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TIPOLOGIA SEGREGĂRII GEOGRAFICE ÎN MEDIUL URBAN 
 

VIOREL MIONEL* 
 
 

Abstract: – The Typology of Geographical Segregation in Urban Environment. This article is meant to 
create an exact and pragmatic image of the urban segregation concept in general and of the geographical or 
residential segregation concept in particular. The theoretical aspects presented in this analysis create, to a 
certain extent, a methodological conclusion necessary for studying the urban geographical segregation as a 
result of social polarization or, in other words, social segregation. At the same time, this analysis reveals the 
pragmatic view of the author over the terminology and the concepts used in the article. When studying the 
geographical segregation, a clear distinction must be made – according to the spatial forms where it 
appears – between the two main types of spatial segregation within the social structures: rich people and 
poor people; this aspect  has also been analyzed in the article below.  

 
Key words: geographical segregation, slum, ghetto, gated communities, golden ghetto, poor people, rich 
people. 

 
 

1. Introducere: de la segregarea 
socială la cea geografică 

Geografia, ca şi sociologia de altfel, 
consemnează multe lucrări, studii şi articole 
dedicate procesului de segregare. La nivel 
analitic, lipsa unei tipologii bine stabilite 
îngreunează foarte tare procesul de cercetare. Cu 
riscul de a genera o serie de opinii nu tocmai 
pozitive la adresa tipologizării prezente, voi 
încerca să disec segregarea urbană, aşa cum a 
fost gândită şi de către Michael White (1983, pp. 
1008-1018), având ca principiu de diferenţiere 
elementele principale ale mediului urban. Cu alte 
cuvinte, analiza tipologică va porni de la premisa 
că segregarea urbană se clasifică, pe de o parte, 
în segregare socială – cu accent pus pe populaţie 
şi pe aspectele sociale ale acesteia –, iar pe de 
altă parte în segregare geografică sau, aşa cum 
mai este denumită: segregare rezidenţială. Din 
acest punct de vedere, termenul care reflectă cel 
mai bine realitatea spaţială este mai degrabă 
acela de segregare geografică, deoarece modul de 
manifestare a procesului de separaţie spaţială se 
răsfrânge în mare măsură asupra morfologiei 
urbane (Mionel, 2010, p. 130). 

Spre deosebire de segregarea socială, cea 
geografică are mai mult de-a face după cum s-a 

putut constata anterior cu morfologia urbană. 
Pentru ca segregarea geografică să fie vizibilă în 
geografia oraşului, acţiunea segregării sociale 
este crucială. După cum reiese din lucrarea Key 
concepts in Urban Geography, în cel mai bun 
caz, oraşele sunt definite prin diversitatea şi 
eterogenitatea lor (Latham şi colaboratorii, 
2009, p. 132). Dar cel mai mare paradox al 
vieţii urbane actuale este că, aparenta libertate a 
oraşului este afectată de complexele legături ale 
segregării şi excluderii „ce nu sunt adesea 
vizibile” (Latham şi colaboratorii, 2009, p. 132). 
Segregarea rezidenţială este rezultatul 
conexiunilor dintre rasă, etnie, nivelul 
veniturilor, statutul social, confesiunea 
religioasă şi spaţiul urban în care este 
poziţionată locuinţa sau, după cum aprecia Alan 
Latham împreună cu colaboratorii săi, 
segregarea rezidenţială este strâns legată de cea 
ocupaţională, de oportunităţile educaţionale, de 
modul de petrecere a timpului liber, de 
complexele comerciale frecventate (Latham şi 
colaboratorii, 2009, p. 132) şi aşa mai departe .  

Deşi există o multitudine de sensuri 
imprimate segregării rezidenţiale, acest concept 
este utilizat aici cu înţelesul de separare 
geografică a diferitelor grupuri socio-spaţiale 
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sub acţiunea segregării sociale, cu impact în 
morfologia urbană. Diversitatea şi 
eterogenitatea urbană rezidă din evoluţia în timp 
a celor două componente ale segregării urbane, 
imprimând peisajului urban diferite forme. De la 
mahalale şi până la aşa-numitele golden ghetto 
(ghetouri de aur sau ale bogaţilor), spaţiul urban 
reflectă diferite forme de segregare geografică. 
Simplificând, din punct de vedere geografic, 
segregarea rezidenţială defineşte forme spaţiale 
ale peisajului urban şi calitatea locuirii în 
interiorul acestora. 

 
2. Slum1-urile sau arhitectura de 
mahala 

Oraşul reprezintă spaţiul în care majoritatea 
populaţiei este angajată în activităţi non-
agricole. Conform studiului Ecology and quality 
of life in urban slums: an empirical study 
întreprins de Rekha şi Udai Prakash, calitatea 
vieţii reprezintă un concept, asemenea multor 
concepte utilizate în ştiinţele sociale, ce poate fi 
definit în multiple maniere (Sinha şi Sinha, 
2007, p.1). Cunoaşterea standardului de viaţă al 
oamenilor dintr-un anumit areal geografic 
presupune, înainte de toate, evidenţierea tuturor 
„modalităţilor de consum”: locuinţe, servicii 
sanitare, slujbe, educaţie, statut social, 
petrecerea timpului liber, securitate şi stabilitate 
socială etc. Aşa cum foarte bine remarca Mike 
Davis (2004, p. 5), pământul s-a urbanizat chiar 
mai repede decât prevăzuse iniţial Clubul de la 
Roma în raportul de mare notorietate din anul 
1972 denumit Limits of Growth. Rata alarmantă 
de creştere urbană de-a lungul secolului XX şi 
începutul celui de-al XXI-lea, a creat nu numai 
probleme socio-economice, ci şi îngrijorarea 
generată de neaşteptata degradare a mediului 
fizic urban. Sărăcia cruntă, perspectivele sociale 
şi lipsa de oportunităţi adecvate în mediul rural 
au forţat populaţia să migreze către spaţiul 
urban. Toate aceste componente, afirmă Rekha 
Sinha şi Udai Prakash Sinha, au creat o calitate 
a vieţii foarte mizeră. 

