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Popești-Leordeni, 
explozie 
demografică 
și urbanistică, 
doar în teren! 
Autoritatea locală 
cere să se țină 
cont de situația 
REALĂ!

Pentru că am vorbit 
de Popești-Leordeni, un 
oraș cu explozie demo-
grafică și urbanistică în 
ultimii ani, chiar și la nivel 
oficial, un oraș aflat în ca-
rantină zonală de peste o 
lună de zile, am constatat 
că situația descrisă mai 
sus reprezintă o problemă 
pentru autoritatea locală.

Primarul Petre Ia-
cob apreciază că în unita-
tea administrativă pe ca-
re o conduce ”totul este 
mort”. ”Totul, pentru că 
autoritățile centrale vor ca 
oamenii să conștientizeze 
existența acestui virus. 
Susținem importanța ca-
uzei, realizăm pericolul, 
suntem gata să luptăm 
împreună cu toate forțele 
împotriva acestui inamic 
mondial, dar în același 
timp solicităm factorilor 
decizionali ca, la rândul lor, 
să conștientizeze existența 
acestor oameni. E drept, 
poate că în statisticile ofi-
ciale ei nu apar, dar mai 
invizibili decât acest virus, 
nu pot fi! Am înaintat că-
tre Institutul Național de 
Sănătate Publică, Direcția 
de Sănătate Publică Ilfov 
și Instituția Prefectului Il-
fov, o adresă prin care ex-
punem situația reală pri-
vind rata de infectare cu 
noul coronavirus la nivelul 
localității noastre și solici-
tăm vehement și prompt 
înțelegere din partea fac-
torilor decizionali pen-
tru recalcularea indice-
lui de infectare raportat la 
populația reală a localității. 
În pofida situației de ne-
controlat, în care o ma-
re parte dintre locuito-
rii orașului aleg să nu își 
schimbe în mod oficial 
adresa de domiciliu la ac-
tuala reședință, trebuie să 
ținem cont și să realizăm 
de fapt că acești oameni, 
realistic vorbind, sunt lo-
cuitori, respiră și trăiesc 

în orașul nostru alături de 
cei cu buletine de Popești-
Leordeni”, spune primarul.

Luarea ca reper 
a unei valori 
apropiate de 
realitate a 
numărului 
populației ar putea 
permite ieșirea 
din carantina 
prelungită

În continuare, edilul 
orașului Popești-Leordeni 
apreciază că ”dacă numă-
rul de infectări zilnice va 
continua să fie raportat la 
populația statistică (ca-
re este la mai puțin de ju-
mătate din populația rea-
lă), cel mai probabil pre-
lungirea carantinării va 
continua o perioadă înde-
lungată, nereușind prea 
curând să scădem sub 
incidența de 5-6 infectați 
la mia de locuitori. Facem 
apel la toate autoritățile 
care se pot implica bene-
fic în remedierea acestor 
indici care nu reflectă re-
alitatea din teren și să ia 
în calcul media națională 
privind numărul de per-
soane existente într-o 
gospodărie sau locuință 
convențională (2,3 per-
soane/locuință con vențio-
nală și 3,1 persoane/gos-
podărie). Ținând cont 
de existența în localita-
te a unui număr de pes-
te 27.000 de locuințe 
convenționale și circa 
4.000 de gospodării, se 
poate deduce foarte ușor 
că numărul real de locui-
tori depășește cu cel puțin 
dublu cifrele oficiale. Con-
cret, dorim să subliniem 
faptul că, dacă numărul 
de cazuri depistate pozi-
tiv zilnic ar fi raportat la 
populația reală, care este 
mult mai mare, atunci, cu 
siguranță, indicele actu-
al (de cca. 8-9 infectări la 
mia de locuitori) ar scădea 
cel puțin la jumătate. Va-
loarea REALĂ ne-ar per-
mite ieșirea din carantină 
și reluarea fluxului zilnic în 
limita celorlalte restricții și 
ne-ar depărta de un co-
laps total generat de mă-
surile aspre ale caranti-

