
Structura sistemului de aşezări 

 

Regiunea Bucureşti-Ilfov, constituită din municipiul Bucureşti – capitala României – şi judeţul 
Ilfov, este situată în sudul ţării, în partea centrală a Câmpiei Române. Suprafaţa totală a 
Regiunii Bucureşti-Ilfov este de 1.821 km2 , din care 13,1% reprezintă teritoriul administrativ al 
Municipiului Bucureşti şi 86,9% al judeţului Ilfov. Cele două entităţi care alcătuiesc regiunea 
sunt totodată şi cele mai mici unităţi de nivel judeţean ale României din punct de vedere al 
întinderii. Reţeaua de localităţi a Regiunii Bucureşti-Ilfov era constituită în anul 2012 din 9 
oraşe, 32 comune şi 91 sate. Dintre cele 9 oraşe doar unul singur are rang de municipiu 
(Bucureşti). 

 

Tabelul 1. Structura administrativ-teritorială a regiunii Bucureşti-Ilfov, 2010 

 Regiunea 

Bucureşti-Ilfov 

Municipiul 

Bucureşti 

Judeţul 

Ilfov 

Suprafaţa totală km2 1.821 238 1.583 

Numărul oraşelor şi al 
municipiilor 

9 1 8 

din care: municipii 1 1 - 

Numărul comunelor 32 - 32 

Numărul satelor 91 - 91 

Sursa: Anuarul statistic al României 

 

Potrivit datelor Direcţie Regionale de Statistică Bucureşti-Ilfov, populaţia Regiunii era de 
2.263.261 locuitori în anul 2010, cu menţiunea că, în contextul existenţei unor oportunităţi 
economico-sociale deosebite, numărul real al populaţiei care locuieşte în regiune este, în 
realitate, mai ridicat decât cel înregistrat oficial. 

 

Regiunea Bucureşti-Ilfov se remarca prin gradul cel mai ridicat de urbanizare pe ansamblul ţării, 
92,2%. Municipiul Bucureşti, capitala ţării, este cea mai mare aglomerare urbană din România, 
populaţia sa fiind de 1.943.981 (o densitate de aproximativ 8.160 locuitori/km2), ceea ce 
reprezintă circa 9% din populaţia totală a României şi peste 16% din populaţia urbană a ţarii. 
Bucureştii sunt urmaţi, în cadrul Regiunii, de Buftea (circa 20.000 locuitori) şi Otopeni (peste 
10.000 locuitori). 

Populaţia rurală a regiunii este localizată exclusiv în Judeţul Ilfov, însumând de 183.329 de 
persoane în anul 2010, respectiv 58 % din populaţia totală a judeţului Ilfov. 
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Sursa: PATJ Ilfov 
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Privite în dinamica, datele indică o creştere mai rapidă, după anul 2006, a populaţiei din Judeţul 
Ilfov, generată mai ales de relocarea unor activităţi dinspre Municipiul Bucureşti. 

Peste 49% din populaţia regiunii este de sex feminin – 12 milioane de persoane la 1 iulie 2010, 
aceeaşi proporţie înregistrându-se, practic, şi în Judeţul Ilfov. 

Este demnă de menţionat, sub aspectul structurii populaţiei pe grupe de vârstă ponderea 
ridicată –  68% la 1 iulie 2010 – a populaţiei în vârstă de 20-64 ani, care asigura majoritatea 
covârşitoare a populaţiei active. 

În acelaşi context, atrage atenţia că în regiunea Bucureşti –Ilfov migraţia internă a determinat 
un sold migratoriu pozitiv, numărul persoanelor sosite prin schimbarea domiciliului fiind constant 
mare respectiv aproape 10.347 în anul 2010. 

