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În acest capitol vom analiza localizarea, creºterea, precum ºi formele spaþiale pe care
industria le-a avut în Bucureºti. Aceste procese pot fi analizate atît în termeni de zone
industriale (concentrãri de fabrici), în termeni de axe de dezvoltare, cît ºi ca localizãri
periferice ale unor spaþii industriale. Într-un studiu care ne-a ghidat analiza, Constantin
M. Herbst (1971b: 33) arãta cã repartizarea geograficã a industriei din Bucureºti la
sfîrºitul secolului al XIX-lea ºi începutul secolului XX a prezentat douã aspecte diametral
opuse. Pe de o parte, apãruserã primele încercãri de localizare a mai multor întreprinderi
într-un spaþiu geografic restrîns, iar pe de altã parte, exista o pulverizare a activitãþilor
în spaþiu, mai ales prin ateliere, ºi chiar a unor fabrici de dimensiuni mici1. Aceastã
tendinþã a continuat ºi în perioada interbelicã, ea fiind tranºatã în favoarea fabricilor mari
abia în anii 30-40 ºi mai apoi în perioada comunistã, cînd majoritatea fabricilor aveau
dimensiuni foarte mari.
Dacã spre sfîrºitul secolului trecut se putea vorbi de douã areale industriale mai bine
conturate (în partea de sud a oraºului: Filaret  ªerban Vodã  Timpuri Noi, iar celãlalt
în zona ºoselelor ªtefan cel Mare ºi Colentina), industria bucureºteanã a avut tendinþa sã
se grupeze dinspre vechea ºosea de centurã (Grozãveºti, Orhideelor, Titulescu, Iancu de
Hunedoara, ªtefan cel Mare, Mihai Bravu) spre linia de centurã a fostelor forturi
militare. Aceasta a fost construitã în anii 1870-1880 (în acest sens, vezi Mihãilescu,
2003: 166). Reþeaua de forturi era formatã din 18 buncãre ºi baterii de tunuri,
amplasate atît în pãdurile din jurul Capitalei, cît ºi în cîmp deschis (vezi foto 49). Ele au
fost construite dupã planurile unui arhitect militar belgian ºi erau unite de o ºosea ºi de
o cale feratã de aproximativ 70 km în circumferinþã (Benger, 1900: 228). Chiar înainte
1. Existau, la începutul secolului XX, mai mult de 100 de meserii de atelier recunoscute, unele
devenite exotice prin dezvoltarea ulterioarã a tehnologiei (ºindlerier, lampist, sforar,
umbrelar etc.).
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de al doilea rãzboi mondial, aceasta avea sã fie cunoscutã ca linia de centurã a Bucureºtiului,
ea pierzîndu-ºi însã funcþia militarã dupã prima jumãtate a secolului XX 1. De-a lungul
timpului, în perioada industrialã de vîrf a oraºului, amplasarea fabricilor în secolul al
XIX-lea ºi mai ales în secolul XX a urmãrit marile artere radiare care pãrãsesc centrul
oraºului înspre aceste forturi (Calea Dudeºti, ªoseaua Olteniþei, Giurgiului, Rahovei-Alexandriei, Militari, Plevnei, Otopeni sau Urziceni).
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integrate funcþional intern într-o anumitã mãsurã, prin concentrarea de industrii complementare, cum ar fi cazul, de exemplu, al construcþiilor/reparaþiilor de echipament
feroviar, pe de o parte, ºi gãrile, pe de altã parte. O altã modalitate de integrare internã
era folosirea forþei de muncã feminine în industria de textile sau alimentarã ºi a celei
masculine în industria grea, în spaþiul de proximitate al cartierelor de locuinþe asociate
fabricilor. Pentru fiecare dintre aceste zone am identificat factorii care au contribuit la
evoluþia lor în timp ºi spaþiu. Am încercat, de asemenea, sã identificãm cît mai multe
fabrici, anii în care au apãrut, fotografii vechi, precum ºi elemente de istorie ale acestora.

Foto 49. Unul din forturile militare de pe ºoseaua de centurã (perimetrul comunei Bragadirul)

Analizînd hãrþile istorice sau contemporane, precum ºi studiile geografice ºi istorice
clasice despre Bucureºti, am delimitat nouã zone industriale ale Bucureºtiului existente
la începutul anilor 1990, înainte ca dezindustrializarea sã înceapã (vezi harta 4). Acestea
sînt: 1. Filaret  Rahova  13 Septembrie; 2. Gara de Nord  Grozãveºti  Politehnica;
3. Zona de Est (ªtefan cel Mare  Gara Obor  Pantelimon  Titan); 4. Zona Valea
Dîmboviþei (Timpuri Noi  Vãcãreºti, adicã cheiul Dîmboviþei dupã Piaþa Unirii); 5.
Calea Dudeºti  Cãþelu  Policolor; 6. Militari (de la Cotroceni pînã la autostrada spre
Piteºti); 7. Zona Pipera; 8. Zona Bucureºtii Noi; 9. Zona Berceni (IMGB  Progresul
 Jilava  Popeºti-Leordeni)2. Ultimele patru zone sînt prezentate într-o singurã secþiune.
Identificarea zonelor sau regionarea, aºa cum este numitã în geografie, presupune
conturarea unor spaþii pe baza uneia sau mai multor caracteristici comune 3. Zonele sînt
1. Cele mai multe dintre ele, clãdiri masive de cãrãmidã aparentã, sînt abandonate.
2. La momentul în care s-a oprit analiza lui Herbst (1971), zonele Popeºti-Leordeni ºi Ghencea
erau în formare.
3. Existã ºi un element arbitrar în alegerea criteriilor sau chiar a limitei pînã unde se întinde o
zonã.

