reparații majore la nivelul
întregului municipiul București și pentru fiecare sector în parte
▶ Prețul chiriilor pentru contractele de închiriere ale persoanelor
fizice
▶ Măsuri de siguranță luate de autorități

9. EDUCAȚIE
▶ Costul mediu al taxelor pentru studii universtare de licență

10. SĂNĂTATE
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Rata nașterilor cu greutate scăzută
Rata obezității pentru populația majoră
Rata obezității pentru populația cu vârste cuprinse între 12-17 ani
Rata fumatului pentru actualii fumători cu vârsta de peste 12 ani
Numărul de ore petrecute pentru practicarea activităților sportive
pentru populația cu vârsta mai mare de 12 ani
Sănătatea mentală auto-evaluată a populației de peste 12 ani
Sănătatea mentală auto-evaluată a populației cu vârsta cuprinsă
între 12-19 ani
Stresul perceput pentru populația cu vârsta mai mare de 15 ani
Rata alcoolismului pentru persoanele cu vârsta mai mare de 12 ani
Rata diabetului pentru populația cu vârsta mai mare de 12 ani
Numărul persoanelor vaccinate
Consumul de fructe și legume pentru populația cu vârsta mai
mare de 12 ani
Populația cu vârsta mai mare de 65 de ani care nu consumă
cantitățile recomandate de fructe și legume
Starea fizică auto-evaluată a populației cu vârste cuprinse între
12-19 ani

12. APARTENENȚĂ
▶ Rata voluntariatului

ALTE PROBLEME IDENTIFICATE ÎN COLECTAREA DATELOR
Una dintre problemele principale în stabilirea unei imagini
precise a vitalității Bucureștiului a fost lipsa de continuitate a
măsurării unor indicatori. Astfel, o parte dintre datele colectate
au fost obținute din cercetări realizate de diferite organizații la
un moment dat, fără să fie urmărită evoluția în timp a fenomenelor respective. Din acest motiv, imaginea vitalității Bucureștiului din 2016 se bazează atât pe date aduse la zi, cât și pe
unele disponibile pentru anii anteriori.
O altă problemă este legată de lipsa unor informații la nivel
de sector. Majoritatea informațiilor obținute sunt calculate
doar la nivelul orașului; elaborarea unei imagini mai profunde
a vitalității orașului este îngreunată de aceste forme de măsurare. În plus, unele informații nu sunt disponibile la nivelul
municipiului București, ci la cel al regiunii de dezvoltare București-Iflov ceea ce face imbosibilă delimitarea orașului de județul învecinat.
Principala problemă legată de modalitatea în care sunt centralizate datele referitoare la aspectele sociale din municipiul
București este cea a modalităților diferite de raportare. Aspectele contradictorii sunt în acest caz:
▶ unitatea de colectare a datelor (persoană sau familie);
▶ categoriile de persoane sau familii care intră într-o anumită
categorie ce beneficiază de un tip specific de ajutor social;
▶ perioada de timp (2015 sau primul semestru din 2016);
▶ nivelul de raportare (la nivel de întreg municipiu și/sau la nivel de
sector).

Se ajunge astfel ca același indicator să aiba valori diferite de
la o unitate/instituție de sector la alta/ altul funcție de tipul de
raportare. Este imposibil astfel să se facă comparații între sectoare ale municipiului București pe acelați indicator și pentru
același interval de timp. De exemplu, numărul de beneficiari ai
ajutorului financiar de tip X este raportat de sectorul A în funcție de numărul de persoane, de sectorul B ca număr de familii
și în cazul sectorului C ca număr de ”beneficiari” (nu se specifică dacă sunt persoane individuale sau familii).
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▶ Agenția pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Raport privind starea
factorilor de mediu în Municipiul Bucureşti, 2015-http://www.anpm.ro/
documents/16241/2311430/Raport+starea+mediului+2013+Bucuresti.
pdf/0178e5fb-9bfa-414c-8be2-90c81266e8f3
▶ Agerpres.ro, Prezența la vot la ultimele alegeri parlamentare din 9 decembrie 2012 - https://www.agerpres.ro/flux-documentare/2016/11/07/
prezenta-la-vot-la-ultimele-alegeri-parlamentare-din-9-decembrie-2012--03-27-44
▶ Apa Nova, Buletine de Analiză a Calității Apei: http://www.apanovabucuresti.ro/buletine-de-analiza-a-apei/
▶ Asociația pentru Relații Comunitare, Tendințe ale filantropiei în România
2016http://arcromania.ro/content/images/stories/Tendinte_2016/
Sumar-Tendinte%20comportament%20filantropic%202016.pdf