Problema slum-urilor este omniprezentă 
în marile oraşe ale lumii. Studii abundente au 
arătat că acest tip de spaţiu urban este întâlnit – 
                                                 
1 În traducere slums înseamnă mahala. 

 

 
Fig. 1. Importanţa modalităţilor de consum şi a 

standardului de viaţă în apariţia slum-urilor 
 
desigur în diferite forme şi dimensiuni, funcţie 
de particularităţile culturale ale spaţiului gazdă 
– în mai toate statele lumii. În acest sens 
articolul lui Mike Davis, Planet of Slums. Urban 
Involution and the Informal Proletariat, este 
mai mult decât relevant. Totodată, cercetările 
amânunţite ale lui Davis cu privire la slum-uri s-
au materializat prin apariţia, în anul 2006, a 
lucrării intitulată Planet of Slums, în care 
autorul susţine că la nivel mondial există mai 
mult de 200.000 de mahalale în care trăiesc de 
la câteva sute, la peste un milion de persoane 
(Davis, 2006, p. 26). Citând câteva studii 
realizate de ONU, Davis (2004, p. 11) conchide 
că de la „Abidjan la Sydney”, încluzând China şi 
ţările din fostul spaţiu comunist, marile oraşe 
ale Globului sunt marcate de prezenţa slum-
urilor. În acelaşi spirit Jean Claude-Bolay 
afirmă că „existenţa slum-urilor în întrega lume 
este un semn (...) că slum-urile reprezintă un 
element crucial pentru urbanismul 
contemporan” (apud Davis, 2004, p. 11).  

Elementele enunţate anterior concordă cu 
imaginea schiţată de Jacqueline Beaujeu-
Garnier şi Georges Chabot, care afirmau că 
„aproape toate oraşele cuprind magherniţe 
(slum-uri – n.a.),  poate numai cu excepţia celor 
mai recente capodopere ale sistematizării 
urbane” (Beaujeu-Garnier şi Chabot, 1971, p. 
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301). Însă, continuă autorii, „mizeria are faţete 
multiple: astfel, putem distinge magherniţe care 
rezultă din degradarea cartierelor mai favorizate 
în trecut şi cele care apar în fiecare zi” 
(Beaujeu-Garnier şi Chabot, 1971, p. 301). Cu 
privire la situaţia primului tip de slum-uri, 
autorii identifică modul lor de amplasare în 
cadrul urban ce ocupă de obicei centrul oraşelor. 
Totodată, ele corespund vechilor locuinţe, 
adesea cu rezonanţă istorică, insalubre şi lipsite 
de confort sau fostelor areale rezidenţiale 
burgheze, în prezent decăzute. În acest mod, 
populaţia formată în majoritate din imigranţi, 
din noii veniţi din mediul rural cu familii 
numeroase, din persoane în vârstă, cu venituri 
mici sau din salariaţi cu venituri modeste, se 
îngrămădeşte în aceste spaţii. 

 
2.1. Slum-urile. Origini şi definiţii 
Încă de la prima apariţie în jargonul londonez 

al anilor 1820, după cum se arată în cel mai amplu 
raport al Naţiunlor Unite dedicat acestui proces, 
termenul de slum a fost utilizat în scopul 
identificării arealelor urbane formate din locuiţe 
de cea mai proastă calitate şi a condiţiilor mizere 

de trai (UN-HABITAT, 2003, p. 9). Cea mai mare 
parte a secolului XIX, a consemnat apariţia în 
scris a termenului sub forma „back-slum(s)”. La 
sfârşitul secolului, slum însemna o stradă, o alee 
sau o curte situată într-un cartier aglomerat al unui 
oraş şi locuită de indivizii claselor sociale cu 
venituri mici, ori de cei foarte săraci; suma unor 
astfel de străzi şi curţi, după cum se arată în 
raportul din 2003 al UN-HABITAT, forma un 
cartier foarte populat sau un district în care 
clădirile şi calitatea locuirii erau extrem de mizere 
şi de un caracter mizerabil. 

Secolul XX, conform studiului The 
Challenge of Slums, a făcut ca această noţiune 
să fie învechită în noul context urban şi să fie 
nevoie de termeni mai precişi şi riguroşi. În 
zilele noastre noţiunea de slum pare a fi pierdută 
şi depreciată, pe de o parte din pricina sensurilor 
şi conotaţiilor variate, iar pe de altă parte 
datorită sensibilităţii lexicului academic foarte 
riguros şi a limbajului politically correct. De 
altfel, termenul variază extrem de mult din 
punct de vedere al procesului pe care îl descrie 
la nivel mondial, şi chiar în diferite spaţii ale 
aceluiaş oraş (UN-HABITAT, 2003, p. 9).  