Harta 4  Zonele industriale din Bucureºti din anii 90 (punctele de pe hartã reprezintã fabricile unde
am aplicat chestionare)
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Se poate spune cã în anumite perioade din istoria Bucureºtiului au dominat cîteva
procese politice ºi economice care au dus la înmulþirea numãrului de fabrici ºi la
creºterea ponderii industriei în oraº. Prima parte a acestui capitol conþine trecerea în
revistã a acestor procese ºi a perioadelor în care au dominat. Anilor 1860-1880, de
exemplu, le-au corespuns invesþiile industriale masive fãcute de armatã, urmarea fiind
apariþia unor fabrici care existã ºi în prezent. Este evident cã unii factori au continuat sã
acþioneze ºi dupã apariþia altora noi, fiind constanþi în întreaga istorie industrialã a
Bucureºtiului (elementul administrativ  statutul de capitalã sau consumul intern al
producþiei fabricilor din oraº). A doua parte a acestui capitol conþine descrierea zonelor
care existau la începutul anilor 1990. Ordinea descrierii va fi cronologicã, într-un sens
larg (într-un sens strict este imposibil, deoarece existã suprapuneri). Zonele sînt rezultatul
atît al istoriei urbane mai îndepãrtate, de dupã 1850-1860, cît ºi al evoluþiilor din
perioada comunistã. Deºi ne axãm pe ceea ce existã în prezent, vom descrie, acolo unde
este cazul, unele zone ale Bucureºtiului care ºi-au pierdut funcþiile industriale. Aceasta
este situaþia în special a zonelor Calea Dudeºti, ªtefan cel Mare, Gara de Nord  Piaþa
Victoriei  B-dul 1 Mai, Izvor  Rahova  Strada Sf. Apostoli, unde existau multe
alteliere, devenite desuete prin trecerea de la producþia de atelier la cea de fabricã sau
prin intervenþiile urbane violente ale lucrãrilor de sistematizare a Bucureºtiului (cum a
fost cazul zonei centrului civic sau mai demult, în anii 50, zona Pieþei Presei Libere).
Înainte de a analiza aceste douã teme, vom discuta sursele ºi felul în care am adunat
informaþiile. Sursele pe care le-am folosit în reconstrucþia geografiei istorice a industriei
bucureºtene au fost destul de diverse. În primul rînd, am folosit trei studii clasice despre
Bucureºti: Istoria Bucureºtilor din cele mai vechi timpuri pînã în zilele noastre de C.C.
Giurescu (1966), studiul Geografia industriei municipiului Bucureºti al lui Constantin
M. Herbst (1971) ºi Evoluþia geograficã a unui oraº de Vintilã Mihãilescu (2003). Pe
lîngã aceste studii clasice, am consultat ºi cîteva surse istorice mai specializate, precum
Semicentenarul 1881-1931  Istoricul desvoltãrii tecnice în România, vol. II ºi III,
Documente privind dezvoltarea industriei în oraºul Bucureºti 1, editat de Vasile Manole,
Mihaela Bãdescu ºi Elena Ciucã (Manole, 1991). Am folosit, de asemenea, monografii
de fabrici, cum este cea a Uzinei Vulcan, a Abatorului Bucureºti, a RATB, ºi mai multe
lucrãri despre transportul pe cãile ferate. Ele conþin, pe lîngã istorii specifice, ºi elemente
de geografia industriei din Bucureºti. Am gãsit, de asemenea, cîteva descrieri de fabrici
ºi într-o lucrare apãrutã în 1943, intitulatã Munca Româneascã în Fabrici ºi Uzine2.
Tot în cadrul surselor istorice, am reprodus mai multe documente despre cîteva
fabrici bucureºtene de la Arhivele Statului, filiala Municipiului Bucureºti. Din pãcate,
din cauza legislaþiei în domeniul accesului la documentele de arhivã, nu am avut acces
decît la cele vechi, care merg doar pînã în jurul anilor 40-50. Parcurgînd dãrile de
seamã, petiþiile, rapoartele, procesele-verbale, am luat un prim contact cu cultura
industrialã a fabricilor vechi din Bucureºti. Multe dintre aceste documente conþin calcule
economice ºi inventare de materii prime, aspecte care sînt elativ aride pentru scopul
acestui studiu. În plus, am întîlnit în cadrul lor sugestii de politici economice (nemulþumirea
1. Acolo sînt reproduse multe statute de înfiinþare ale fabricilor, rãspunsuri la anchetele industriale
ale statului ºi rapoarte de sintezã despre activitatea unor fabrici bucureºtene.
2. Dincolo de informaþiile factuale, cartea pare una de propagandã, reflectînd bine ideologia
vremii.
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cã statul nu acorda suficient sprijin unitãþilor economice din þarã la execuþia lucrãrilor
publice, precum construcþii de poduri, cãi ferate, ºosele; cereri de protecþionism ºi
modificarea taxelor), probleme în asigurarea materiilor prime ºi a pieselor de schimb sau
probleme sociale (cursuri de recalificare, alfabetizare, acuzaþii de furt). Un element care
apare relativ frecvent înainte de 1940 este lipsa personalului calificat necesar pentru
funcþionarea fabricilor, ele fiind nevoite sã importe forþã de muncã din þãri cu economie
mai avansatã (Franþa, Germania sau Austria).
În al doilea rînd, am analizat ºapte hãrþi vechi ale Bucureºtiului (dar ºi una contemporanã)
prin georeferenþiere în GIS (Geographic Information System). Georeferenþierea presupune
atribuirea de coordonate matematice unei hãrþi pentru localizarea ei pe glob. Deoarece
planurile menþionate nu aveau sisteme de coordonate, ele au fost suprapuse prin folosirea
funcþiei denumite image to image, care presupune atribuirea de coordonate prin gãsirea
unor puncte comune de pe o hartã deja georeferenþiatã (în cazul nostru, harta topograficã
1: 25.000 de la începutul anilor 70). Aceste hãrþi au fost Planul Bukurestului Ridikat, tras
chi publikat din porunka prea înaltzatului domn stãpînitor Barbu Dimitrie Stirbeiu de Maior
Baron Rudolf Arthur Borroczyn (1852), Bucuresci Capitala Romaniei, Major D. Pappasoglu
(1871), Planul oraºului Bucureºti, Ediþia oficialã (1911), Ghidul Pîntea (1923), Planul
Industrial (1928), Împãrþirea capitalei pe sectoare (1938), Împrejurimile Bucureºtiului,
întocmit de general C-tin Teodorescu (1943) ºi un plan al strãzilor din anul 2005.

