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București 

 

București este capitala României și cel mai mare oraș, precum si cel mai important centru 
industrial și comercial al țării. Cu cca. 2 milioane de locuitori în orașul propriu-zis și mai mult 
de 2,4 milioane în mediul urban mai larg, Bucureștiul este unul dintre cele mai mari orașe 
din sud-estul Europei. Este localizat în sud-estul țării, la 44 ° 25’57 “N 26 ° 06’14″ E, pe 
malurile râului Dâmbovița. 

București este principalul punct de intrare în România. Este un oraș în plină expansiune, cu 
multe proiecte mari de infrastructură schimbând fața veche a orașului. Cunoscut în trecut ca 
"Micul Paris", București s-a schimbat foarte mult în ultima vreme, iar astăzi a devenit un 
amestec foarte interesant de vechi și nou, care are prea puțin de-a face cu reputația sa 
inițială. O biserică veche de 300 ani în apropierea unei clădiri de oțel și sticlă și amndouă 
alături de o clădire în stil comunist este un lucru obișnuit în București. Orașul oferă câteva 
atracții excelente, și în ultimii ani a cultivat o sensibilitate sofisticată, modernă și mondenă, 
pe care mulți se așteaptă să o găsească la o capitală europeană. București a trecut prin mai 
multe programe de modernizare majore în ultimii ani și unele sunt încă în derulare și în anii 
următori. Cei care știau Bucureștiul în trecut dar nu l-au vizitat după 2010 vor fi surprinși de 
amploarea schimbărilor care au avut loc. Centrul orașului este complet reînnoit, și există un 
proiect major în fiecare parte a orașului. Bucureștiul a beneficiat de un boom economic, 
ajutat și de subvențiile Uniunii Europene prin care s-au reconstruit părți ale orașului. 
Proiecte ambițioase sunt destul de comune în București. Cel mai mare proiect finalizat în 
acest moment este podul Basarab, impresionant, care este cel mai mare pod din Europa pe 
cablu. 

București a fost menționat pentru prima dată în documente în 1459. A devenit capitala 
România în 1862, și este centrul presei românești, de cultură și artă. Arhitectura sa este un 
amestec de stiluri neo-clasic, interbelic (Bauhaus si Art Deco), și din perioada comunistă și 
modernă. Între cele două războaie mondiale, datorită arhitecturii elegante și sofisticate a 
orașului, a câștigat porecla de “Micul Paris”. Deși clădirile și cartierele din centrul istoric au 
fost deteriorate sau distruse de război, cutremure, și programul lui Nicolae Ceaușescu de 
sistematizare, multe au supraviețuit. În ultimii ani, orașul a cunoscut un boom economic și 
cultural. 

Conform datelor preliminare din recensământul 2011, 1.677.985 de locuitori trăiesc în 
limitele orașului, mai puțini față de cifra înregistrată la recensământul din 2002. Mediul 
urban se extinde dincolo de limitele Bucureștiului, cu o populație de 1,93 milioane de 
locuitori. Prin adăugarea orașelor satelit din jurul zonei urbane, zona metropolitană a 
Bucureștiului propusă ar avea o populație de 2,2 milioane de locuitori. Conform Eurostat, 
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Bucureștiul are o zonă mai mare urbană de 2.151.880 rezidenți. Potrivit datelor neoficiale, 
populația este de peste 3 milioane de locuitori. București este cel mai mare oraș din România, 
și al 10-lea în Uniunea Europeană în funcție de populația din limitele orașului. 

(Calea Victoriei, Sursa: Mihai Petre, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Hotel_Continental_-_Calea_Victoriei.jpg, 

CC Attribution-Share Alike 3.0 Romania license) 

Din punct de vedere economic, București este orașul cel mai prosper din România, și este 
unul dintre principalele centre industriale și noduri de transport din Europa de Est. Orașul 
are facilități pentru convenții, instituții de învățământ, zone culturale, centre comerciale, și 
zone de agrement. 

Orașul este administrat de Primăria Municipiului București, și are același nivel administrativ 
ca și un județ, fiind împărțit în șase sectoare. 

Limba 

Cei mai mulți bucureșteni tineri educați vorbesc limba engleză destul de bine și unii au 
competențe și în una sau mai multe limbi romanice. Cele mai educate persoane născute 
înainte de 1970 vorbesc franceza, spaniola sau italiana destul de bine. Ca în orice oraș mare, 
există și unii locuitori care vorbesc unele limbi exotice, cum ar fi chineza, araba, turca. 