Tabelul 2. Comunele judeţului Ilfov 

Nr.crt Comuna Suprafaţa (kmp) Locuitori (2009) Componenţa 
1 Afumaţi 63 6.701 Afumaţi 
2 Baloteşti 51 6.690 Baloteşti 
        Dumbrăveni 
        Săftica 
3 Berceni 27 3.846 Berceni 
4 Brăneşti 53 8.355 Brăneşti 
        Islaz 
        Pasărea 
        Vadul Anei 
5 Cernica 39 9.904 Cernica 
        Bălăceanca 
        Căldăraru 
        Poşta 
        Tânganu 
6 Chiajna 16 8.749 Chiajna 
        Dudu 
        Roşu 
7 Ciolpani 42 4.375 Ciolpani 
        Izvorani 
        Lupăria 
        Piscu 
8 Ciorogârla 35 5.038 Ciorogârla 
        Dârvari 
9 Clinceni 24 4.736 Clinceni 
        Olteni 
        Ordoreanu 
10 Corbeanca 30 4.302 Corbeanca 
        Mechea 
        Ostrat 
        Orac 
        Petreşti 
        Tămaşi 
11 Cornetu 15 4.937 Cornetu 
12 Dărăşti - Ilfov  15 2.622 Dărăşti 
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Nr.crt Comuna Suprafaţa (kmp) Locuitori (2009) Componenţa 
13 Dascălu 36 2.515 Dascălu 
14 Dobroieşti 11 6.850 Dobroieşti 
15 Domneşti 38 6.188 Domneşti 
16 Dragomireşti Vale  31 4.321 Dragomireşti Vale 
        Dragomireşti Deal 
        Zurbaua 
17 Găneasa 46 4.504 Găneasa 
        Cozieni 
        Moara Domnească 
        Piteasca 
        Şindriliţa 
18 Glina 29 6.935 Glina 
        Căţelu 
        Manolache 
19 Grădiştea 33 2.873 Grădiştea 
        Sitaru 
20 Gruiu 66 6.666 Gruiu 
        Lipia 
        Şanţu 
        Floreşti 
        Siliştea Snagovului 
21 Jilava 27 9.253 Jilava 
22 Moara Vlăsiei  63 5.865 Moara Vlăsiei 
        Căciulaţi 
23 Mogoşoaia 26 5.858 Mogoşoaia 
24 Nuci 52 2.832 Nuci 
        Balta Neagră 
        Merii Petchii 
        Micşuneştii Mari 
        Micşuneşti Moară 
25 Periş 78 6.882 Periş 
        Buriaş 
        Bălteni 
26 Petrăchioaia 57 2.752 Petrăchioaia 
        Moineasca 
        Vănători 
        Surlari 
27 Snagov 91 6.247 Snagov 
        Ciofliceni 
        Ghermăneşti 
        Tâncăbeşti 
        Vlădiceasca 
28 Ştefăneştii de Jos  29 4.936 Ştefăneştii de Jos 
        Ştefăneştii de Sus 
        Creţuleasca 
29 Tunari 32 4.086 Tunari 
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Nr.crt Comuna Suprafaţa (kmp) Locuitori (2009) Componenţa 
        Dimieni 
30 Vidra 70 8.067 Vidra 
        Creţeşti 
        Sinteşti 
31 1 Decembrie  15 6.591 1 Decembrie 
32 Copăceni 14 3.028 Copăceni 
Sursa: Consiliul judeţean Ilfov http://www.cjilfov.ro/site/organizare 

 

Tabelul 3. Oraşele judeţului Ilfov 

Nr.crt Oraş Suprafaţa (kmp) Locuitori (2009) Componenţa 
1 Bragadiru 22 9.377 Bragadiru 

Buftea 2 

  

Buftea 

  

55 

 

21.102 

 Buciumeni 

Chitila 3 

  

Chitila 

  

13 

 

12.786 

 Rudeni 

Măgurele 
Aluniş 
Dumitrana 
Pruni 

4 
  
  
  

  

Măgurele 
  
  
  

  

45 
  
  
  

  

8.343 
  
  
  

  
Vârteju 

Otopeni 5 

  

Otopeni 

  

32 

 

11.000 

 Odăile 

6 Pantelimon 69 19.384 Pantelimon 

7 Popeşti - 
Leordeni  56 16.068 Popeşti-Leordeni 

8 Voluntari 37 33.050 Voluntari 
Sursa: Consiliul judeţean Ilfov http://www.cjilfov.ro/site/organizare 

 

Oraşul Bragadiru se afla situat în partea de vest a judeţului Ilfov, la 8 km de Municipiul 
Bucureşti, pe drumul naţional nr.6 (D.N.6) Bucureşti-Alexandria şi se întinde pe o suprafaţă de 
2.179 ha. în prezent numărul total al populaţiei oraşului este de peste 10.000 locuitori 

Activitatea agricolă se desfăşoară în gospodarii individuale şi unităţi agricole. Suprafaţa agricola 
este de 1.614 ha. 