Harta 5  Fotografia planului industrial din 1928
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O sursã deosebit de utilã în analiza dinamicii peisajului industrial al Bucureºtiului
este Planul Industrial din 1928, care a înregistrat distribuþia spaþialã a industriei în anii
20-30 (vezi, ca ilustrare harta 5). El conþine fabricile, atelierele ºi microatelierele din
acel an. Acestea sînt reprezentate prin pãtrãþele de diferite culori, cãrora le sînt adãugate
cifre corespunzãtoare descrierilor în lista ataºatã planului. Toate aceste puncte au fost
introduse prin crearea unui strat în cadrul GIS, deºi, ca regulã, în trecerea în revistã a
fabricilor în paginile care urmeazã am folosit mai degrabã ochiul decît calculatorul.
Limitarea legatã de materialul cartografic constã în faptul cã cel mai recent plan al
strãzilor pe care apar fabrici, exceptîndu-l pe cel din 2005, dateazã din 1943. Din pãcate,
pe planurile oraºului Bucureºti la scarã mai mare din perioada comunistã nu au fost
trecute denumirile fabricilor. Am gãsit relativ tîrziu un plan detaliat de la începutul anilor
90, însã din lipsã de timp nu am putut valorifica toate informaþiile pe care le conþine.
Pe lîngã studii mai vechi ºi materiale cartografice, am adãugat cercetãri de teren. Am
aplicat un chestionar scurt la fiecare fabricã referitor la activitatea curentã ºi de pînã în
1989, precum ºi la folosirea spaþiului. Pe planul strãzilor din Bucureºti din anul 2005 am
delimitat 17 poligoane, constituite dupã reprezentarea pe hartã a spaþiilor industriale.
Am alcãtuit o arhivã fotograficã, ce conþine imagini ale fabricilor sau ale locurilor unde
s-au aflat acestea, iar acolo unde a fost posibil am reprodus ºi fotografii vechi. Capitolul
urmãtor conþine analiza statisticã a activitãþii fabricilor la nivelul anului 2006-2007,
precum ºi interpretarea datelor pe care le-am adunat prin aplicarea chestionarului,
descriind ºi ce se întîmplã în prezent cu fabricile incluse în studiu.
O altã problemã cu care ne-am confruntat este lipsa unei liste complete a fabricilor
din Bucureºti care existau la începutul anului 1990 ºi care ar fi putut fi comparatã cu
situaþia actualã, pentru a afla în ce mãsurã au fost menþinute sau au dispãrut unele
fabrici. Folosindu-ne de sursele de documentare menþionate, am întocmit o listã cu
aproximativ 200 de fabrici existente la începutul anilor 90. Pe parcursul cercetãrilor,
prin aplicarea de chestionare, am mai adãugat alte fabrici, nemenþionate în sursele
bibliografice. În unele cazuri nu am putut completa chestionarele, întîlnind directori
deranjaþi de un astfel de studiu ºi care au folosit pretexte variate pentru a nu rãspunde.
Cu toate acestea, rata rãspunsurilor a fost ridicatã, ceea ce asigurã o reprezentativitate
bunã a studiului. Pe parcursul cercetãrii, din discuþiile cu respondenþii am aflat informaþii
suplimentare, care nu erau cuprinse ca întrebãri în chestionar, dar ºi alte surse documentare (hotãrîri de înfiinþare, fotografii, documente de arhivã, cãrþi sau monografii,
informaþii despre fabricile din vecinãtate).
În ciuda cercetãrilor de teren ºi a analizei hãrþilor vechi, au existat fabrici pe care nu
le-am putut identifica. Redenumirea frecventã a fabricilor, comasãrile din perioada
comunistã, neincluderea lor pe hãrþi datoritã dimensiunilor mici, de atelier, ale unora
dintre ele au fãcut ca procesul de descoperire de fabrici ºi fãbricuþe sã fie un proces
continuu. În baza de date obþinutã prin aplicarea chestionarelor am inclus 208 cazuri de
fabrici, deºi pe planul industrial din 1928 în variantã digitalizatã (inclus pe DVD-ul care
însoþeºte cartea) numãrul lor este sensibil mai mare.
Dupã cum am menþionat, industria, fabrica sînt obiecte semantice cãrora li se
atribuia o conotaþie moralã în perioada comunistã, care au fost glorificate de ideologie
ºi contaminate politic de vizitele oficiale ale conducerii PCR (vezi foto 50). În multe
articole ºi studii despre industrie din perioada comunistã, acþiunile ºi locurile sînt
descrise la modul triumfalist, accentuînd superioritatea comunismului în comparaþie cu
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perioada antebelicã. Chiar ºi înainte de perioada comunistã exista, într-o anumitã mãsurã,
boala comparaþiilor ºi a folosirii de caracterizãri de tipul cea mai mare, cel mai bun
din Europa. Am evitat reluarea acestor cliºee, a cãror verificare ar fi presupus o risipã
de rigoare, care nu ar fi adus mari beneficii de cunoaºtere.

Foto 50. Peretele unei fabrici pe care a fost mesajul Trãiascã Partidul Comunist Român în frunte cu
secretarul general tovarãºul Nicolae Ceauºescu. Multe fabrici încã mai au mesaje ideologice din
perioada comunistã, un aspect care reproduce conotaþia moralã negativã a acestor spaþii