Clima 

București, la fel ca cele mai multe orașe din România, are o climă temperat-continentală cu 
veri calde și ierni reci. Această regiune din România trece prin toate cele patru anotimpuri, 
deși primăvara este scurtă și se încadrează cu precădere în luna aprilie. Temperatura medie 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ro/deed.en
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zilnică mare în timpul verii este de aproximativ 29° C, și iarna de aproximativ 2° C. Se poate 
ajunge la perioade cu adevărat fierbinți și uscate în timpul verii (40° C) și foarte friguroase 
în timpul iernii (-20° C), chiar dacă temperaturi sub -12° C sunt extrem de rare. Cel mai bun 
timp pentru a vizita orașul este aprilie, iunie, septembrie-octombrie și începutul lunii 
decembrie. 

(Strada Liscani, centrul istoric al Bucureștiului, Sursa: CARPATHIANLAND, 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Liscani_Street_3.jpg, CC Attribution-Share Alike 2.0 Generic license) 

Ora 

Bucureștiul este în zona Europei de Est timp (UTC+2, cu o oră de vară de UTC+3 din aprilie 
până în octombrie). 

.... 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en
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Istoria 

(Gravură în lemn, începutul secolului al optsprezecelea (1717)) 

Menționat pentru prima dată ca "Cetatea București" în 1459, orașul a devenit reședința 
domnitorului muntean Vlad Țepeș. Bucureștiul a crescut rapid, ajungând principalul centru 
economic din România. 

Otomanii au numit administratori grecești în oraș la începutul sec. XVIII. O revoltă condusă 
de Tudor Vladimirescu în 1821 a stopat această regulă. 

Curtea Veche a fost construită de Mircea Ciobanul, și ulterior a fost stabilită ca reședință de 
vară a curții, în concurență cu Târgoviște pentru statutul de capitală, după o creștere a 
importanței sudului Munteniei. 

Bucureștiul a devenit reședința permanentă pentru curtea valahă după 1698 (începând cu 
domnia lui Constantin Brâncoveanu). 

Parțial distrus de catastrofe naturale și reconstruit de mai multe ori în următorii 200 de ani, 
și apoi lovit de ciuma lui Caragea, în 1813-1814, orașul a fost smuls de sub controlul otoman 
și control și ocupat în mai multe rânduri de către monarhia habsburgică (1716, 1737, 1789) 
și imperiul rus (de trei ori între 1768 și 1806). A fost pus sub administrația rusă între 1828 
și războiul Crimeei, cu un interludiu în timpul revoluției din 1848, iar o garnizoană austriacă 
l-a controlat după plecarea rușilor (a rămas în oraș până în martie 1857). În plus, la 23 martie 
1847, un incendiu a distrus aproximativ 2.000 de clădiri, o treime din oraș. 

... 
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Sănătatea 

(Ansamblul Colțea - Spitalul și biserica, Sursa: Andreiscurei, 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ansamblul_Col%C8%9Bea_-_Spitalul_%C8%99i_biserica.jpg, CC Attribution-

Share Alike 3.0 Romania license) 

Una dintre cele mai moderne spitale din capitala este Colțea, care a fost re-echipat după o 
investiție de 90 de milioane de euro în 2011. Este specializat în afecțiuni oncologice și 
cardiace. De asemenea cel mai vechi spital din București, Spitalul Colțea a fost construit de 
Mihai Cantacuzino între 1701 și 1703, fiind compus din mai multe clădiri, fiecare cu 12 până 
la 30 de locuri de cazare, o biserică, trei capele, o școală, și case pentru medici și profesori. 

Un alt spital convențional este Pantelimon, care a fost înființat în 1733 de către Grigore al II-
lea Ghica. Suprafața proprietății terenurilor spitalului a fost de 400.000 de m2. Spitalul a avut 
în inventarul său o casă pentru boli infecțioase și o casă pentru persoanele cu dizabilități. 

Alte spitale sau clinici sunt Spitalul de Urgență București, Spitalul Clinic de Urgență 
Floreasca, Spitalul Universitar de Urgență București si Institutul Clinic Fundeni sau 
Biomedica International și Euroclinic, care sunt private. 