Profilul ocupaţional al populaţiei active este cel al unei aşezări urbane cu profil industrial şi 
servicii. Încă din anul 1882, localitatea a beneficiat de o industrializare puternică, aici fiind 
construita Fabrica de Spirt Bragadiru care, începând cu anul 1898, exporta în ţări ca: Italia,, 
Turcia, Germania, Egipt, Bulgaria. 

In prezent funcţionează în oraş o serie de societăţi comerciale de interes naţional cum ar fi: 

• S.C. CORINA GEALAN S.R.L. – producătoare de tâmplărie din PVC şi aluminiu 

• S.C. MODUL DESIGN – producătoare de mobilier; 

• S.;C. LAROPHARM – producătoare de medicamente; 
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• S.C. SUN INDUSTRIES S.R.L. – producătoare de băuturi răcoritoare; 

• S.C. ROSTAR S.A – producătoare de dulciuri; 

• S.C. AGRO BRAGADIRU S.R.L. – comerţ; 

 

Oraşul Buftea este situat în Câmpia Vlăsiei, în partea de nord-vest a judeţului Ilfov, la 20 km 
nord de Bucureşti. De la nord la sud este străbătut de râul Colentina şi este înconjurat de păduri 
ramase mărturie a vechilor Codrii ai Vlăsiei. 

Oraşul Buftea este compus din următoarele cartiere: Centru, Studio, Bucoveni, Atârnaţi, 
Buciumeni, Oţetărie şi Săbăreni-Gară. La recensământul din anul 2011, populaţia localităţii era 
de 21.960 de locuitori. 

Prin Buftea trec două drumuri naţionale DN1A Bucureşti-Ploieşti şi DN7 Bucureşti-Piteşti. De 
asemenea, în Buftea sunt două staţii C.F.R. (Buftea, Săbăreni). 

În oraşul Buftea îşi desfăşoară activitatea circa 600 de societăţi comerciale, din care unele cu 
capital străin sau mixt. Pe raza localităţii funcţionează capacităţi de producţie din care 
enumerăm:  

• industria alimentară; 

• industria de mase plastice; 

• ambalaje metalice şi cartonaj; 

• materiale de construcţii; 

• construcţii. 

 

Oraşul Chitila este unitate o teritorial-administrativa în componenţă judeţului Ilfov. Este situat 
pe drumul naţional nr.7 (D.N.7) fiind străbătut de această sosea pe o distanţă de 3 km. 

Teritoriul aşezării a făcut parte din moşiile familiilor Brâncoveanu (din anul 1681) şi apoi 
Bibescu. 

Că sat, Chitila a făcut parte în anul 1892 din comună Bucoveni, judeţul Ilfov. Populaţia era 
atunci de 446 persoane (221 bărbaţi şi 225 femei). 

Numele aşezării vine de la porţiunea pe care se întindea comună şi unde în Codrii Vlăsiei există 
locul de refugiu şi de “chiteala” (de la verbul “a se chiti”) a răzvrătiţilor împotriva stăpânirii de 
atunci.” Chiteala” s-a transformat în Chitila, nume pe care oraşul îl poartă şi astăzi. 

Oraşul Chitila este situat la 9 km nord-vest de centrul Municipiului Bucureşti. Oraşul se 
învecinează la est cu municipiul Bucureşti, la nord cu localitatea Mogoşoaia, la sud cu 
localităţile Dragomireşti-Vale şi Chiajna iar la nord-vest cu oraşul Buftea şi pădurea Râioasa. 