1. O istorie structuralã a industriei bucureºtene,
în cîteva pagini
Se poate spune cã înainte de 1880 a existat foarte puþinã industrie în Bucureºti (Buºilã,
1931: 354), iar înainte de 1850 deloc. Industrializarea Bucureºtiului ºi a României, aºa
cum se ºtie, a fost tîrzie. Cîteva excepþii notabile le-au reprezentat Moara lui Assan
(1853), Fabrica metalurgicã Lemaître înfiinþatã în 1864, Fabrica de cãrãmidã sistematicã
Max Tonolla (1865) sau Fabrica de bazalt ºi ceramicã aflatã la Rãzoare (1865; transformatã
ulterior, dupã primul rãzboi mondial, în Uzinele Chimice Române). Dupã aceastã
perioadã, în special din 1890, numãrul lor s-a înmulþit, ajungînd la cîteva sute în anii
30. Caracterul predominant administrativ ºi comercial al oraºului s-a pãstrat, accetuîndu-se
însã ºi caracterul industrial. Evoluþia numãrului întreprinderilor este greu de stabilit,
deoarece în categoria fabrici erau incluse ºi atelierele, lucru care face dificilã comparaþia
istoricã. Existã cîteva repere  de exemplu, Cincinat Sfinþescu afirma cã în 1921
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Bucureºtiul avea 146 de fabrici mari, pentru ca în urmãtorii 10 ani numãrul lor sã ajungã
la 332 (Sfinþescu, 1932: 42). Mai uºor de urmãrit este ponderea populaþiei ocupate în
industrie, deºi ºi aici standardizarea comparaþiei este relativã (vezi fig. 2). În 1899,
primul an cînd existã date, sînt numãraþi ºi comercianþii alãturi de populaþia ocupatã în
industrie. Se poate spune cã atît ponderea, cît ºi numãrul lucrãtorilor industriali au
crescut pînã spre sfîrºitul anilor 80, dupã care au scãzut, ajungînd în momentul de faþã
la nivelului anilor 40-50.
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Revenind la intersecþia dintre Calea Rahovei ºi Trafic Greu, se poate vedea vizavi
Electromagnetica. Înfiinþatã ca sucursalã a firmei americane Standard Electrica, la începutul
activitãþii s-a axat pe montarea pieselor din import ºi pe reparaþii pentru compania de
telefonie SAR Telefoane. Dupã naþionalizare s-a numit o perioadã Grigore Preoteasa,
producînd aparate ºi centrale telefonice, redresoare, aparate de mãsurã electrice (Posea,
ªtefãnescu, 1984: 197). Devenitã Electromagnetica din 1962, în 1968 a introdus în fabricaþie
centrale telefonice automate. În prezent, Electromagnetica este pe cale sã devinã parc
industrial (vezi capitolul urmãtor). Lîngã aceastã firmã existã o moarã înaltã, din cãrãmidã,
construitã probabil în anii 1910-1920, apãrînd pe planul industrial din 1928 ca Moara Decebal.
Probabil cã dupã naþionalizare a fost comasatã cu alte fabrici, pentru cã aparþine în
prezent de firma Velpitar, care a cumpãrat Fabrica de Pîine ºi Biscuiþi Berceni (foto 123).

Fig. 2  Numãrul ºi ponderea populaþiei ocupate în industrie între 1899 ºi 2002
Sursa: Giurescu (1966); PMB (1930): 5; ICS (1930); Recensãmintele 1992 ºi 2002