... 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ro/deed.en
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Parcuri și grădini 
Principalele parcuri și a grădini din București: 

• Parcul Alexandru Ioan Cuza (fost Parcul IOR), 44°25′23.03″N, 26°9′17.45″E 
• Parcul Bazilescu (fost Nicolae Bălcescu), 44°29′18.39″N, 26°2′3.64″E 
• Parcul Bordei 
• Grădina Botanică "Dimitrie Brândză" (1884), 17,5 ha, 44°26′16.44″N, 26°3′49.13″E (în 

apropiere de Palatul Cotroceni). Înființată în 1884, incliude o varietate de plante 
din întreaga lume, inclusiv o expoziție de plante tropicale de interior. Taxa de 
intrare este mică. 

• Parcul Carol (sau al Libertății, 1906), 29 ha, 44°24′40.66″N, 26°5′48.31″E (o stație de 
metrou la sud de Piața Unirii). Dezvoltat în 1906, Parcul Carol are un teatru în aer 
liber replicând o arenă romană, și o altă construcție replicând o cetate medievală. 
Adăpostește mormântul Soldatului Necunoscut, precum și un mausoleu construit 
pentru nomenclatura comunistă. 

• Parcul Circul de Stat (1960), 26 ha, 44°27′26.34″N, 26°6′39.32″E 

(Parcul Circul de Stat, Sursa: Pixi, https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Parcul_Circului_de_Stat1.jpg, CC 

Attribution v. 2.5) 

https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
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• Parcul Cișmigiu (1830), 16 ha, 44°26′13.69″N, 26°5′26.15″E (Centru). Acesta este un 
minunat mic parc; este cel mai vechi din oraș (proiectat între 1845 - 1860). Se pot 
inchiria bărci vara, patinaj în timpul iernii, restaurante la prețuri rezonabile și un 
restaurant francez la Trianon Hotel și mai multe baruri. 

• Parcul Copilului, 44°27′56.77″N, 26°3′42.51″E 

• Parcul Crângași, 44°27′6.79″N, 26°2′37.75″E 

• Parcul Drumul Taberei (fost Moghioroș), 44°25′13.92″N, 26°1′55.41″E 
• Parcul Eroilor, 44°26′5.72″N, 26°4′29.82″E 

• Grădina Episcopiei 
• Parcul Filaret 
• Parcul Floreasca 
• Parcul Florilor 
• Parcul Gării de Nord, 44°26′43.02″N, 26°4′34.46″E 

(Parcul Gării de Nord, Sursa: Pixi, https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Parcul_Garii_de_Nord.jpg, CC 

Attribution v. 2.5) 

• Parcul Giulești 
• Parcul Grozăvești 

https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
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• Parcul Herăstrău (sau Carol al II-lea, 1936), 110 ha, 44°28′14.15″N, 26°4′56.66″E - Cel 
mai mare dintre multele parcuri în jurul lacurilor artificiale pe râul Colentina 
(care trece prin nordul și estul orașului), găzduiește Muzeul Satului, un teatru în 
aer liber, diverse terenuri de sport, un parc de distracții și numeroase restaurante 
și cluburi. Se pot închiria bărci cu care se pot face excursii în timpul verii. 

... 



NICOLAE SFETCU: GHID TURISTIC BUCUREŞTI 

10 

Economia 

(Camera de Comerț și Industrie București, Sursa: Pixi, 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:2007_Camera_de_Comert.jpg, CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported 

license) 

București este principalul centru de afaceri și industrial din România, contribuția sa fiind de 
cca. 22,7% din PIB în 2010, și 25% din producția industrială, în condițiile în care este populat 
de doar 9% din populația totală a României. Persoanele fizice și juridice din București plătesc 
aproape o treime din totalul impozitelor la nivel național. 

În 2011, la paritatea puterii de cumpărare, București avea un PIB pe cap de locuitor de 
30.700 EUR, reprezentând 122% din cel al mediei în Uniunea Europeană și de peste două ori 
media în România. 

După o relativă stagnare în anii 1990, creșterea economică puternică a orașului a revitalizat 
infrastructura și a condus la construcția mai multor mall-uri, clădiri și mari spații pentru 
birouri. 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
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În ianuarie 2013, București, avea o rată a șomajului de 2,1%, semnificativ mai mică decât 
rata șomajului la nivel național de 5,8%. 