Economia oraşului Chitila este preponderent industriala şi logistica, în prezent pe teritoriul 
localităţii îşi desfăşoară activitatea următoarele companii: 

S.C. Spicul S.A  
produse de panificaţie  

  S.C. AUTOKLASS S.R.L.  
showroom Mercedes  

S.C. MONTERO S.A. 
parc logistic  

  S.C. C.S.C. TRANS METAL S.R.L.  
confecţii metalice  

S.C. Compania Industriala Griviţa 
S.A.  
carosări autobuze  

  S.C. MEDIN INVEST S.R.L.  
întreţinere cofraje metalice  

S.C. Medeus S.A.   S.C. Tehnologica S.R.L.  
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procesarea cărnii  staţie betoane . 
S.C. VILMA ROMANIA TRADING 
S.R.L.   
condimente produse alimentare  

  S.C. PAFS S.R.L.  
confecţii fibra sticla  

S.C. Terra Group S.R.L.  
confecţionare mobilă  

  S.C. VENUS STONES S.R.L. 
prelucrarea pietrei naturale 

S.C. ARCOM S.A. 
staţie betoane  

  S.C. BAUROM CONSTRUCT S.R.L. 
depozit materiale, producţii şi procesare produse metalurgice 
linie de fasonat otel  

S.C. Oprea Edil S.R.L.   
staţie betoane  

  S.C. IPIC S.A. 
producţie industriala  

S.C. Auto Luck Com Serv S.R.L.  
showroom şi reprezentanta auto 

  S.C. CONDAX S.A.  
prestaţii cu utilaje grele  

S.C. ROMSTAL S.R.L.  
showroom şi service auto 

  S.C. CITY GATE S.A. 
materiale de construcţii  

S.C. RUDBIN S.A.  
fabrica de mobila şi binale  

  S.C. OVO DESIGN S.A. 
fabricarea mobilei  

S.C. MOTOC NIL  
confecţii cizme de cauciuc 

  S. C. Integra S.A.  
prelucrarea cărnii, industria alimentară 

S.C. Tehnoarmit S.A.  
confecţii metalice, echipamente 
energetice 

  S.C. VIVIROM  S.A.  
producţie geamuri termopan PVC  

 

Oraşul Măgurele se învecinează la est cu comună Jilavă, la sud-est cu comună Dascălu, la 
vest cu oraşul Bragadiru, la sud-vest cu comună Cornetu. 

Relieful aşezării este uşor înclinat nord-est – sud-vest, cu văi puţin adânci ce străbat oraşul pe 
direcţia vest-est. Predomina zona de câmpie (90%). 

Teritoriul se afla la o altitudine cuprinsă între 65-80 metri. Oraşul Măgurele deţine 500 ha teren 
intravilan, 3.327 ha teren arabil, 104 ha păşuni, 266 ha izlaz şi 504 ha pădure. 

În oraşul Măgurele îşi desfăşoară activitatea 160 de agenţi economici: 120 industriali, 5 agricoli, 
10 prelucrare, 10 servicii, 15 comerţ. 

În centrul oraşului îşi au sediul 9 institute de cercetare-producţie, preponderent în domeniul 
fizicii, precum şi 2 farmacii, 9 cabinete medicale individuale, o staţie de salvare, un centru 
comercial şi un hotel cu restaurant ce dispune de 64 camere pentru cazare. 

Principala îndeletnicire a locuitorilor este agricultură. Peste 65% din populaţia activă se ocupă 
de grădinărit, astfel că sunt peste 650 ha cultivate cu legume, 15 ha cu flori, 650 ha cu grâu, 
1.150 ha porumb şi 380 ha cu plante de nutreţ. Culturile se efectuează atât în terenul arabil pe 
parcele mici cât şi în curţile gospodăriilor. 

La ultimul recensământ au rezultat 9.274 locuitori din care 4.488 bărbaţi. Populaţia activă este 
de 5.839 persoane, din care 2.895 bărbaţi, 3.123 persoane cu vârsta între 18-35 ani şi 2.716 cu 
vârsta între 35-55 ani. 

În prezent funcţionează trei grădiniţe cu program normal şi una cu orar prelungit iar în localităţile 
Vârteju şi Dumitrana există şcoli cu clasele I-IV. 

În Măgurele există Liceul teoretic “Horia Hulubei” cu clasele I-XII. 

Facultatea de Fizică a Universităţii Bucureşti funcţionează în oraş cu un efectiv de circa 1.000 
studenţi. 
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Oraşul Otopeni este situat în zona limitrofă de nord a Capitalei României pe drumul naţional 
nr.1 (D.N.1). Din punct de vedere administrativ-teritorial este situat în judeţul Ilfov ocupând o 
suprafaţă de 31,52 km pătraţi. 