nării impuse populației 
și agenților economici. 
Trebuie să învățăm să 
fim precauți cu acest vi-
rus, dar în același timp 
să ținem cont că societa-
tea trebuie să funcționeze 
în continuare, luând toa-
te măsurile să evităm a 
o paraliza! Suntem în-
crezători că împreună, 
autoritățile publice locale 
și centrale, alături de so-
cietatea civilă, ne putem 
implica să venim în spri-
jinul acestor localități care 
nu pot continua caranti-
na la nesfârșit, din pricina 
unor indici calculați după 
niște date care nu reflectă 
adevărata realitate din te-
ren”, mai spune edilul.

”Dacă vrem să 
transmitem 
oamenilor că 
trebuie să ne 
ferim de un virus 
invizibil, trebuie, 
ca autorități, să 
nu-i facem pe 
oameni invizibili”

În completarea pri-
marului, Alin Todireanu, 
administrator public al 
orașului, ne-a explicat că 
în încercarea de a găsi o 
metodă de apreciere mă-
car aproximativă a numă-
rului real al populației rezi-
dente în Popești-Leordeni, 
autoritatea locală s-a gân-
dit să ia în calcul numă-
rul de roluri fiscale, ”dar 
 ne-am lovit de urmă-

toarea problemă: există 
unități locative unde sunt 
2 roluri fiscale, așa că nu 
poți calcula numărul de 
roluri fiscale ca fiind obli-
gatoriu să aparțină unei 
unități locative. Pot exis-
ta 2 proprietari și două 
roluri, cu aceeași adresă. 
Noi am verificat în baza de 
date, am scos locuințele 
unde există câte 2 roluri 
fiscale și un singur pro-
prietar, după care le-am 
adunat. Și a rezultat că 
avem în jur de 28-29.000 
de unități locative colec-
tive. Plus un număr de 
gospodării care există în 
oraș - în jur de 4.000. As-
tea sunt cifrele oficiale cu 
care putem lucra în apă-
rarea noastră. Să justifi-
căm cumva faptul că nu-
mărul real de locuitori es-
te cu totul și cu totul altul 
față de ceea ce există în 
statisticile oficale. Am luat 
apoi media națională ca-
re ne spune că pe fieca-
re locuință colectivă avem 
2,3 locuitori, iar pe gospo-
dărie - undeva la 3,1. Am 
adunat, din nou, aceste 
cifre și depășim lejer du-
blul populației din scrip-
tele oficale, la care se ra-
porteaza datele DSP Il-
fov, de 42.000 de locui-
tori. Noi, dacă înmulțim 
cele 26.000 de locuințe, 
plus gospodării, cu me-
dia națională - ajungem 
undeva la 100.000 de lo-
cuitori. Și nu mai vorbim 
aici de cei care vin zil-
nic în Popești-Leordeni, 
la muncă. Avem 4.000 

de societăți comerciale 
în oraș. Poate multe din-
tre ele au 1-2-3 angajați, 
dar dacă luăm doar 5% 
dintre aceste 4.000 de 
societăți și vedem că 
sunt companii mari, pen-
tru că avem și compa-
nii cu sute de angajați - 
și de aici obținem câte-
va mii de persoane. Plus, 
această legătură cu Ber-
ceniul, pentru care deve-
nim o localitate de tran-
zit. Asta vrem să expli-
căm autorităților centrale 
- că oamenii aceștia exis-
tă fizic, locuințele aces-
tea - blocurile din Popești-
Leordeni nu sunt goa-
le. Ele sunt locuite de 
oameni. Dacă vrem să 
transmitem oamenilor că 
trebuie să ne ferim de un 
virus invizibil, trebuie, ca 
autorități, să nu-i facem 
pe oameni invizibili. Stăm 
în carantină, înțelegem, 
dar nu se poate cu luni-
le, pe baza unor rapoar-
te nereale. Calculând co-
rect, indicele ar putea fi 
adus la 3,8 - 4,5 - 5,2. Nu 
ca acum, când suntem la 
10 - 9 la mia de locuitori, 
lideri pe județ”, a adăugat 
administratorul public.

