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Cazul Bragadiru, deși atipic în cadrul proiectului REDURB, arată un model de transformare 
imobiliară specific unora dintre localitățile din jurul Bucureștiului, și, probabil, din jurul orașelor 
poli de dezvoltare regională. Astfel că a apărut necesitatea de a înțelege dinamica/evoluția 
imobiliară a cazului de studiu în contextul rețelei de localități, a mobilității teritoriale, a migrației 
populației, a contextului administrativ și legislativ și al planificării strategice urbane și teritoriale.

Bragadiru nu a avut o dezvoltare industrială la amploarea altor orașe studiate (fabricile de spirt, de 
margarină, de nutrețuri combinate sau fabricile dezvoltate după 1989 au fost de dimensiuni relativ 
mici, iar forța de muncă s-a îndreptat către servicii), dar a avut o rezervă importantă de teren agricol 
- 1745 ha, reprezentând 70% din suprafața localității în anul 2005-2006, atunci când comuna a fost 
transformată în oraș.

ÎNAINTE DE 1990, TERITORIUL AGRICOL AL BRAGADIRU ERA MAJORITAR CAP SAU SAI. 
PE CADASTRUL ELABORAT ÎN JURUL ANILOR ’80 SE POT OBSERVA CLĂDIRILE TEHNICE 
ȘI FABRICILE CU SPECIFIC ÎN PRELUCRAREA GRÂNELOR.



Motivele oficiale expuse de un deputat independent au fost: „[…] apreciez că declararea ca oraș a 
comunei Bragadiru va determina consolidarea si îmbunătățirea economica și socială a localității, 
cu efecte benefice asupra tuturor locuitorilor săi, precum si a miilor de salariați sau a personalului 
cu ședere temporară, ce vor fi astfel integrați regimului de confort si de facilități urbane.”

Desigur, multe localități devenite oraș în acea perioadă au urmărit un regim de taxare mai favorabil 
bugetului local, însă nu toate localitățile au avut de câștigat, așa cum un primar recunoaște: „O să 
propun Consiliului Local referendum pentru transformarea orașului în comuna. Dacă redevenim 
comuna taxele și impozitele locale s-ar micșora, salariile din primărie ar deveni mai mici, 
organigrama ar sădea cu 2-3 persoane. Acum avem 28 de angajați. În plus, am putea accesa 
fonduri europene pentru categoria noastră.„

Regimul diferit de taxare putea însemna pentru unele localități care cunoșteau boomul imobiliar o 
creștere a veniturilor bugetare. Numai din 2016 până în 2022 veniturile orașului Bragadiru obținute 
din impozitele și taxele de proprietate aproape s-au triplat (de la 5,53 la 14,76 mil lei), procentul din 
bugetul total corespondent acestor taxe și impozite crescând și el cu două treimi de la 10,8% la 
17,4%. Creșteri similare se produc și în alte localități ilfovene, învecinate, asemeni Bragadirului, cu 
Bucureștiul, deși cu alte particularități legate de densitatea populației, rangul localității, proporții 
bugetare, amplasare geografică. După cum se poate observa în tabelul alăturat, nu este foarte clar 
beneficiul pe care statutul de oraș îl are asupra bugetului local (Comuna Chiajna, cu o suprafață mai 
mică decât Bragadiru, are un venit din taxe și impozite pe proprietate aproape dublu, deși în anul 
2016 veniturile din aceeași categorie bugetară erau similare, iar veniturile totale sunt de asemenea 
duble în Chiajna. Un factor pentru această diferență ar putea fi amplasarea Chiajnei pe ieșirea 
vestică a Bucureștiului, autostrada A3, fiind într-o legătură foarte bună cu punctele logistice de pe 
aceasta).

Liviu Dragnea, Ministrul Dezvoltării Regionale, afirma în 2014: "Nu e un fenomen, dar e o stare de 
spirit. Anii trecuți era o mare bucurie prin unele sate, comune, să devină oraș. Era vorba de o 
mândrie locală. După ce au devenit oraș, brusc au văzut că nu mai au acces la fondurile de 
dezvoltare rurală din programele europene gestionate de Ministerul Agriculturii. De asemenea, 
orașele care au devenit municipii au constat că sunt obligate să pună taxe și impozite locale mai 
mari. Și unii au început să revină în ceea ce privește comunele care au devenit orașe. Pentru a 
rezolva problema fondurilor, am pus în Programul național de Dezvoltare Locală o prevedere ca 
satele aparținătoare orașelor să poată beneficia de alocările bugetare care erau destinate numai 
pentru sate”.