Oraşul Otopeni se învecinează la vest cu comuna Mogoşoaia, la nord cu calea ferată Bucureşti-
Urziceni, care reprezintă hotarul dintre oraş şi comunele Corbeanca şi Baloteşti, la est cu 
comuna Tunari, la sud cu linia de centură a Bucureştilor, care îl separă de cartierul Băneasa din 
sectorul 1 al Capitalei. 

Populaţia oraşului Otopeni la ultimul recensământ a fost de 10.224 locuitori. Densitatea 
populaţiei este de 324 persoane/km pătrat. 

Oraşul Otopeni a cunoscut o permanentă dezvoltare economică, socială şi culturală datorită 
aşezării sale în imediata apropiere a Capitalei României, precum şi a existenţei pe teritoriul său 
a Aeroportului Internaţional Henri Coandă, cel mai mare aeroport din România. 

În oraşul Otopeni îşi au sediul companii romaneşti şi străine de renume: Metro, Peugeot, BMW, 
Flamingo Computers, Romstal, Lukoil, Banca Comercială Română, etc. 

Oraşul Măgurele se afla situat în partea de sud-vest a Municipiului Bucureşti, la 6 km de acesta. 
Este unitate teritorial-administrativa în componenţă judeţului Ilfov. Prima atestare documentară 
a localităţii cu numele de Măgurele apare într-un hrisov domnesc din 7 martie 1582. 

Sătul de reşedinţă şi-a luat numele de la movilele (măgurele) existente în zonă (cunoscute ca 
Măgura Gherman şi Măgura Filipescu) unde s-a constatat o continuitate a aşezărilor omeneşti 
din epoca pietrei până în prezent.În anul 1960 au fost descoperite, în urma săpăturilor 
arheologice, vestigii ale paleoliticului, urme ale vieţii neolitice. 

Oraşul Pantelimon este o unitate teritorial-administrativa în componenţă judeţului Ilfov, situată 
în partea de est a Municipiului Bucureşti, având o poziţie favorabilă fiind limitrofa Capitalei. 
Prima atestare documentară datează din jurul anului 1660. 

Oraşul se întinde pe o suprafaţă de 6.716 ha din care suprafaţa agricolă este de 2.564 ha. 
Populaţia conform datelor ultimului recensământului este de 16.075 locuitori. 

În prezent funcţionează aici două şcoli cu clasele I-IV şi respectiv V-VIII şi Seminarul Monahal 
din cadrul Mănăstirii Cernica. 

Pe raza oraşului Pantelimon există Biserica Sfântul Nicolae, cu hramul Sfântului Pantelimon şi 
Mănăstirea Cernica unde se găsesc moaştele Sfântului Calinic. 

Puncte turistice importante sunt: 

• Complexul Lebăda, compus dintr-un hotel cu o capacitate de 250 locuri; 

• Complexul Pustnicul compus din restaurant şi tabăra de copii; 

• Complexul Cernica unde există un restaurant, un ştrand şi o bază nautică. 

Asistenţa medicală este asigurată de două dispensare (adulţi şi copii), în care-şi desfăşoară 
activitatea 8 cadre medicale cu studii superioare şi 9 cadre cu studii medii sanitare. 

În oraşul Pantelimon îşi desfăşoară activitatea un număr de peste 300 societăţi (societăţi pe 
acţiuni, societăţi cu răspundere limitată şi asociaţii familiale) care asigură locuri de muncă la 
peste 60% dintre locuitorii oraşului. 

Printre întreprinderile de interes naţional de pe teritoriul oraşului se afla: Institutul de Cercetări, 
Tehnologii şi Proiectare – producţie pentru industria anorganică şi metale neferoase rare, Heidi 
Chocolats Suisse, Topkapa Internaţional, Eisberg România, Institutul pentru Controlul 
Medicamentelor, etc. 
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De asemenea funcţionează depozite pe diferite profile (metalurgie, materiale de construcţie, 
etc.) 

Oraşul Popeşti-Leordeni este situat pe drumul naţional nr.4 (D.N.4) Bucureşti - Olteniţa, chiar 
la ieşirea din Bucureşti. De centrul Capitalei îl despart numai 9 km, acest lucru putând fi 
considerat avantajul major al oraşului. 

Prin unirea satelor Leordeni cu Popeşti-Romani şi Conduratu, efectuată la 1873, s-a născut 
localitatea Popeşti-Leordeni. Localul actual al Primăriei a fost construit în anul 1903. 