”Ajungem la un 
colaps! (…) Ne 
dorim să rezolvăm 
problema cifrelor!”

”Avem agenți eco-
nomici pe care îi punem 
la pământ. Înțeleg că și 
în Capitală s-a plecat, în 
primă fază, pe un altgo-
ritm care ducea indice-
le foarte sus și, pentru 
ca Bucureștiul să devină 
funcțional, au modificat 
acel algoritm și s-a ajuns 
la un consens, astfel încât 
să nu se închidă tot. Acest 
lucru ni-l dorim și noi. 
Să se înțeleagă că luăm 
acest virus foarte în seri-
os, ne luptam cu el cum 
putem, conștientizăm pe-
ricolul, dar ne dorim și să 
rezolvăm problema cifre-
lor. Nu putem sta numai 
în carantină, doar pentru 
faptul că nimeni nu vrea 
să țină cont de populația 
reală! Am ajuns la blo-
caje serioase, afacerile 
se închid, oamenii sunt 
nemulțumiți, au început 

depresiile, unii oameni 
s-au izolat efectiv. Nu 
sunt confortabili cu tean-
cul de declarații necesa-
re zilnic, program pentru 
cumpărături etc. Ne lup-
tăm cu un indice care nu 
este real! Iar noi trebu-
ie să funcționăm ca soci-
etate, comunitate. Ajun-
gem la un colaps. Noi nu 
avem putere asupra aces-
tor oameni să-i determi-
năm să-și facă buletinele 
la adresele unde de fapt 
domiciliază. Sunt multe 
unități locative închiriate. 
Nu este vina noastră că 
acești oameni aleg să nu 
se declare la adresa unde 
de fapt locuiesc. Trebu-
ie ca autoritățile centrale 
să înțeleagă situația rea-
lă, chiar dacă nouă ne es-
te foarte greu să demon-
străm cu documente ofi-
ciale care este situația de 
fapt. De exemplu, în an-
samblul Confort City, de 
pe Splai, un ansamblu ca-
re are câteva mii de locu-
itori, din care nu știu ca 
măcar 10% din ei să lu-
creze în Popești-Leordeni. 
Toți lucrează în București, 
iar un procent foarte mare 
sunt chiriași și mulți dintre 
ei nu-și declară contracte-
le de chirie. Sunt mii de 
oameni. În momentul în 
care interesul devine poli-
tic, putem să calculăm re-
al cifrele, dar când nu mai 
este interesul politic, este 
o judecată cu dublă mă-
sură. Să nu mai vorbim 
de dimensionarea efec-
tivelor de, spre exem-
plu, poliție locală. Pe pe-
rioada carantinei, aceas-
tă instituție trece în sub-
ordinea poliției naționale. 
Noi nu mai avem control 
nici măcar pe poliția loca-
lă. Agenții de poliție loca-
lă trebuie să stea acum la 
filtre și să asculte de co-
menzile care vin de la cen-
tru. Iar toate acestea, la o 
populație reală extrem de 
densă. Avem, din aceeași 
cauză, deficit la numărul 
de cadre didactice, la nu-
mărul de medici - care es-
te alocat unei populații de 
40.000 de locuitori, când 
noi suntem cel puțin du-
blu ca număr”, ne-a mai 
explicat administratorul 
public al orașului.

Ce știm sigur la acest 
moment? Că vorbim des-
pre o populație ”oficia-
lă” calculată după domi-
ciliu, la 1 iulie 2020 - de 
457.541 ilfoveni; că cel 
mai mare număr de lo-
cuitori se înregistrează în 
orașul Popești-Leordeni 
- la data menționată mai 
sus fiind vorba despre 
39.878 oameni (o dinami-
că în creștere a populației, 
de 122,1% în 2019 față 
de 2010, de exemplu, 
când statisticile oficia-
le indicau 17.102 persoa-
ne); că la sfârșitul anu-
lui trecut, în evidențele 
statistice se înregis-
trau, în județ, 194.674 
locuințe cu recepția fina-
lă efectuată și, din nou, 
Popești-Leordeni deține 
supremația cu 22.958 de 
unități locative (putem 
vorbi și aici de o dinami-
că în creștere, cu 201% 
în 2019 față de 2010, 
când oficial figurau în ac-
te 7.628 locuințe existen-