... 
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Transport 

(București, la amurg, Sursa: Mihai Petre, https://en.wikivoyage.org/wiki/File:Podul_Grozavesti_-_Seara.jpg, CC 

Attribution-Share Alike 3.0 Unported license) 

București dispune de cea mai mare rețea de transport în comun din România, și una din cele 
mai mari din Europa. Rețeaua include un sistem de metrou, plus trei modalități de transport 
de suprafață: tramvaie, autobuze și troleibuze. Sistemul de metrou și cel de transport de 
suprafață sunt administrate de instituții diferite (Metrorex și RATB, respectiv), și folosesc 
tichete diferite. 

TER (Tren Express Regional) este un proiect pentru o rețea de trenuri de mare viteză din 
Zona Metropolitană Bucurețti. Vor exista cinci linii de mare viteză și una specială, ce 
înconjoară linia de centură a Bucureștiului. 

Transportul rutier 

Bucureștiul este o intersecție majoră a rețelei de drumuri naționale din România. Câteva 
dintre cele mai aglomerate autostrăzi și drumuri naționale leagă orașul la toate marile orașe 
ale României, precum și cu țările vecine, cum ar fi Ungaria, Bulgaria și Ucraina. A1 spre 
Pitești, A2 Autostrada Soarelui spre Dobrogea și Constanța și A3 spre Ploiești, toate pornesc 
de la București. 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
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(Pasajul Basarab, Sursa: Mihai Petre, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pasajul_Basarab_-_Noaptea.jpg, CC 

Attribution-Share Alike 4.0 International license) 

Rețeaua rutieră municipală a orașului este centrată în jurul unei serii de bulevarde de mare 
capacitate (6 - 10 benzi) care, în general radiază de la centrul orașului spre periferie, și sunt 
aranjate în axe geografice (în principal nord-sud, est-vest și nord-vest -sud-est). Bulevardele 
principale, și deci cele mai aglomerate, sunt Calea Victoriei, Bulevardul Unirii si Bulevardul 
Mihai Bravu, care este cel mai lung din București și formează un fel de semicerc în jurul zoeni 
nord-est a vechiului sector. Orasul are de asemenea două șosele de centură, una internă 
(Mihai Bravu este o parte din ea) și una externă, care sunt utilizate în principal pentru 
mașinile care ocolesc orașul, precum și de camioane, care nu sunt permise în centrul 
orașului. În afara principalelor drumuri, orașul are, de asemenea, o serie de drumuri 
secundare, care leagă principalele bulevarde. În centrul istoric al orașului, în special zona 
Lipscani, multe străzi sunt pietruite și sunt clasificate ca zone pietonale. 

Drumurile orașului sunt de obicei foarte aglomerate în timpul orelor de vârf, datorită 
creșterii numărului de autoturisme în ultimii ani. În fiecare zi, există mai mult de un milion 
de vehicule care călătoresc în oraș. Acest lucru a dus la deteriorarea stratului superior al 
asfaltului pe multe drumuri în București, în special pe drumurile secundare, care sunt acum 
la fel de utilizate, aceasta fiind una dintre principalele probleme de infrastructură ale 
Bucureștiului. 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
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Bulevardul Unirii, una din cele mai tranzitate artere rutiere ale orașului, Sursa: Jorge Láscar from Australia, 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bulevardul_Unirii_and_the_Palace_of_the_Parliament_-

_Communist_Romania's_answer_to_Paris's_Avenue_des_Champs-

%C3%89lys%C3%A9es_%2811321610195%29.jpg, CC Attribution 2.0 Generic license) 

... 

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
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Turism 

(Arcul de Triumf) 

Bucureștiul are numeroase monumente și clădiri interesante. Poate cel mai important dintre 
acestea este Palatul Parlamentului, construit în anii 1980 în timpul dictatorului comunist 
Nicolae Ceaușescu. Cea mai mare clădire din Europa și a doua ca mărime din lume, Palatul 
adăpostește Parlamentul României (Camera Deputaților și Senatul), precum și Muzeul 
Național de Artă Contemporană. Clădirea are una dintre cele mai mari centre de convenții 
din lume. 

Un alt punct de reper în București este Arcul de Triumf, construit în forma sa actuală în 1935 
după modelul Arcului de Triumf din Paris. Un punct de reper mai nou al orașului este 
Memorialul Renașterii, un stâlp de marmură stilizat lansat în 2005 pentru a comemora 
victimele Revoluției Române din 1989, care au răsturnat comunismul. Monumentul abstract 
a stârnit controverse atunci când a fost lansat, fiind numit cu porecle precum "Măslina-n 
scobitoare", mulți susținând că nu se încadrează cu împrejurimile sale și considerând că 
alegerea sa a fost bazată pe motive politice. 
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Ateneul Român: Clădirea este considerată a fi un simbol al culturii românești, iar din 2007 
se află pe lista de atracții a Patrimoniului European. 