 
 

 
Fig. 2. Model teoretic de slum realizat pe baza Raportului UN-HHABITAT (2003) 

 
Spre exemplu, deşi au aproape peste tot în 

lume aceleaşi caracteristici morfologice, slum-
urile îmbracă denumiri diferite în funcţie de 
spaţiul în care apar. De pildă, unele dintre cele 
mai vechi slum-uri din lume se află în Rio de 
Janeiro (Brazilia) şi poartă denumirea de 
favelas; în Lima, capitala statului Peru, sunt 
cunoscute sub titulatura de barriadas, tugurios 

sau solares; în Buenos Aires ele poartă numele 
de villas miseria, conventillos în Quito 
(Ecuador), colonias populares în Mexico City, 
bidonville în Coasta de Fildeş şi Maroc, baladi 
în Cairo (Egipt), gecekondus în Ankara, barraca 
şi barrio marginal în Barcelona, elendsviertel în 
Germania, trushchobi în Rusia, ghetto în Los 
Angeles etc.  
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Problema conceptuală a slum-urilor 
porneşte de la faptul că nu există o definiţie 
unanim acceptată, după cum reiese din studiile 
UN-HABITAT. Drept rezultat, enumerarea 
slum-urilor nu a fost încorporată încă într-un 
flux de monitorizare cum ar fi recensămintele 
populaţiei, anchete sanitare sau demografice 
naţionale ori mondiale. Unele studii oferă doar 
câteva date şi estimări cu privire la numărul 
locuinţelor neautorizate ori proporţii ale 
intruşilor dintr-un anumit spaţiu geografic etc. 
Definiţia generică a slum-urilor dată de către 
specialiştii de la UN-HABITAT în anul 2002, 
ce concordă în proporţii însemnate cu viziunea 
pe care o avea şi Alan Berger în anul 1978 cu 
privire la acest subiect, sugera că slum-ul 
reprezintă un spaţiu în care locuitorii trăiesc în 
locuiţe inadecvate şi fără serviciile de bază 
(Berger, 1978, p. 331), pe care, de multe ori 

autorităţile nu îl tratează ca parte integrantă a 
oraşului (UN-HABITAT, 2003, p. 10). Sau, 
conform definiţiei date de către Cities Alliance, 
slum-urile sunt părţi neglijate ale oraşelor unde 
condiţiile de trai şi locuinţele sunt îngrozitor de 
sărace. 

Tot în acelaşi spirit se înscrie şi definiţia 
dată de către Susan Mayhew care afirmă că 
slum-ul presupune „un spaţiu alcătuit din 
construcţii sărăcăcioase, adesea caracterizate de 
aglomeraţie. [În acest spaţiu] şcolile sunt sărace, 
produsele din magazinele locale sunt relativ 
scumpe, iar condiţiile de igienă inadecvate” 
(Mayhew, 2004, p. 452). De pildă, în astfel de 
spaţii se înregistrează chirii foarte scăzute, iar 
spaţiile verzi devin, după cum se arată de către 
Jacqueline Beaujeu-Garnier şi Georges Chabot 
în Geografia Urbană, foarte puţin îmbietoare, 
iar casele nu mai sunt îngrijite. 

 

 
Sursa: UN-HABITAT, 2003, pag.17. 

Fig. 3. Inegalitate, sărăcie şi formarea mahalalelor 
 

2.1.1. Slum şi mahala: clarificări 
terminologice 

Potrivit celor expuse mai sus, spaţiul urban 
ocupat de cartierele populaţiei sărace este extrem 
de degradat şi foarte insalubru. Peisajul slum-
urilor este marcat de degradarea accentuată a 
locuinţelor, de o densitate alarmantă a 
gunoaielor, o oarecare lipsă a iluminatului public, 
starea proastă a străzilor (uneori neasfaltate) şi 
lipsa serviciilor tehnico-edilitare urbane.  

Corespondentul termenului slum în limba 
română este acela de mahala. Astfel, noţiunea de 

mahala, după Adrian Majuru, a provenit din turcă 
şi însemna cartier, indiferent dacă acesta era 
marginal sau central. Conotaţia de district 
periferic, continuă Majuru, apare după 1830 
„atunci când Bucureştii preiau elemente de viaţă 
urbană occidentală, iar mahalalele centrale se 
topesc în sânul unui oraş cosmopolit” (Majuru, 
2003, p. 8). În acelaşi spirit vorbeşte şi 
Constantin C. Giurescu în a sa lucrare amplă 
dedicată Bucureştiului, menţionând că termenul 
de mahala, de provenienţă turcă, a apărut la 
finele sec. XVI şi a înlocuit noţiunea de enorie de 
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origine grecească (Giurescu, 2009, p. 724). Însă 
în prezent termenul de mahala, aşa cum bine 
remarca Majuru, este utilizat mai ales pentru a 
desemna un caracter periferic al spaţiului, unul 

cu aspect tranzitoriu ce denotă o stare urbană cu 
amprentă rurală transpusă în modul de viaţă al 
locuitorilor (Majuru, 2003, p. 8).  