Factorul cel mai important în industrializarea oraºului l-a reprezentat statutul de
capitalã pe care Bucureºtiul l-a avut dupã 1859. Concentrarea funcþiunilor politice,
culturale ºi administrative a tractat industria localã. Constantin Herbst afirma în acest
sens cã ceea ce a influenþat esenþial industrializarea Bucureºtiului a fost rolul de capitalã
a României (Herbst, 1971b: 9). În alte oraºe, factorii ecologici au contat mai mult decît
cei administrativi. Dacã, revenind la exemplul oraºului Pittsburgh, pe care l-am analizat
în capitolul 1, industria s-a dezvoltat printr-o combinaþie de factori ecologici (prezenþa
în zonã a cãrbunelui ºi a fierului), în Bucureºti aceste aspecte naturale au lipsit.
Singurele resurse au fost nisipul ºi argila, materia primã pentru multe cãrãmidãrii ºi
gropi de nisip, aºa cum apar pe hãrþile de la sfîrºitul secolului al XIX-lea ºi începutul
secolului XX (vezi harta 6).
Foto 120-121. Reclame ale fabricilor care au existat în zona Uzinelor Vulcan în anii 20
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Vecinã cu Electromagnetica, dar ceva mai veche, este Uzina Vulcan, o megafabricã
judecînd dupã dimensiuni ºi dupã locul pe care l-a ocupat în industria oraºului Bucureºti.
Pe terenul pe care acum se aflã Uzina Vulcan ºi Electromagnetica au existat mai multe
fabrici care fie au fost înglobate în cele douã, fie au fost demolate în momentele de
extindere a celor douã fabrici mai mari. Una a fost Coroana (foto 120), de produse
chimice, Florescu (vopsele de pãmînt), Fichet S.A.R. (foto 121), mutatã ulterior pe
terenul actualei Semãnãtoarea), Zamfirescu S.A.R. (industria alimentarã, ciocolatã,
ulterior I.S. Fraga  cf. Arimia et al., 1977: 114). Aceasta din urmã a fost înfiinþatã în
1912, iar dupã naþionalizare a fãcut parte din Întreprinderea de produse zaharoase
Bucureºti1. Ele se aflau pe strada Honzig, cum se numea în perioada de la începutul
secolului. Ele au fost înglobate, probabil dupã naþionalizare, în Uzina Vulcan. Tot în
vecinãtatea Uzinei Vulcan se mai gãsea Fabrica de Sticlãrie (1911), dar nu îi putem gãsi
corespondentul actual ºi nici nu avem alte informaþii despre ea, fiind probabil înglobatã
în Fabricile Române Unite.
Vulcan a fost înfiinþatã în 1904 ca sucursalã a Societãþii austriece Maschinen und
Waggonbau Fabriks Aktiengesellschaft in Simmering, proprietatea uzinelor din Brno
Brünn-Königsfelder Maschinenfabrik2 (Arimia et al., 1977: 8). Aceasta furniza de mai
multã vreme în România utilaje pentru extracþia petrolului. La Expoziþia din 1906 din
Parcul Carol, pavilionul viitoarei Uzine Vulcan a obþinut o diplomã de onoare ºi medalia
de aur3. Proprietarii fabricii nu au vrut sã se limiteze doar la utilaje petroliere ºi au decis
sã construiascã vagoane, maºini ºi cazane ºi sã lege fabrica, printr-o cale feratã, cu linia
Dealul Spririi  Filaret. Un aspect interesant referitor la localizarea Uzinei Vulcan este
mutarea fabricii, în noiembrie 1916, în Moldova. Au fost transferate o mare parte din
utilaje ºi personal pentru a construi ateliere care au lucrat pentru armatã în timpul
rãzboiului.
Existã o monografie bine documentatã despre aceastã fabricã, Monografia Întreprinderii
Vulcan din Bucureºti: 1904-1975, publicatã în 1977 de Vasile Arimia, Lucian Boia ºi
Iulian Cîrþînã. Iniþial, fabrica avea patru secþii: cazangeria (instalaþii pentru rafinãriile
de petrol ºi benzinã, pentru fabricile de spirt, bere ºi ciment), atelierul pentru poduri ºi
construcþii de fier pentru ºosele ºi cãi ferate, turnãtoria de fontã ºi, în fine, atelierul
mecanic, care fãcea, printre altele, poduri rulante de mare capacitate. Vulcan a asigurat
echipament pentru Uzina de gaz ºi electricitate de lîngã Parcul Carol, a construit mai
multe rafinãrii de petrol (Steaua Românã din Cîmpina, Vega din Ploieºti, Columbia din
Plopeni, Aurora din Bãicoi) ºi a modernizat unele rafinãrii deja existente (Astra din
Ploieºti sau Traian din Cernavodã). A produs echipamente ºi pentru industria lemnului
(ferãstraie mecanice pentru fabrica de cherestea a Societãþii forestiere Union, lîngã
Mãnãstirea Cozia) sau pentru industria alimentarã (pentru cea mai mare moarã din
România, construitã la Brãila) (cf. Arimia et al., 1977: 14). În 1914 a încheiat unul
dintre cele mai importante contracte cu CFR, pentru repararea a 6.000 de vagoane, în
contextul în care Atelierele Cãilor Ferate Române nu puteau face faþã reparãrii vagoanelor
(Arimia et al., 1977: 14). Spaþiile de lucru ale fabricii au fost reamenajate pentru a
1. Cf. site-ul companiei Excellent, http://www.kmarket.ro/rapoarte/arhiva/exc2/exc.html (accesat
la 4 octombrie 2007).
2. În anii 50, o perioadã scurtã s-a numit Mao Tse Dung.
3. Nu e clar cum se dãdeau aceste diplome.
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putea repara 2.000 de vagoane anual. Pentru a-ºi extinde ºi diversifica activitatea, a
cumpãrat un teren de 12 ha în Bucureºtii Noi, care sã gãzduiascã secþia de vagoane.
De-a lungul timpului, multe întreprinderi au fost nevoite sã-ºi adapteze producþia
atunci cînd anumite produse nu mai aveau aceeaºi solicitare sau cînd capacitãþile existente
permiteau diversificarea activitãþilor. Acest lucru s-a întîmplat ºi la Uzina Vulcan, care,
în 1937, a început construcþia de automotoare, asigurîndu-le totodatã repararea ºi
întreþinerea. Într-un document de arhivã1 sînt enumerate produsele destinate Armatei pe
care le putea fabrica cu utilajele existente. Acestea includeau afeturi de tun, strunjiri de
proiectile, maºini pentru cartuºe ºi infanterie, chesoane de infanterie, precum ºi instalaþii
pentru fabrici de produse chimice. În 1937 a început fabricarea ascensoarelor, a compresoarelor de ºosele, a caroseriilor metalice de autobuze, a instalaþiilor de condiþionare a
aerului (Arimia et al., 1977: 49), iar din 1955, dupã cum am menþionat deja, uzina a
produs doar doi ani, pînã în 1957, autobuze ºi autocisterne, dupã care secþia de autobuze
a fost mutatã la Întreprinderea Autobuzul.

Foto 122. Imagine de ansamblu a Uzinelor Vulcan din anii 1910

La începutul activitãþii lor, majoritatea fabricilor, printre care ºi Vulcan, au avut
probleme din cauza lipsei de personal. Pe de o parte, utilajele de producþie erau aduse,
în general, din strãinãtate, iar în þarã nu existau suficienþi ingineri sau maiºtri care sã
înveþe sã le foloseascã într-un timp scurt. Soluþia era aducerea de personal, în general,
de la firmele producãtoare, plãtiþi mult mai bine decît muncitorii români. Ei beneficiau
ºi de alte avantaje, cum ar fi asigurarea locuinþei. Într-un document din 1924, conducerea
UGIR2 avertiza asupra problemei formãrii specialiºtilor în þarã, pentru cã
,aproape toate întreprinderile industriale din þarã sînt realmente avizate la specialiºti ºi lucrãtori
strãini. Cu cît întreprinderea este mai nouã, cu cît are maºini speciale mai multe, cu atît mai
mare nevoie va avea de lucrãtori specialiºti strãini. [ ] sã gãsim mijlocul de a forma
conducãtori, maiºtri ºi ºefi de ateliere de care avem mare lipsã (Arimia et al., 1977: 40).
1. Arhivele Institutului Central, fond UIMMR, dosar 6/1926, f. 114, 120, 124-125.
2. Arhivele Institutului Central, Fond UGIR, dosar 13/1923, I.53.
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Pe de altã parte, exista ºi o lipsã de personal necalificat, care sã poatã fi încadrat în
fabricã. Erau angajate persoane din comunele suburbane ale Bucureºtiului sau din þarã,
însã de multe ori aceºtia se învoiau pentru a se întoarce temporar la muncile agricole.
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unele panouri de protecþia muncii datate 1953. Exista o caroserie de Dacia 1300, mult
gunoi, resturi de utilaje, foi de pontaj, bonuri de materiale ºi Carnete de pãrþi sociale din
anii 80 aruncate pe jos. O parte din zid este spart, probabil pe unde au fost scoase
utilajele. În exterior erau cîteva roþi dinþate de dimensiuni gigant, precum ºi vegetaþie
abundentã, cabluri groase ruginite ºi dale mari de beton.