Suprafaţa oraşului este de 5.580 ha. Suprafaţa de intravilan este de 970 ha, în timp ce 
extravilanul ocupa 4.610 ha. Populaţia oraşului este de 15.114 locuitori (7.350 persoane de sex 
masculin şi 7.764 persoane de sex feminin) - conform datelor de la ultimul recensământ - de 
religie catolică şi ortodoxă. 

În cadrul învăţământului sunt înscrişi 1.652 de copii. În oraş se găsesc patru şcoli, şapte 
grădiniţe dintre care trei particulare, o circă financiară (în localul Primăriei), un dispensar 
deservit de 6 medici şi 2 stomatologi, două farmacii, policlinica “Medica-Popeşti”, un cămin de 
bătrâni (patronat de Institutul “Sf. Maria”), un cămin de copii orfani (patronat de fundaţia 
F.A.R.A), biserici ortodoxe şi catolice. 

Oraşul s-a format din trei sate, a căror toponimie se regăseşte în numele boierilor care au trăit 
prin aceste locuri cu secole în urmă: Popeşti-Conduratu sau Pavlicheni, Popeşti Romani şi 
Leordeni. Oraşul Popeşti-Leordeni are ca patroană şi ocrotitoare pe Sf. Fecioara Maria, iar în 
fiecare an, pe data de 8 septembrie (sărbătoarea Naşterii Sf. Fecioare Maria) toţi locuitorii ţin 
sărbătoarea propriei urbe, într-un cadru festiv deosebit. 

Pretutindeni în lume centrele industriale, comerciale se găsesc spre periferia marilor centre 
urbane, de aceea, terenurile aparţinând oraşului Popeşti-Leordeni constituie un loc ideal pentru 
dezvoltarea unor afaceri de dimensiuni importante. 

 

Oraşul Voluntari se afla în Câmpia Vlăsiei în partea de nord-est a Municipiului Bucureşti, între 
două cursuri de apă, Colentina şi Pasărea. De-a lungul acestor râuri s-au format câteva din cele 
mai vechi localităţi din acesta parte a ţării: pe valea Colentinei: Plumbuita, Fundeni şi Colentina, 
iar pe valea râului Pasărea: Tunari, Ştefăneşti şi Afumaţi. 

Cea mai mare parte a acestui teritoriu făcea parte din vestiţii Codri ai Vlăsiei. Din suprafaţa 
acoperită odinioară cu păduri au rămas câteva fragmente dense aşa cum sunt actualele păduri 
Tunari, Andronache, Pasărea. 

Oraşul Voluntari se învecinează în nord cu comună Tunari, în nord-est cu comunele Ştefăneşti 
de Jos şi Afumaţi, în sud-est cu comună Dobroeşti, în sud cu Municipiul Bucureşti - sector 2, în 
vest cu Municipiul Bucureşti - sector1. 

Este unitate teritorial-administrativa a judeţului Ilfov şi integrează în componenţa sa teritorială 
două cartiere distincte că localizare geografică, dar unitare din punct de vedere al concepţiei 
administrative: Voluntari şi Pipera. 

Satul Pipera a apărut în urmă cu aproximativ 200 de ani pe teritoriul moşierilor Ion Boamba şi 
Mircea Călinescu. Denumirea se bănuieşte că ar avea la origine existenţa unor plantaţii de 
ardei iute. 

Numele oraşului Voluntari se pare că provine de la ardelenii care în anii 1916-1918 au trecut 
munţii pentru a participa la luptă naţională de eliberare de sub jugul habsburgic. 

Oraşul Voluntari se întinde pe o suprafaţă de 3740,460 ha. 
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În ultima perioadă s-a înregistrat o creştere semnificativă a populaţiei stabile datorată nu atât 
sporului natural cât sporului migrator. Acesta este explicabil prin creşterea atractivităţii oraşului 
şi prin tendinţa generală de migrare din Municipiul Bucureşti spre zonele periurbane. Astfel 
dacă în anul 2002 oraşul Voluntari număra 29.995 în anul 2009 populaţia din localitate era de 
33.050 de locuitori. 

Principalele funcţii ale oraşului sunt: comercială, deservire şi social-culturală. 