 

 
 

Fig. 4. Legăturile dintre mahala (în sens istoric bucureştean), cartier şi slum 
 

Termenul de mahala nu mai reflectă 
aproape deloc realitatea urbană de altădată ci, 
mai degrabă, un areal urban din ce în ce mai 
degradat fizic, insalubru şi locuit de persoane cu 
venituri mici şi foarte mici, căruia i se atribuie, 
aşa cum remarca şi Giurescu, „înţelesul 
discriminator, cu o nuanţă peiorativă, de aşezare 
mărginaşă, la periferia oraşului, spre deosebire 
de centru...” (Giurescu, 2009, p. 724). Din cauza 
acestei diferenţieri a fost nevoie de un alt 
termen pentru mahalale, utilizându-se din ce în 
ce mai des cel de cartier, de la cuvântul de 
origine franceză quartier (Giurescu, 2009, p. 
724). Astăzi termenul de cartier nu mai 
reprezintă doar un neologism pentru mahala; el 
este dat şi grupurilor noi de construcţii dintr-o 
anumită parte a oraşului. Cel mai adesea în 
zilele noastre în Bucureşti slum-urile sunt 
denumite în limbajul comun ghetouri – în 
cartierul Rahova, în arealul cuprins între străzile 
Amurgului, Munţii Carpaţi, Bega şi Pucheni, 
exisată un spaţiu ocupat de persoane cu venituri 
foarte mici, majoritatea de etnie rromă, care 
afirmă că „locuiesc în ghetouri”. 

 

2.1.2. Slum şi ghetou: delimitări 
conceptuale 

Caracteristicile slum-urilor, după cum vom 
putea observa mai jos, sunt similare aproape 
oriunde în lume şi sunt definite prin: aşezări 
informale, lipsa proprietăţii, locuinţe 
improvizate (carton, lemn, tablă, celofan, 
linoleum, bidoane, resturi de uşi şi geamuri 
etc.), lipsa utilităţilor de bază (apă curentă, 
canalizare, electricitate, termoficare etc.), 
abundenţa gunoaielor, lipsa drumurilor 
(întâlnindu-se mai degrabă poteci apărute în 
urma obişnuinţei oamenilor de a scurta 
distanţele, urmărind anumite trasee care la ploi 
devin impracticabile), riscuri sanitare (boli, 
epidemii, handicapuri) şi sociale mari (inclusiv 
certuri, bătăi şi scandaluri), etc.  

Pe scurt, slum-ul este rodul celei mai 
crâncene sărăcii. Ghetoul, însă, pe lângă 
aspectul de aşezare improvizată, sărăcie şi 
violenţă specifice slum-urilor, implică 
omogenitate etnică – romi în cazul ghetourilor 
din România – şi, într-o oarecare măsură, 
caracter congrecaţional (Mionel, 2012, pp. 33-
35) sau, altfel spus, necesitatea de a fi împreună 
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pentru un scop sau coeziunea internă a 
comunităţii. Numărul celor din ghetou induce o 
„stare de bloc” sau „redută” de apărare. Cel mai 
bun exemplu pentru a ilustra atitudinea de tip 
„redută” este cea a slumului-ghetou Craica de la 
Baia Mare, unde locuiesc peste 1000 de 
persoane, în majoritate romi. Autorităţile 
băimărene având reale probleme astăzi în a 
rezolva problema numită Craica, deoarece 
oamenii se mobilizează pentru a-şi susţine 
cauza, care, şi mai mult, a ajuns să fie cunoscută 
la nivel internaţional. Cu alte cuvinte, numărul 
şi congregarea socială înseamnă, asemenea 
redutei, un mic fort de apărare înconjurat de 
„şanţuri” însemnând: apărarea cauzei comune, 
spaţiu de rezistenţă, suport mutual etc. 

 

 
Fig. 5. Exemplu de slum din Bucureşti, areal situat 

în cartierul Dr. Taberei 
 

 
Fig. 6. Aspectul textural al unei locuinţe de tip slum 

(Dr. Taberei) 
 
 

2.2. Caracteristicile slum-urilor 
Pentru început, trebuie să-i acordăm atenţie 

sociologului Alan Berger de la University of 
Chicago, care spunea că în ciuda faptului că 
aproape toate oraşele se lovesc de problema 
locuinţelor inadecvate, nu trebuie să considerăm 
că slum-urile sunt situate doar în spaţiul periferic, 
ci ele se găsesc încă, în şi mai mare măsură, în 
interiorul oraşelor (Berger, 1978, p. 325). Cu alte 
cuvinte concentrarea locuinţelor inadecvate, aşa 
cum le numeşte Berger, sub forma unor cartiere 
insalubre locuite de săracii urbani, nu reprezintă 
numai o dimensiune a periferiei, ci mai degrabă 
una a spaţiului urban în ansamblu. Astfel, la o 
analiză mai detaliată a definiţiilor şi a descrierilor 
realizate de diverşi cercetători sau de către 
organizaţiile nonguvernamentale şi guvernele 
statelor implicate în problema slum-urilor, reies 
câteva caracteristici definitorii ale acestora: 
A. Lipsa serviciilor de bază. Această 

caracteristică este frecvent întâlnită în 
definiţiile din întreaga lume. Lipsa accesului 
la instalaţii sanitare adecvate şi surse sigure 
de apă, reprezintă chestiunea cea mai 
importantă, deseori dublată de lipsa 
sistemului de salubrizare ori colectarea 
defectuoasă a gunoaielor; problematice sunt 
şi aprovizionarea cu energie electrică, 
infrastructura rutieră (drumuri, şosele etc.), 
iluminatul public şi sistemul de canalizare 
(UN-HABITAT, 2003, p. 11) (drenarea apei 
de ploaie etc.); 