Foto 124. Cladirea Recom, firma care producea reclame în perioada comunista (2007)

Foto 123. Fotografie aeriana a zonei Vulcan  Antrepozitele Comunale  Calea Rahovei (cca 1925)

În perioada celor douã dictaturi au existat tot felul de forme de organizare paternaliste
ale timpului liber al lucrãtorilor. La Vulcan, de exemplu, între 1950 ºi 1954 s-a editat
bilunar gazeta Metalurgistul, iar din 1956 a apãrut sãptãmînal, cu un tiraj care a ajuns,
în perioada 1972-1974, la 7.500 de exemplare. Acestea conþineau toate ingredientele
cunoscute ale propagandei din acea perioadã (superioritatea muncii în socialism, condiþiile
bune de lucru, producþiile record etc.). În uzinã exista, de asemenea, o staþie de
radioamplificare, iar în 1975 s-a înfiinþat o formaþie de teatru, o orchestrã de mandoline,
o fanfarã, un taraf, un cerc de arte plastice, un cenaclu literar ºi un cerc de dans (Arimia
et al., 1977: 150). Uzina avea un stadion propriu, precum ºi echipe de lupte, box, ºah,
fotbal, rugby, motocros, volei, handbal, atletism.
În prezent, Uzina Vulcan ºi-a încetat activitatea. Clãdirea administrativã este folositã
de AVAS. Existã cîteva firme de dimensiuni mici care închiriazã spaþiu. Am reuºit sã
intrãm în interiorul fabricii. Dacã e sã judecãm dupã arhitecturã, se poate spune cã a fost
reconstruitã cîndva în anii 40-50, neexistînd tipul de clãdiri de cãrãmidã care dominau
începutul secolului XX. Existã o halã foarte mare, lungã de 200-300 m ºi înaltã de
aproximativ 20-30 m, compartimentatã în 8-10 încãperi. În interior se pot vedea încã

Foto 125-126. Una din cladirile vechi ale Uzinelor Chimice Române (sus); turnul de apa (jos)
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Foto 125-126. Una din cladirile vechi ale Uzinelor Chimice Române (sus); turnul de apa (jos)

Mergînd mai departe pe Trafic Greu spre Rãzoare, existã ºi alte fabrici vechi. Pe
aceeaºi parte cu Întreprinderea Vulcan, dupã intersecþia cu Calea 13 Septembrie, existã
firma Titan Mar, pe hãrþile mai vechi nefiind menþionatã nici o fabricã mai semnificativã
în aceastã zonã. Între Calea 13 Septembrie ºi Rãzoare existã, pe partea stîngã, Recom ºi
Ventilatorul. Prima a produs reclame comerciale înainte de 1989 ºi constã dintr-o clãdire
construitã în anii 50-60 pe strada Mihail Sebastian ºi o clãdire veche, cu un singur
nivel, dar foarte lungã, retrasã de la stradã. În prezent funcþioneazã, avînd acelaºi
domeniu de activitate, fiind cumpãratã de un investitor privat. Dupã Recom existã un
depozit, de asemenea vechi, dupã care s-a construit o halã metalicã pe terenul fabricii
Ventilatorul. Despre aceasta din urmã ni s-a spus la faþa locului cã a fost înfiinþatã în
1912, însã nu apare pe nici o hartã.

Foto 127-129. Poze facute în curtea UCR. Cuptorul de jos a fost darîmat între prima ºi a doua vizita
în acest loc
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Foto 127-129. Poze facute în curtea UCR. Cuptorul de jos a fost darîmat între prima ºi a doua vizita
în acest loc

La intersecþia Cãii 13 Septembrie cu ªoseaua Trafic Greu, dar pe partea opusã Uzinei
Vulcan, se afla Halta Dealul Spirii, dezafectatã în anii 60 ai secolului trecut ºi dãrîmatã
în anii 80. Dupã mai multe rînduri de blocuri noi, existã Uzinele Chimice Române, ale
cãrei clãdiri sînt clasate ca patrimoniu. Construitã în 1865 pe terenul Societãþii de bazalt
ºi ceramicã de la Cotroceni, aceasta producea materiale pentru lucrãri publice, ceea ce
îi dãdea dreptul sã cumpere ºi sã exploateze mine, pãduri ºi resurse minerale. În plus,
putea sã întreprindã sondaje pentru exploatarea acestor resurse, sã cumpere cãderi de apã
naturalã, sã construiascã lacuri artificiale pentru a obþine energie ºi sã intre în sindicate
de producþie ºi exploatare (Manole, 1991: 164-165). În prezent, fabrica nu mai are
activitate. Clãdirea din ªoseaua Panduri, construitã aproximativ în anii 70, a fost
transformatã în spaþiu pentru birouri. În spatele acesteia existã alte cîteva clãdiri de
cãrãmidã de 3-4 etaje, iar lîngã ele sînt clãdiri care par ºi mai vechi, cu un singur nivel.
Una dintre ele are un turn de apã pitoresc, de dimensiuni mici ºi învelit în tablã. Se mai
afla acolo, la prima vizitã la faþa locului, ºi o clãdire mai înaltã în care se afla un cuptor
ornat cu mozaic de faianþã (la a doua vizitã cuptorul fusese demolat pentru recuperarea
cîtorva grinzi de metal). Ele gãzduiesc o moarã, o tipografie ºi o firmã de IT. Partea
situatã înspre intersecþia de la Rãzoare a fost demolatã (foto 125-129).

Foto 130-131. Întreprinderea de stat de ciorapi Bucureºti, actuala Apollo, fosta Cerchez. În spatele
acestei cladiri a fost construit un complex rezidenþial începînd cu 2006
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Revenind de la Rãzoare la Filaret ºi coborînd dealul înspre Calea ªerban Vodã ºi
B-dul Dimitrie Cantemir, existã un microareal delimitat de ªoseaua Viilor la vest, B-dul
Mãrãºeºti la nord, B-dul Dimitrie Cantemir la est ºi Calea ªerban Vodã la sud. Înainte
de a intra în microzona conturatã de aceste strãzi, la poalele Dealului Filaret, pe Strada
11 Iunie existã Fabrica Apollo, fondatã în 1898 de cãtre Nicolae Cerchez. Dupã naþionalizarea
din 1948 a purtat mai multe denumiri, precum Pavel Tcacenco, apoi Întreprinderea de
stat de ciorapi Bucureºti ºi, în final, Întreprinderea de ciorapi Apollo Bucureºti. Ea a fost
privatizatã, funcþionînd cu perioade de întrerupere, pînã cînd aproximativ jumãtate din
ea a fost demolatã pentru a face loc cîtorva blocuri denumite City Center Residence, care
sînt în curs de finalizare. Pe lîngã douã corpuri de clãdire vechi din cãrãmidã, a existat
o adãugire din anii 60-70, toate trei rãmase în picioare. Într-unul dintre corpurile de
cãrãmidã au loc activitãþi culturale (vezi foto 130-131; mai multe despre acest loc, în
capitolul 5).