▶ Banca Mondială , Servicii de consultanță privind Furnizarea de
contribuţii pentru elaborarea unui proiect de strategie naţională
şi plan de acţiuni privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei
(2014-2020): http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2015-DPS/2015-DocS_sn-is-rs.pdf

▶ Eurostat, Employment rate, age group 20-64, 2015 - http://ec.europa.eu/
eurostat/web/lfs/

▶ Banca Mondială , Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate şi al Dezvoltării
Umane Locale din România, 2016: http://www.mmuncii.ro/j33/images/
Documente/Minister/F6_Atlas_Rural_RO_23Mar2016.pdf

▶ Eurostat - https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2070_419_
ENG;

▶ Planul de Dezvoltare Regională al Regiunii București-Ilfov 2014-2020 http://old.adrbi.ro/media/9437/PDR, 12 iunie 2014 -BI%20varianta%20
12%20iunie%202014.pdf

▶ Departamentul de Sociologie din cadrul Facultății de Științe Politice
(SNSPA), Cartografierea socială a Bucureștiului, 2010;

▶ Poliția Română, Statistica principalelor activități desfășurate de Poliția
Română în cursul anului 2015:http://politiaromana.ro/ro/utile/statistici-evaluari/statistici

▶ Biroul Electoral Central 2016, Alegeri pentru Senat și Camera Deputaților,
11 decembrie 2016 - http://parlamentare2016.bec.ro
▶ Biroul Electoral Central 2014, Comunicat privind participarea la vot
pentru alegerea președintelui României, 2 noiembrie 2014 - http://www.
bec2014.ro/wp-content/uploads/2014/11/ComunicatOra21.pdf;

▶ Eurostat, Statistics on Culture - http://ec.europa.eu/eurostat/web/
culture

▶ Eurostat, Urban Europe - statistics on cities, towns and suburbs - green
cities -http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
Urban_Europe_-_statistics_on_cities,_towns_and_suburbs_-_green_
cities#Dedicated_section
▶ Gândul.info, Harta banilor din România. Cât dă şi cât primeşte înapoi de
la bugetul de stat judeţul tău, 28 martie 2012-http://www.gandul.info/
financiar/harta-banilor-din-romania-cat-da-si-cat-primeste-inapoi-dela-bugetul-de-stat-judetul-tau-9444892
▶ Georgiana Runceanu, OpenPolitics 2015, ”Ce înseamnă sărăcia în România?”-http://www.openpolitics.ro/ce-inseamna-saracia-in-romania/
▶ Guvernul României (2015). Hotărârea de Guvern nr 184/2015: http://lege5.
ro/Gratuit/gyydcnzvha/hotararea-nr-184-2015-privind-aprobareabugetului-de-venituri-si-cheltuieli-pe-anul-2015-al-societatii-comerciale-de-transport-cu-metroul-bucuresti-metrorex-sa-aflata-sub-autoritatea-ministerului-tran
▶ Harta prezenței la vot, decembrie 2016 - http://radar.ithub.gov.ro/

▶ Catiușa Ivanov, Primaria Capitalei a facut inventarul spatiilor verzi
retrocedate, Hotnews.ro, 3 aprilie 2017 - http://www.hotnews.ro/
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