B. Locuinţe sub standard, ilegale şi construcţii 
inadecvate. Oraşele au, de regulă, anumite 
standarde în construirea clădirilor 
rezidenţiale. În cele mai multe cazuri slum-
urile înregistrează un număr foarte mare de 
structuri rezidenţiale aflate sub standardul de 
rezistenţă acceptat. Materialele de construcţie 
sunt necorespunzătoare condiţiilor climatice 
în care se află locuinţa şi amplasamentului pe 
care aceasta îl ocupă. De exemplu, după cum 
reiese din raportul The Challenge of Slums 
din anul 2003, ori din Geografia Urbană a 
geografilor francezi Beaujeu-Garnier şi 
Chabot, locuinţele pot avea podeaua din lut, 
pereţii construiţi din nuiele împletite şi noroi, 
sau acoperişuri din paie (UN-HABITAT, 
2003, p. 11), ori „trei pereţi din scânduri, un 
acoperiş de tablă, câteva lucruri, câteva 
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cărămizi nearse, o împletitură de trestie...” 
Beaujeu-Garnier şi Chabot, 1971, p. 302). 
Anumite locuiţe şi amplasamentul acestora 
pot fi, de asemenea, ilegale; 

C. Suprapopulare şi densitate mare. Tot în 
raportul din 2003 al UN-HABITAT se arată 
că, suprapopularea este asociată cu o valoare 
mică a spaţiului de locuit ce îi revine unei 
persoane, coabitarea mai multor familii şi 
densitatea mare a locuiţelor formate dintr-o 
singură cameră. Locuinţele din interiorul 
slum-urilor sunt suprapopulate, într-o singură 
cameră – care presupune deopotrivă spaţiul 
de rezidenţă, gătit şi dormit – locuiesc mai 
mult de cinci persoane; 

D. Condiţii de trai nesănătoase şi spaţii 
periculoase de amplasare a locuinţelor. 
Lipsa serviciilor de bază generează un nivel 
de trai şi o calitate a locuirii nesănătoase. 
Gestionarea defectuoasă a deşeurilor, 
poluarea mediului, degradarea locuinţelor şi 
multe altele, sunt extrem de vizibile. Casele 
pot fi construite pe spaţii periculoase sau 
necorespunzătoare, cum ar fi zonele 
industriale, în apropierea unor instalaţii 
industriale cu emisii toxice, ori pot fi lipsite 
de căi de transport adecvate şi foarte 
aglomerate, ceea ce îngreunează intervenţia 
unităţilor specializate în caz de urgenţă 
(UN-HABITAT, 2003, p. 11); 

E. Nesiguranţa proprietăţii în termeni de 
locuinţă; aşezări informale1 sau neregulate. 
Adesea lipsa siguranţei proprietăţii este 
considerată elementul central al slum-urilor, 
deoarece nu există niciun document oficial 
care să legifereze ocuparea terenului pe care 
este amplasată locuinţa. Aşezările informale 
sau neplanificate sunt astfel sinonime cu 
slum-urile, fiind amplasate pe terenuri care, 
de cele mai multe ori, au alte destinaţii decât 
cele rezidenţiale; 

F. Sărăcie şi marginalizare socială. Lipsa 
veniturilor nu este văzută în mod direct, drept 

                                                 
1 Aşezările informale, conform definiţiei din  raportul The 
Challenge of Slums: Global Report on Human 
Settlements, din anul 2003, sunt acele construcţii ce nu 
sunt însoţite de drepturi de proprietate asupra terenurilor 
pe care acestea sunt amplasate şi asupra locuinţelor însele. 
Astfel, strict vorbind, acestea sunt aşezări ilegale 
(fenomen des întâlnit în spaţiile periurbane al multor 
oraşe Africane).  

o caracteristică inerentă a acestor spaţii ci, 
mai degrabă, ca o cauză – şi, într-o mare 
măsură, o consecinţă – a condiţiilor din slum. 
Cadrul general al acestor condiţii crează 
bariere geografice/fizice în calea dezvoltării 
umane şi sociale. Mai mult chiar, slum-urile 
reprezintă areale de excluziune şi segregare 
socială, însoţite de percepţia conform căreia, 
în aceste spaţii există un nivel crescut al 
criminalităţii şi delicvenţelor sociale; 

G. Condiţii minime de mărime pentru a forma 
o aşezare. Multe definiţii fac apel la 
condiţiile de mărime pe care o aşezare 
trebuie să le îndeplinească pentru a fi 
considerată slum. Astfel, o singură locuinţă 
nu reprezintă un slum, deoarece, aceasta din 
urmă reprezintă un spaţiu distinct în 
interiorul căruia există mai multe locuinţe. 
După cum se arată în raportul The Challenge 
of Slums, în Calcutta pentru ca un spaţiu să 
fie identificat drept slum, trebuie să aibă 
dimensiunea de 700 m², să fie locuit de cel 
puţin 300 de persoane, sau să fie compus din 
aproximativ 60 de gospodării (UN-
HABITAT, 2003, p. 11). 
Conform celor mai multe studii realizate 

până acum într-o serie de oraşe ale Globului, 
„traiul în slum” se datorează combinaţiei 
caracteristicilor enunţate anterior, şi nu doar 
uneia singure. Totodată, multe dintre aceste 
areale pot afişa numai câteva dintre aceste 
atribute negative, în timp ce, spaţiile cele mai 
afectate le pot încorpora pe toate. 