Foto 132. Lampadar alimentat de la Uzina de Gaz de la Filaret (cca 1900)

La intrarea pe Calea Mãrãºeºti, chiar lîngã Parcul Carol, se aflã una dintre cele mai
vechi fabrici din Bucureºti  Uzina de Gaz aerian , construitã în 1871 de francezul
Alfred Gottereau. În prezent, terenul ºi clãdirile aparþin Distrigaz Sud, care a renunþat
treptat la mai multe clãdiri, concentrîndu-ºi activitatea într-o clãdire nouã ridicatã pe
locul a patru rezervoare de tablã demolate dupã 1990 (foto 133). La începutul existenþei
sale, uzina distribuia gazul obþinut prin prelucrarea cocsului necesar felinarelor pentru
iluminatul public în Bucureºti. Gazul era distribuit prin conducte pînã la cele 4.000 de
felinare (foto 132), aprinse în fiecare searã de lampagii (Mihãilescu, 2003: 133).
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Începînd cu 1905, pe fondul rãspîndirii electricitãþii, Primãria a înfiinþat Societatea de
Gaz ºi Electricitate din Bucureºti, care a obþinut concesionarea iluminatului cu electricitate
a oraºului ºi a preluat activitatea vechii Uzine de Gaz (foto 134-137). Pe terenul acesteia,
în 1907-1908 s-a construit o clãdire care a format nucleul Uzinei Electrice Filaret1.
Clasatã ca patrimoniu, clãdirea seamãnã cu Uzina de electricitate din Lille (Franþa). În
prezent, pare lipsitã de orice activitate. În momentul construcþiei, ea a funcþionat cu trei
motoare diesel Carels Frèses, de 675 CP fiecare. Din cauza consumului mai mare din
anumite perioade ale zilei, s-au montat alte douã grupuri electrogene mai mici. Comparativ
cu celelalte trei uzine similare (Uzina Termoelectricã Grozãveºti, Uzina Hidroelectricã
Dobroeºti ºi Uzina Termoelectricã Schitu Goleºti), Uzina de la Filaret era una de vîrf,
în sensul cã funcþiona doar atunci cînd cererea de electricitate era mare ºi nu putea fi
acoperitã.

Foto 133. Vedere de ansamblu de la Filaret asupra Uzinei de Gaz (cca 1880-1890). Se pot observa
rezervoarele de gaz, demolate dupa 1990

Uzina Electricã Filaret a reprezentat, alãturi de Uzina de la Grozãveºti, un reper
important atît în dezvoltarea infrastructurii publice a Capitalei, cît ºi al trecerii de la
iluminatul cu gaz la cel electric în peisajul oraºului. Anterior acestei etape, primele
încercãri în ceea ce priveºte electricitatea în Bucureºti s-au fãcut pe vremea lui Carol I,
care a comandat o instalaþie electricã în 1882 pentru o expoziþie de iluminare electricã a
1. Cf. http://www.cimec.ro/Muzee/mteh/mteh.htm.
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exteriorului Palatului Cotroceni ºi a interiorului Palatului de pe Calea Victoriei. Instalaþiile
au fost executate de The Anglo-Austrian-Brush-Electrical Company-Limited din Viena,
care a montat o miniuzinã electricã într-o magazie construitã în acest scop în curtea
reºedinþei regale (situatã în zona unde este acum Biblioteca Centralã Universitarã 
Strada Vãmii la vremea aceea, ulterior Wilson). Aceastã instalaþie, prin extensiile înspre
Teatrul Naþional (prin Strada Academiei) ºi Palatul Cotroceni (prin strãzile Palatului,
ªtirbei Vodã, Plevnei, Cotroceni ºi Pandurilor), a constituit prima reþea de electricitate
din Bucureºti. (ªtefãnescu-Radu, 1931: 405). Trei ani mai tîrziu, dupã ce uzina din str.
Wilson s-a extins ºi în Ciºmigiu, s-a construit o instalaþie electricã cu dinamuri Edison
într-o încãpere specialã a Teatrului Naþional (unde este acum Hotelul Novotel, lîngã
Palatul Telefoanelor). Aceastã instalaþie a înlocuit becurile cu gaz, denumite fluture ºi
Argand, cu lãmpi incandescente Edison de 16 ºi 25 de buchete de becuri (ªtefãnescu-Radu,
1931: 406). În 1888 s-a montat aparaturã de iluminat electric la Abatorul Bucureºti de
pe Calea Vãcãreºti, care însã era mutatã periodic în Piaþa Teatrului Naþional, de sãrbãtori
ºi duminica (ªtefãnescu-Radu, 1931: 407). În 1899 reþeaua s-a extins pe actualul Bd
Kogãlniceanu, B-dul Carol ºi ªoseau Kiseleff (ªtefãnescu-Radu, 1931: 407). La început,
electricitatea a reprezentat un fel de show popular, putîndu-se gãsi, în 1890, în Ciºmigiu,
cu ocazia unei expoziþii, fîntîni luminoase cu o uzinã proprie situate pe locul unde se aflã
restaurantul Monte Carlo (ªtefãnescu-Radu, 1931: 408).