Alte locuri culturale includ Muzeul Național de Artă din România, Muzeul de Istorie Naturală 
"Grigore Antipa", Muzeul Țăranului Român, Muzeul Național de Istorie, și Muzeul Militar. 
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Atracții turistice 

Palatul Parlamentului 

(Palatul Parlamentului, Sursa: Mihai Petre, 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Palatul_Parlamentului_1b.jpg, CC Attribution - Distribuire-în-

condiții-identice 3.0 Ne-adaptată) 

Strada Izvor 2-4 (lângă Piața Unirii -. M1, 3 'Izvor' - intrarea prin partea de nord). 

Turistul poate vedea a doua cea mai mare clădire din lume (după Pentagon), numită anterior 
"Casa Poporului". Clădirea, care a fost construită în 1984 de Nicolae Ceaușescu, se întinde pe 
12 etaje, 3100 camere, și acoperă peste 330.000 mp. 1/9 din București a fost reconstruit 
pentru a găzdui această clădire masivă magnifică și împrejurimile sale. Există tururi de 30-
45 minute la jumătate de oră, care conduc prin vasta colecție a clădirii de camere de 
marmură și culminează cu o vedere impresionantă la balconul lui Nicolae Ceaușescu. 
Marmura și toate decorațiunile originale sunt 100% din România. Turul de bază include 
sălile și balconul, și este de interes și terasa cu o vedere minunată în partea de sus a clădirii. 
Vizitarea subsolului nu este așa de interesantă. Acolo sunt doar două camere cu trasee de 
aer, fără vreo istorie anume, și durează doar 5 minute. Diferitele tururi variază în preț de la 
25 de lei (15 de lei pentru studenți, este necesară o dovadă) până la 43 de lei. 

... 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ro
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ro
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Cumpărături 
Magazine mari de brand și buticuri de lux sunt concentrate de-a lungul bulevardului 
principal de la Piața Romană la Piața Unirii și pe străzile mici adiacente acestui bulevard, dar 
și pe Calea Victoriei, pe Calea Dorobanților (partea dintre B-dul Iancu de Hunedoara și Piața 
Dorobanților) sau în zona Calea Moșilor între B-dul Carol I și Piața Obor. 

Mall-uri 

În ultimii ani numeroase centre comerciale moderne au apărut în oraș (și încă mai multe 
sunt în construcție), cele mai cunoscute fiind: 

(Sursa: Mihai Petre, https://en.wikivoyage.org/wiki/File:Piata_Unirii_-_Magazinul_Unirea_-

_Noaptea.jpg, CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported license) Unirea Shopping Center, sector 3, 

Piața Unirii, nr.1 (Centru - M 1,3 Stația 'Piața Unirii' ), ☎ +40 21 3030307. 

 

• București Mall, Calea Vitan 55-59 (Autobuze 123, 124, 125, 135 sau tramvaie 15, 

19, 23 sai M1,3 'Timpuri Noi' 1km vest), ☎ +40 21 3276700, fax: +40 21 
3209209. Primul finalizat, în 1999.  

• Jolie Ville, Str. Erou Iancu Nicolae nr. 103 bis, Voluntari, judetul Ilfov (În periferia 

de nord, autobuz 301 la "Jolie Ville Băneasa" 100 m), ☎ +40 21 2068001, fax: 40 
21 2068 002. Hipermarket Mega Image, servicii: magazine de flori, farmacii, 
curățătorii. 

... 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
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Muzee 

Muzeul Național de Artă al României 

(Palatul Regal, care găzduiește Muzeul Național de Artă, Sursa: Laurap, 

https://en.wikivoyage.org/wiki/File:Muzeul_de_Arta_curte.jpg, CC Attribution 3.0 Unported license) 

Calea Victoriei, 49-53 (M2 "Piața Victoriei" sau M2 "Universitate" 600 m), ☎ +40 21 
3133030. 

În clădirea fostului Palat Regal, acest muzeu are colecții de vechi, moderne și contemporane 
de artă românească, precum și expoziții de artă europeană rară, datând din secolul al 14-lea. 

Muzeul Aviației 

Șoseaua Fabrica de Glucoză 4, Sector 2 (pe fostul aeroport Pipera), ☎ +40 21 2320404. Lu-
Vi 09.00-16.00, Sâ și Du 10.00-17.00. 