La fel de importante, dacă nu chiar mai 
importante pentru morfologia urbană în 
ansamblu, conform studiilor UN-HABITAT, 
sunt acele caracteristici ce fac apel la: origine şi 
vârstă, locaţie, tipurile spaţiale şi dimensiune 
(UN-HABITAT, 2003, pp. 85-92). Astfel, din 
punct de vedere al originilor şi vârstei apar: 

- slum-uri istorice amplasate în centrul 
oraşului; 

- slum-uri periferice formate pe baza unor 
foste colonii de muncitori ori „moşii” 
izolate; 

- slum-uri formate prin consolidarea 
aşezărilor informale; 
- slum-uri recente. 
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Fig. 7. Caracteristicile slum-urilor 

 
Din punct de vedere al locaţiei sau al 

arealului urban pe care acestea îl ocupă se 
întâlnesc: 

- slum-uri centrale; 
- slum-uri împrăştiate sub forma unor 

insule; 
- slum-uri periferice. 
În ultimul rând, însă nu mai puţin 

importantă este clasificarea ce are la bază tipul 
spaţial şi dimensiunea arealului urban afectat. 
Din această perspectivă, se poate vorbi de: 

- slum-uri de forma unor aşezări extinse; 
- slum-uri de forma unor aşezări de 

dimensiuni moderate; 
- slum-uri mici. 

 
3. Arhitectura arealelor urbane 
ocupate de populaţia bogată 

3.1. Dimensiuni geografice ale spaţiilor 
ocupate de privilegiaţii urbani1 

Legat strict de naşterea, dinamica şi 
existenţa spaţiilor ocupate de clasele sociale cu 
venituri ridicate din oraşe, se disting mai multe 
dimensiuni geografice ale arealelor urbane.  

În primul caz, prin analogie şi, totodată, în 
contrast cu arealele urbane ocupate de cei mai 
                                                 
1 Vintilă Mihăilescu utilizează în lucrarea sa Evoluţia 
geografică a unui oraş – Bucureşti  sintagma clasa 
privilegiată a moşierilor si bogătaşilor (pag. 132) pentru 
a descrie aceeaşi realitate geografică şi socială urbană. 

săraci locuitori ai oraşelor, zonele rezidenţiale ale 
celor cu venituri ridicate cuprind diverse tipuri de 
locuinţe, începând de la cea a „burghezului 
mijlociu”, până la categoria cea mai luxoasă ce 
ocupă spaţiile urbane cele mai favorizate. Astfel, 
spaţiile ocupate de cei bogaţi, nu sunt afectate 
absolut deloc, după cum apreciază Beaujeu-
Garnier şi Chabot, de clădiri industriale care, în 
cazul mahalalelor se împletesc cu locuinţele 
populaţiei urbane, iar spaţiile comerciale, dacă 
ele sunt prezente iau o formă „mult mai 
pretenţioasă” (Beaujeu-Garnier şi Chabot, 1971, 
p. 304). Nu este mai puţin adevărat că, aşa cum 
remarcau cei doi geografi francezi, „pe unele 
străzi, şi chiar pe sectoare întregi, nicio vitrină nu 
vine să urâţească parterul frumoaselor imobile 
bine amplasate sau dispunerea ordonată a 
gardurilor din fier forjat şi a grădinilor vilelor; 
circulaţia, îndeosebi cea a pietonilor, este relativ 
redusă, existând oaze de linişte între marile artere 
pe unde se scurge viaţa oraşului cu agitaţia 
continuă a oamenilor, preocupaţi de satisfacerea 
necesităţilor lor zilnice” (Beaujeu-Garnier şi 
Chabot, 1971, p. 304). 

A doua chestiune se leagă de dispunerea lor 
în interiorul urban ce îmbracă două forme 
contradictorii. Pe de o parte, aceste zone sunt 
dispuse în conformitate cu planurile elaborate 
de unii teoreticieni ai urbanismului, iar pe de 
altă parte, se nasc în funcţie de cele mai absurde 
fantezii ale proprietarilor. 
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Fig. 8. Spaţiile privilegiaţilor urbani şi caracteristicile acestora 

 
Cea de-a treia dimensiune, comportă 

amprenta distanţelor intraurbane. Astfel, s-a 
constat că, în general, cartierele rezidenţiale 
ocupate de bogătaşii urbani sunt situate la 
oarecare distanţă de activităţile urbane intense, 
industriale sau comerciale. Totodată, ele sunt 
prezente în condiţiile naturale cele mai 
favorabile, rareori constituind sectoare urbane 
întregi, având, de altfel, morfologii foarte 
originale. Numai în ultimii 20 de ani, studiile au 
arătat că spaţiile claselor urbane superioare din 
punct de vedere financiar sunt caracterizate prin 
foarte multă verdeaţă, prospeţime, locuinţe 
foarte îngrijite, extrem de frumoase şi dispuse 
ordonat, în contrast cu zgomotul, amalgamul şi 
intensitatea caracteristice nucleului urban. La 
periferie, spaţiul este mult mai generos iar 
arhitectura locuinţelor este mai originală, 
grădinile şi străzile sunt mai largi (Beaujeu-
Garnier şi Chabot, 1971, p. 305). 

 
3.2. Suburbii, ziduri, gated communities, 

golden ghetto sau spaţiile privilegiaţilor 
urbani 

Kevin Lynch explica cum condiţiile fizice 
contribuie la modul de satisfacere a locuitorilor 

din mediul urban. Încă de la începutul secolului 
XX, practica planificării teritoriale a accentuat 
priorităţile de îmbunătăţire a condiţiilor urbane, 
atât pentru economie, cât şi pentru locuitorii 
oraşului. În economia post-industrială, observă 
Jill Grant (2006, p. 11), globalizarea impune 
îmbunătăţirea calităţii spaţiilor locale pentru a fi 
competitive în atragerea de capital şi locuri de 
muncă. Modul de extindere urbană a creat astfel 
noi forme ce comportă atitudini sociale diferite 
în satisfacerea nevolilor de locuire. Având la 
bază astfel de raţionamente, dezvoltarea urbană 
– cu precădere în spaţiile periferice – a divizat 
geografia oraşelor. 