Conform legii 351/2001 prin care se aproba Planul de amenajare a teritoriului național, indicatorii 
minimali pentru transformarea în oraș se refereau exclusiv la competențe interne: nr. de locuitori, 
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populație ocupată în activități neagricole, dotări ale locuințelor, dotări sanitare, culturale, 
educaționale, edilitare etc.

O explicație a migrației urban-rural o oferă și Strategia de Dezvoltare Teritorială a României:

“Migrarea populaţiei dinspre oraşe spre sate, după 1990, ca urmare a închiderii marilor şantiere, a 
dezindustrializării, a schimbărilor de proprietate funciară şi a schimbării veniturilor unei părţi a 
populaţiei (procesul se desfăşoară în două direcţii: diminuarea sau mărirea venitului unor familii). 
În urma acestor noi realităţi economice, oraşele şi unele sate s-au diminuat, iar unele localităţi au 
crescut (în special în jurul marilor oraşe: Bucureşti, Iași, Cluj-Napoca ş.a.). Caracteristica 
teritorială a acestei perioade este reașezarea populației în țară, reașezare care se bazează în 
principal pe proprietatea asupra terenului agricol; acest proces se combină cu reamplasarea în 
teritoriu a activităților din sectorul secundar și cu începerea construirii autostrăzilor.” (Strategia 
de Dezvoltare Teritorială a României. Studii de fundamentare. 2014)

și propune o viziune care diminuează creșterea orașului București și o „populați(e) urbană (cu 
număr în scădere) (care) va fi distribuită în orașe mari și în localitățile din jurul acestora, în 
sisteme de localități urbane și în localități izolate în teritoriu; se va încetinii procesul de dispariţie 
a localităților prin stabilizarea populației, prin îmbunătățirea calității locuirii și prin creșterea 
activităților oamenilor în localitățile rurale și urbane existente; de asemenea populația cu ocupații 
agricole (cu număr în scădere) va fi concentrată în forme stabile de localități (cu număr în 
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scădere)”, pusă **într-o funcție conectată la dinamica ocupațională a populației, cu obiectivul 
general „Întărirea legăturilor interne ale sistemelor de localități și sprijinirea dezvoltării durabile a 
zonelor funcționale urbane”.

Strategia de dezvoltare a județului Ilfov 2020-2030 vorbește despre orientarea planificării strategice: 
„În economia globală este crucială consolidarea unei poziţii competitive, iar procesul planificării 
strategice trebuie să asigure formularea unor politici de dezvoltare orientate către piaţă. 
Planificarea strategică orientată spre piaţă îşi bazează filozofia pe cererea actorilor regionali, sau a 
grupurilor ţintă existente în piaţă, unitățile administrativ-teritoriale încercând să se definească pe 
baza avantajelor specifice pentru activităţi economice ţintă. Acestora le sunt oferite combinaţii 
unice de produse urbane/rurale, ce includ infrastructură de transport şi telecomunicaţii, facilităţi 
de educaţie, mediu de cercetare, etc. Calitatea vieţii este interpretată într-un sens mai larg, mediul 
intelectual, deschiderea oamenilor, spiritul lor antreprenorial, valorile locale constituind factori de 
atracţie importanţi.”

Dintre priorități semnalăm Europa echilibrată – dezvoltare teritorială mai echilibrată, Regiuni 
funcționale – dezvoltare locală și regională și mai puține inegalități între teritorii, Conexiuni 
durabile – conectivitate digitală și fizică durabilă a teritoriilor.

Tot în Strategia Ilfov, se observă că: „Locuitorii noi preferă să lucreze și să învețe în municipiul 
București. Județul Ilfov a înregistrat o creștere procentuală a populației de aproximativ 4% în urma 
mișcării migratorii doar în anul 2018. Comportamentul noilor locuitori din județul Ilfov gravitează 
înspre a-și procura sau construi o locuință în județ și a învăța sau a lucra în municipiul București.”

„Calitatea și costul locuirii este mai mare în zona de nord decât în zona de sud. Dezvoltările 
rezidențiale din nord sunt caracterizate cu precădere de locuințe privilegiate pe parcele mari, de 
peste 500 mp, sau de apartamente cu mai mult de 4 camere. Accesul la o varietate mare de locuri 
de muncă, la dotări dar și la elemente de cadru natural este mai facil în zona periurbană din nordul 
județului. Costul unei case de 3-4 camere pornește de la 50.000 Euro în sud, pe când în nord, cel 
mai mic preț pornește în medie de la 100.000 Euro.”