te în oraș) și mai știm că 
avem un număr mediu 
de persoane/locuință, la 
nivel județean, în 2019, 
de 2,3 persoane, însă 
acest număr crește pâ-
nă la 3,6 persoane - în 
cazul comunei Chiajna, 
spre exemplu. Pentru că 
aici, oficial, se înregistrea-
ză o populație, la 1 iulie 
2019, de 26.787 persoa-
ne și doar 7.507 locuințe 

recepționate existente la 
sfârșitul anului trecut.

La aceste date oficiale 
se raportează autoritățile 
atunci când dimensio-
nează serviciile sanitare, 
educaționale, de urgență 
sau polițienești ale unei 
localități. Acești oameni 
plătesc taxe și impozite în 
localitățile de domiciliu și 
acești oameni trăiesc lân-
gă alte mii de oameni ”in-
vizibili” pentru autorități. 
Orice ilfovean poate apro-
xima numărul real al lo-
cuitorilor din județ la cel 
puțin dublu, dacă nu tri-
plu - peste cel oficial, din 
statistici. Sunt extrem de 
multe situații în care car-
tiere întregi sunt ocupate 
de chiriași care nu au do-
miciliul în acte acolo, sunt 
multe case de vacanță 
sau de permanență pen-
tru care proprietarii  și-au 
păstrat, în acte, domicili-
ile din alte localități, sunt 
proprietăți care nu au 
efectuată recepția fina-
lă, deci nu sunt luate în 
evidențe fiscale și, prin ur-
mare, ocupanții lor  nu-și 
pot muta oficial domici-
liile acolo, sunt localități 
în care nu sunt rezolvate 
problemele legate de ti-
tlurile de proprietate asu-
pra pământurilor pe care 
s-au construit casele și, 
prin urmare, ele nu sunt 
înregistrate pe rol, iar lo-

cuitorii nu-și pot face acte 
de identitate pentru acele 
adrese etc.

Complicata 
situație 
demografică a 
județului Ilfov

În această perioa-
dă de pandemie, proble-
ma devine tot mai acută, 
iar urmările acestei ne-
potriviri de cifre sunt tot 
mai neplăcute pentru ilfo-
veni. Mai ales pentru cei 
care domiciliază în fapt în 
localitățile aflate în caran-
tină, de mai mai bine de 
o lună de zile. Amintim în 
acest context că, localita-
tea Cirogârla a fost pri-
ma comună ilfoveană în 
care Departamentul pen-
tru Situații de Urgență a 
impus, la recomandarea 
Direcției de Sănătate Pu-
blică Ilfov, ca urmare a 
incidenței mari de îmbol-
năviri COVID-19, caranti-
na zonală, pe 13 noiem-
brie 2020, pentru 2 săp-
tămâni. Au urmat Berceni 
și Clinceni, 19.11.2020. 
Tot pentru 2 săptă-
mâni, iar la diferență mi-
că în calendar, Braga-
diru și Chiajna și mai 
apoi Otopeni, Măgure-
le, Corbeanca, Popești-
Leordeni, Dobroești și 
Mogoșoaia. 11 localități, 
așadar, dintre care, pâ-

nă acum, doar Ciorogâr-
la (pe 26.11.2020) și Clin-
ceni (pe 10 decembrie 
2020) au reușit să iasă 
din carantină. În celelal-
te localități menționate, 
carantina zonală s-a re-
impus la fiecare 7 zile, în 
urma analizelor de risc al 
răspândirii virusului SARS-
CoV-2, analize care au la 
bază o rată a cazurilor de 
îmbolnăviri raportată la 
mia de locuitori. Iar aici 
apare problema, pentru 
că una este să ai 10 bol-
navi la o populație decla-
rată de 1.000 de locuitori 
(ceea ce urcă incidența la 
10 la mie) și una este să 
ai același număr de bol-
navi la o populație rea-
lă de 3.000-4.000 de lo-
cuitori. În acest al doilea 
exemplu, evident, indice-
le calculat este mai mic și 
poate că nu s-ar impune 
măsuri sanitare de caran-
tină zonală.