Un element important al segregării 
geografice ce are la bază indivizi cu venituri 
mari şi foarte mari, întâlnit în literatura de 
specialitate, constă în crearea de zone distincte 
în cadrul oraşului ce comportă anumite forme 
spaţiale. La baza formării unor astfel de spaţii 
sunt plasate, pe de o parte superioritatea 
financiară a celor implicaţi în procesul de 
segregare urbană, iar pe de altă parte, 
preferinţele personale. Importanţa acestor două 
componente creşte datorită interdependenţei lor. 
Astfel, rezultă că, pentru a înţelege dinamica 
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dezvoltării şi reamenajării urbane 
contemporane, una dintre nevoile persistente 
este aceea de a înţelege strategiile, după cum 
aprecia Alan Latham şi colaboratorii, pe care 
elitele şi clasa mijlocie le utilizează în 
gestionarea relaţionării lor cu cei mai puţin 
privilegiaţi (Latham şi colaboratorii, 2009, p. 
138). Ghidaţi de teama aproape isterică faţă de 
delicvenţă, criminalitate şi dezordine publică de 

orice fel, şi de dorinţa de a-şi proteja cu orice 
preţ proprietăţile de valoare, inovaţiile de genul 
asociaţiilor de proprietari dezvoltate în interes 
comun (în care proprietarii suportă, în comun, 
costul menţinerii proprietăţii), gated comunities 
(unde proprietarii de locuinţe sunt separaţi fizic 
de restul oraşului), centre de afaceri 
îmbunătăţite etc., modelează profund şi uneori 
într-un mod îngrijorător spaţiul urban. 

 

 
Fig. 9. Teamă, modelare morfo-urban şi apariţia comunităţilor închise 

 
Se poate aprecia că inovaţiile de acest gen 

creează un mod aproape unic de divizare 
urbană: un oraş definit, nu de spaţiile publice de 
intâlnire şi interacţiune socială, ci de zidurile şi 
enclavele sale (Marcuse, 1997; Davis, 1998; 
Soja, 2000; Low, 2004). De exemplu, 
comunităţile de acest gen împreună cu zidurile 
care le înconjoară, drumurile private, spaţiile 
ocupate cu grădini frumoase, reprezintă o 
adaptare la realităţile prezente. Procesul, cu 
precădere elaborat şi folosit la periferia oraşelor 
americane, mai ales după anii ’90 are origini 
mult mai adânci, în modul de dezvoltare şi 
extindere a oraşelor europene din sec. XIX (în 
mod special Berlin, Roma şi Paris). În prezent 
însă, după constatarea realizată de Karina 
Landman şi Martin Schönteich (2002, p. 72), 
spaţiile marcate de amprenta fizică a 
comunităţilor închise reprezintă un fenomen 
global.  

De exemplu, gated communities, ori golden 
ghettoes aşa cum le numeşte María José Alvarez 
(2005), se împart în mai multe categorii funcţie 
de motivele care le determină. Cu toate acestea, 
concluzionează Alan Latham şi colaboratorii 
(2009, p. 140), numai patru elemente reţin 
atenţia prin modul frapant de accelerare al 
privatopiei (McKenzie, 1996) urbane:  

1. Creştere alarmantă. Spaţiile urbane de tip 
comunităţi închise, reprezintă o latură tot 
mai proeminentă a noilor evoluţii 
rezidenţiale. 

2. Legături foarte slabe cu spaţiile urbane 
aflate în imediata apropiere. Îngrădirea şi 
utilizarea serviciilor private de pază, 
denotă legătura slabă dintre aceste enclave 
şi cartierul căruia îi aparţin. 

3. Gradul în care aceste areale urbane fac 
parte din viitoarea geometrie urbană în 
care bogăţia materială nu are nevoie să 
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interacţioneze cu spaţiile mai puţin 
prospere. Combinaţia de enclave 
rezidenţiale, birouri şi parcuri de afaceri 
dezvoltate la periferie, spaţii comerciale 
suburbane de tip mall şi automobilele 
proprietate personală, a creat o 
încrengătură socială extraordinară într-un 
mediu urban ermetic, dincolo de care cei 
privilegiaţi nu vor să se aventureze. 

4. Gradul în care modelul de segregare ce se 
naşte, arată remarcabila congruenţă 
dintre aşa-numitele oraşe din Nordul şi 
Sudul Global. Multă vreme acest grad de 
segregare a fost asociat cu oraşe precum 
São Paulo şi Cape Town, iar în prezent se 
constată o creştere accentuată în mai toate 
oraşele mari din Nord.  

În cele din urmă, arhitectura urbană a 
populaţiilor cu venituri mari şi foarte mari, de 
regulă, diferă foarte tare, atăt de modul în care 
au evoluat până în prezent spaţiile urbane, cât şi 
de restul oraşului în ansamblu, aşa cum îl 
percepem în prezent. Drept urmare, din punct de 
vedere morfo-urban, după cum bine remarcau 
Beaujeu-Garnier şi Chabot, casele acestor 
comunităţi – indiferent dacă vorbim de gated 
communities, golden ghettoes sau areale urbane 
aflate în interiorul oraşului – sunt foarte mari, 
solide, îngrijite şi plasate la distanţă faţă de 
marile artere urbane sau industriale ori 
aglomerate. Graţie superiorităţii financiare apar 
aici forme radicale de siguranţă şi protecţie 
socială şi imobiliară. Traficul pietonal este 
aproape insesizabil, iar în contrast cu cartierele 
sărăcăcioase, arealele urbane de acest gen 
dispun de toate facilităţile necesare unui nivel 
de trai superior. 
 