„Expansiunea urbană dinspre București spre județul Ilfov s-a făcut în mare parte necontrolat. O 
serie de dezvoltări imobiliare recente au fost realizate fără o dimensionare corectă a circulațiilor, 
serviciilor și utilităților publice, ceea ce a compromis pe termen mediu și lung oportunitățile de 
dezvoltare ale unora dintre localități.”

Iar în ceea ce privește dezvoltarea: „Dezvoltarea economică în județul Ilfov este influențată puternic 
de apartenența la zona urbană funcțională a municipiului București. Această zonă concentrează o 
populație stabilă de peste 2.7 milioane locuitori (din care aprox. 1.5 mil. populație ocupată) și 
atrage cel mai ridicat procent de navetiști din țară – peste 330.000 de navetiști provenind din 7 
județe.„

„La nivel teritorial, zona de nord a județului este în continuare cea mai dezvoltată și mai atractivă 
din punct de vedere economic. […]dar și pe cea din sud, unde se remarcă o serie de localități 
emergente care s-au dezvoltat în ultimii ani (Popești-Leordeni, dar și Berceni, Chitila).”

„Procesul de suburbanizare nu este însoțit o planificare adecvată a tramei stradale. Principalele 
zone de expansiune din prima coroană de localități din jurul Bucureștiului sunt deservite de o 
tramă stradală subdezvoltată și neierarhizată. Astfel, va fi nevoie ca între municipiul București și 
dezvoltările suburbane să se realizeze noi legături și, de asemenea, să se existe o ierarhizare a 
tramei stradale din cadrul noilor dezvoltări.”



Se subliniază interdependența Capitală-Județul Ilfov, și necesitatea unei „abordări strategice la scară 
teritorială” - „Primul inel de localități din jurul Bucureștiului acoperă practic cererea pentru unele 
funcțiuni la care acesta nu mai poate răspunde, în timp ce raza de influență a capitalei depășește 
granița județeană” - dar obiectivele identificate transferă focusul pe antreprenoriat și pe moduri de 
atragere și susținerea acestuia.

Pe lângă documente oficiale legate de direcțiile de dezvoltare ale Bragadiru în context local sau al 
conurbației (București și celelalte localități învecinate), am urmărit și evoluția funciară a localității 
în conexiune cu cadrul legislativ și regimul proprietății. Astfel că primul moment pe acest traseu 
este desființarea Cooperativelor Agricole de Producție, urmată de procesul retrocedării terenurilor 
care au făcut parte din CAPuri. Conducerea de atunci a intuit posibilitatea fragmentării excesive și 
scăderea producției agrare, dar și posibilitatea întoarcerii la o structură a proprietății pre-comunism.

Fragmentarea este vizibilă dacă urmărim imaginile satelitare încă de dinaintea boomului imobiliar 
(2000-2005), iar apoi este intensificată de perioadele de dezvoltare (2005-2012-2018-2022). 
Fragmentarea accentuată se poate observa și în documentația PUGului, în planșa Proprietatea 
asupra terenurilor, dar și în harta cadastrală a ANCPI. 

PUGul nu a reușit prin reglementări să schimbe configurația parcelarului, ci doar să delimiteze zone 
funcțional-volumetrice în aranjamentul existent, ceea ce a dus la un model spațial pe care îl regăsim 
și la periferia unor orașe mai mari naționale, câteva studiate și în cercetarea de față - volume 
repetitive pe parcelele adânci.

Funcțiunea agricolă a terenurilor, ulterior retrocedărilor, s-a păstrat o perioadă, însă în lipsa 
resurselor individuale producția agricolă s-a oprit, iar regimul fiscal a permis, printr-o taxare 
modică, menținerea terenurilor neutilizate. Statul nu a avut nicio politică funciară sau agricolă care 
să recupereze, contra cost, terenurile pierdute. Refuncționalizarea a apărut odată cu interesul 
imobiliar generat de București.

Încercăm să determinăm cum a fost planificarea strategică urbană folosită în evoluția spațial-
funcțională a orașului/ care sunt mecanismele care au produs transformarea
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ce rol a jucat desființarea CAPurilor și retrocedarea terenurilor acestora în economia locală și 
regională/ cum putem compara fragmentarea terenurilor cu procese de dezindustrializare

și cum sunt abordate în documentele de planificare strategică transformările imobiliare.

SURSA: STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEȚULUI ILFOV 2020-2030
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