Sunt oameni ca-
re, fără a pune la îndo-
ială existența noului co-
ronavirus sau necesi-
tatea respectării unor 
anumite restricții gene-
ral valabile pentru toată 
populația județului sau a 
țării, se simt tratați inco-
rect de către autorități, s-
au săturat de documen-
te, de restricții specia-
le care  le-au distrus afa-
cerile, pentru unii surse 

singulare de venit până 
în primăvara acestui an. 
Evident că parte a pro-
blemei li se datorează, 
pentru că așa cum ară-
tam mai sus, domicilia-
ză în aceste localități zeci 
de mii de oameni fără a 
avea ”adresa din buletin” 
în aceste localități. Însă 
acest demers nu a repre-
zentat vreodată o obliga-
tivitate, ba mai mult, pen-
tru unii chiar o imposibi-
litate. Sunt oameni care 
au mai multe proprietăți 
și o singură adresă ca-
re, poate întâmplător, 
este într-o altă localita-
te față de cea de domici-
liu, sunt bucureșteni care 
aleg să rămână rezidenți 
ai Capitalei, cu domiciliul 
stabil în Ilfov, sunt, așa 
cum arătam anterior, ca-
zuri în care cartiere în-
regi noi nu au efectuată 
recepția finală, iar în re-
spectivele locuințe s-au 
mutat oameni care nu pot 
să-și facă ”adresele” aco-
lo, sunt extrem de multe 
situații cu proprietăți ne-
reglementate juridic etc. 
Un lucru este cert, dacă 
nu aproape imposibil de 
calculat matematic exact. 
Zeci de mii, chiar sute de 
mii de oameni, cum esti-
mează autoritățile locale 
ilfovene, nu apar în cal-
culele niciunei autorități, 
deși ei există ”în teren”.

actualitateactualitate

Statistică: puțin peste 450.000 de locuitori cu ”buletine de Ilfov”; în realitate - o populație cu domiciliul în județ aproape triplă, ca număr

”Oamenii invizibili ai ilfovului”
 De ani de zile nu se găsește o 

soluție pentru a-i determina pe cei 
care aleg să locuiască în Ilfov să-și 
declare domiciliul și în acte și astfel 
să se stabilească în mod corect un 

număr real al populației 
 Neoficial, în județ există localități 

întregi cu număr dublu sau triplu 
de locuitori, care nu sunt incluși în 

statisticile oficiale 
 Actualitatea momentului 

- pandemia de coronavirus - 
determină aplicarea unor măsuri 
neechitabile, indicii cazurilor de 

îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 fiind 
calculați la populația din acte, nu 

aceea ”din teren”
De ani de zile se vorbește despe Ilfov ca 
despre un județ atipic prin dispunerea 
localităților și apropierea lor față de 
Capitală. Iar dezvoltarea urbanistică a 
județului, cel puțin în localitățile din primul 
nivel al inelului care înconjoară Bucureștiul, 
este de necontestat. În multe privințe 
este greu să faci o delimitare clară între 
București și orașele ilfovene - majoritatea 
fiind situate în imediata vecinătate a 
Capitalei, iar zonele rurale din Ilfov devin 
oaze de verdeață sau cum s-a spus de 
multe ori - ”dormitoare” pentru ”orășenii din 
București”. Prin urmare, numărul celor care 
au ajuns să locuiască zilnic în Ilfov a crescut 
constant, iar o cifră reală nu se cunoaște 
la momentul acesta, din diferite motive, 
neimputabile însă statisticienilor, care doar 
prelucrează și centralizează datele primite 
de la diverse autorități și instituții locale.

Carmen ISTRATE

Ilfovenii carantinaţi se simt nedreptăţiţi
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