4. Concluzii 

Cel mai mare paradox al vieţii urbane este 
că aparenta libertate a oraşului este afectată de 
complexele legături ale segregării şi excluderii 
ce nu sunt adesea vizibile. Segregarea este unul 
dintre cele mai importante procese urbane 
întrucât formarea şi delimitarea spaţială a 
diferitelor zone şi sectoare duc la separarea 
populaţiei urbane. Prin segregare se perpetuează 
şi se consolidează anumite atitudini şi 
comportamente de grup, considerate comune, 

specifice unei comunităţi. De aceea, segregarea 
marchează întotdeauna o barieră axiologică ce 
devine mai apoi una geografică între ei şi noi. 

Caracteristic spaţiului urban este şi 
procesul economic, permanent restructurat de 
pârghiile economiei globale care aduc la fel de 
des şomaj, locuri de muncă ce necesită o slabă 
calificare sau necalificaţi, pe cât de des solicită 
persoane cu înaltă calificare. Rezultatul 
restructurării este dat de accentuarea polarizării 
sociale. Creşte proporţia proprietarilor slab 
calificaţi sau cu venituri scăzute, concomitent cu 
creşterea persoanelor cu înaltă calificare sau 
numărul proprietarilor cu venituri mari, 
rezultând includerea unei părţi a societăţii şi 
excluderea celeilalte. Cu alte cuvinte, 
inegalitatea veniturilor, creează grupuri sociale 
cu particularităţi economice similare, ce ocupă 
spaţii similare şi produc circuite economice 
specifice nivelului lor economic. Grupurile 
bogate îşi exercită controlul asupra întregii 
economii urbane, fie ca proprietari fie ca 
intermediari. La nivel urban apar două situaţii 
economice. Pe de o parte bogaţii se 
concentrează în anumite spaţii şi beneficiază de 
servicii abundente şi diversificate, iar pe de altă 
parte, comunităţile sărace din slum-uri şi 
ghetouri sunt constrânse de nivelul veniturilor 
să se rezume doar la anumite bunuri şi servicii. 

Cartierele sărace reprezintă paravanul în 
spatele căruia iau naştere slum-urile şi 
ghetourile. Spaţiul urban reprezentat de slum 
este văzut de către majoritatea populaţiei ca 
fiind o realitate fizică şi socială diferită, cu 
locuitori definiţi ca fiind diferiţi şi, nu de puţine 
ori inferiori. Astfel de locuri apar pe hărţile 
mentale ale populaţiei majoritare ca fiind spaţii 
urbane “rău-famate”. În aceste „carcere” urbane 
locuiesc cei mai mulţi dintre marginalizaţi. 

Apariţia slum-urilor în spaţiile urbane de pe 
întreg mapamondului nu mai este o noutate. 
Acestea nu presupun concentrarea umană într-
un spaţiu urban deja construit pe care locuitorii 
îl modelează funcţie de calitatea lor, ci cazuri în 
care segregarea socială creează nişte situri, 
pattern-uri spaţiale cu totul noi. Locuirea în 
slum reprezintă cea mai precară modalitate în 
care o comunitate poate să trăiască. Siguranţa 
posesiei „locuinţei” nu există deoarece locuitorii 
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nu au acte care să legifereze ocuparea terenului 
pe care este amplasată „construcţia”. Locuinţele 
sunt ilegale, sub standard, construite din 
materiale inadecvate şi nu sunt racordate la 
utilităţile urbane. 

În contrast cu conceptul de slum, cel de 
gated communities desemnează unirea voluntară 
a unui grup de persoane în scopul protejării 
interesului propriu care este predominant, şi 
care consolidează dominarea grupului în spaţiul 
urban în care acesta este prezent. În aceste 
areale activităţile permise sau cele nepermise 
sunt foarte bine stabilite, ruptura creată de 
această situaţie disociind unitatea oraşului din 
punct de vedere al spaţiului public. Enclavele 
„fortificate” ale elitelor capătă o cu totul altă 
înfăţişare. Toate aceste forme spaţiale de 
manifestare a comunităţilor umane modifică 
radical spaţiul urban. Modul în care trăiesc 
comunităţile bogate diferă în mod dramatic de 
cel al slum-urilor şi ghetourilor. Această 
antinomie evidenţiază paradoxul urban al lumii 
globalizate în care trăim. 

Prin gruparea construcţiilor în complexuri 
rezidenţiale de către dezvoltatorii imobiliari în 
imediata vecinătate a oraşelor s-a născut un 
adevărat sistem de case închise în limitele 
vecinătăţilor lor (gated communities/comunităţi 
închise). Inovaţiile de acest gen creează un mod 
aproape unic de divizare urbană: un oraş definit, 
nu de spaţiile publice de intâlnire şi interacţiune 
socială, ci de zidurile şi enclavele sale. În 
contrast cu slum-ul, arealele urbane de acest gen 
dispun de toate facilităţile necesare unui nivel 
de trai superior. Această dinamică de evoluţie 
promovează un mod arhitectural defensiv, numit 
adesea „guerillă”. Insulele de locuire întreţin 
paradigma oraşului securizat ce sporeşte un 
anume tip de mediu închis, autosegregat sau 
voluntar segregat. 
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