Etalare în aer liber a diferitelor tipuri de aeronave. 

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
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(Muzeul Colecțiilor de Artă, Sursa: Sabin Iacob from București, Romania, 

https://en.wikivoyage.org/wiki/File:Palatul_Romanit_-_Muzeul_Colec%C8%9Biilor_%285%29.jpg, CC 

Attribution-Share Alike 2.0 Generic license) 

... 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en
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Palate 

Palatul Cantacuzino 

(Sursa: Sabin Iacob from București, Romania, 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Palatul_Cantacuzino,_Calea_Victoriei_141.jpg, CC Attribution-Share Alike 

2.0 Generic license) 

Stilul arhitectural baroc francez 
 Coordonate 44.448762 °N 26.088358 °E 
 Finalizat 1902 
 Arhitect Ion D. Berindey 

Palatul Cantacuzino este situat pe Calea Victoriei nr. 141, București. A fost construit de 
arhitectul Ion D. Berindey în stil francez baroc/Art Nouveau. Astăzi adăpostește muzeul 
George Enescu. 

... 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en
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Educația 

(Academia de Studii Economice, Sursa: Mihai Petre, 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Academia_de_Studii_Economice.jpg, CC Attribution-Share Alike 3.0 Romania 

license) 

Există 16 universități publice în București, cele mai mari ffind Universitatea din București, 
Academia de Studii Economice București, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol 
Davila, precum și Universitatea Politehnica din București. La acestea se adaugă 19 
universități private, precum Universitatea Româno-Americană și Universitatea Spiru Haret, 
aceasta din urmă fiind cea mai mare din Europa, cu cca 302.000 studenți înscriși în anul 
2009. Per total există 159 facultăți în 34 universități. Universitățile private au o reputație 
diferită de cea a celor de la stat, datorită unor nereguli în procesul de educație, precum și al 
percepției diferite privind corupția în aceste universități. 

Universitățile din București au un rating mai scăzut la nivel internațional în comparație cu 
universitățile americane și cele din țările Europei de Vest. Cu toate acestea, Universitatea din 
București a fost inclus în topul 200 2012 QS World University Rankings al celor mai bune 
universități din lume, printre ultimele 50 universități din top. 

În ultimii ani a crescut numărul studenților străini înscriși în universitățile din București. 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ro/deed.en
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Prima instituție de învățământ modernă a fost Academia Domnească din București, fondată 
în 1694 și divizată în 1864 pentru a forma Universitatea de azi din București și Colegiul 
National Sfântul Sava, ambele dfiind printre cele mai prestigioase instituții de acest gen din 
România. 

Există peste 450 de școli publice primare și secundare în București, toate fiind administrate 
de către Inspectoratul Școlar Municipal București. Fiecare sector are, de asemenea, propriul 
său Inspectorat Școlar, subordonat Inspectoratul Școlar Municipal București. 

... 
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Cartea 

 

București oferă câteva obiective turistice excelente, și în ultimii ani a cultivat o sensibilitate 
sofisticată, modernă și mondenă, pe care mulți se aşteaptă să o găsească la o capitală 
europeană. 

Poate cea mai importantă atracție este Palatul Parlamentului, construit în anii 1980 în timpul 
dictatorului comunist Nicolae Ceaușescu. Cea mai mare clădire din Europa și a doua ca 
mărime din lume, Palatul adăpostește Parlamentul României (Camera Deputaților și 
Senatul), precum și Muzeul Național de Artă Contemporană. Clădirea are una dintre cele mai 
mari centre de convenții din lume. 

Cultura în Bucureşti, inclusă în ansamblul culturii româneşti, este o cultură unică,  produsul 
geografiei SHOP SHOP SALE  și evoluției istorice a acesteia. Ea s-a definit ca punct de 
intersecţie a trei regiuni: Europa Centrală, Europa de Est și Balcani, dar nu poate fi efectiv 
inclusă în nici una dintre ele. 

Bucureştiul are o activitate cultural-artistică diversificată și în creștere, cu manifestări în 
diverse domenii, inclusiv artele vizuale, spectacole, și viața de noapte. Spre deosebire de alte 
zone din România, precum litoralul Mării Negre sau Transilvania, scena culturală din 
București este mult mai eclectică, fără un stil definit, incorporând diferite elemente ale 
culturii românești și internaționale. 
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