Foto 134. Reclama din 1935. Textul ei suna în felul urmator: Societatea de Gaz ºi Electricitate
Bucureºti distribuie abonaþilor sai cîte un fier electric de calcat în schimbul unui fier de calcat cu
mangal ºi plata sumei de lei 100

Foto 135-137. Cladirile Societãþii de Gaz ºi Electricitate, de lîngã Parcul Carol
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Foto 135-137. Cladirile Societãþii de Gaz ºi Electricitate, de lînga Parcul Carol

Cu ocazia Expoziþiei din 1906 din Bucureºti, organizatorii au amenajat o uzinã
electricã proprie în curtea Bisericii Cuþitul de Argint, lîngã Uzinele Wolff. Avea un
motor diesel de 250 CP, fiind proiectatã ºi executatã sub conducerea lui George Carels,
unul dintre proprietarii vechii fabrici Carels Frèses din Gand (Belgia). Lãmpile folosite
erau cu arc, amplasate pe stîlpi de metal. Un lucru care poate pãrea amuzant în legãturã
cu aceastã instalaþie electricã este faptul cã se anunþaserã ºi primele demonstraþii cu
cinematograf cîntat ºi cinematograf în culori naturale ºi reliefat (ªtefãnescu-Radu,
1931: 419). Comisariatul expoziþiei anunþase cã a încheiat contract cu o firmã din Berlin
care pretindea a fi posedînd meºteºugul cinematografului vorbitor, sã facã o asemenea
instalaþie ºi sã dea reprezentaþii în Grota Fermecatã din incinta expoziþiei (Ibidem). Se
ºtie acum cã acest tip de reprezentaþie nu fusese realizat pe atunci, fiind vorba doar de
niºte încercãri nereuºite a ideilor ce se vîntura pe acea vreme pentru realizarea acestor
producþiuni (Ibidem). Direcþia expoziþiei a dat în judecatã firma din Berlin, iar procesul
a durat pînã în 1909-1910, însã nu avem informaþii despre sentinþa datã.

Foto 138-140. Poze din anii 40 ai angajaþilor Uzinelor Comunale Bucureºti. Prima este din Piaþa
Unirii, lînga Tribunal; restul reprezinta recrutarea resurselor umane
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depozite (la Grozãveºti ºi pe Strada Berzei  acesta din urmã încã existã, inclusiv
clãdirile vechi), servicii sociale pentru angajaþi (asistenþã medicalã, cazarmele lucrãtorilor,
colonii de copii, bibliotecã etc.). Datoritã folosirii cailor pentru toate aceste lucrãri,
UCB avea mai multe culturi agricole pentru asigurarea furajelor, situate la marginea
Bucureºtiului, dar ºi la Buftea, Mogoºoaia ºi în alte ºapte localitãþi (UCB, 1945: 147).
UCB a avut mai multe puncte de lucru în zona Filaret, în prezent preluate de REBU.

Foto 138-140. Poze din anii 40 ai angajaþilor Uzinelor Comunale Bucureºti. Prima este din Piaþa
Unirii, lînga Tribunal; restul reprezinta recrutarea resurselor umane

Dupã 1990, pe terenul imens al Uzinei de Gaz ºi Electricitate s-au produs mai multe
transformãri. Pe lîngã clãdirea administrativã ridicatã de Distrigaz Sud, Electrica S.A. a
construit de asemenea cîteva clãdiri. Chiar pe colþul delimitat de Parcul Carol ºi Mãrãºeºti
este în curs de finalizare Carol Park Residence, un ansamblu rezidenþial cu blocuri de
patru etaje. Existã cîteva hale vechi care au fost renovate, unele mai substanþial, altele
doar prin tencuirea structurii de cãrãmidã, pe care s-a afiºat, din septembrie 2007, un
poster enorm pe care scrie For Sale. Nu ºtim dacã sînt clasate ca monumente de
patrimoniu, însã amplasamentul central al clãdirilor le supune unei presiuni imobiliare
foarte mari, ele putînd dispãrea în viitorul apropriat.
În vecinãtatea fostei Uzinei de Gaz Aerian, pe Calea ªerban Vodã ºi pe strada
Candiano Popescu existã mai multe clãdiri ce au aparþinut Uzinelor Comunale Bucureºti
(UCB). Pe Candiano Popescu se aflã fosta clãdire administrativã, în prezent în administraþia
Poliþiei Române (Secþia de accidente uºoare). Pe Calea ªerban Vodã existã mai multe
clãdiri ale REBU, folosite drept garaj pentru maºinile de gunoi ale firmei. UCB s-a
dezvoltat mult începînd cu 1923, deºi lucrãri de amenajãri publice ºi furnizarea de
utilitãþi au existat cu mult înainte (vezi mai jos cîteva elemente despre furnizarea de apã
potabilã în anii 1890). Între 1923 ºi 1945 ea era organizatã în mai multe divizii (cf.
UCB, 1945): apã potabilã (surse, degresoare, rezervoare, fîntîni ºi ciºmele publice),
canalizare, lacuri, salubritate (mãturat, spãlatul strãzilor, coºuri pentru hîrtii, gunoaie,
WC-uri publice, gropi de gunoi, vidanje), fabrici proprii (Atelierele centrale, Fabrica de
apometre, Fabrica de tuburi de beton, Fabrica de cãmãmidã, Cariera de nisip ºi pietriº),

Foto 141-144. Canale folosite de Uzinele Comunale Bucureºti

Pe lîngã clãdirile fostei UCB, tot pe ªerban Vodã se aflã cîteva clãdiri vechi care au
aparþinut Societãþii de Tramvaie Bucureºti: Societatea Tramvaiul Nou (harta din 1911) ºi
Depoul STB ªerban Vodã (harta din 1923). Vizavi de aceastã stadã existã Întreprinderea
Arta Graficã, înfiinþatã în 1921 ºi cumpãratã de stat în 1930. În prezent, încã funcþioneazã
ca tipografie, dar are ºi o componentã de parc de afaceri, închiriind spaþiul renovat mai
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multor firme. Pe Strada Lînãriei a existat un grajd folosit de STB pînã în anii 20. Tot pe
aceastã stradã s-a aflat ºi Þesãtoria Flamura Roºie, construitã dupã 1950. Ea nu mai
existã ca unitate de producþie, ci doar ca spaþiu de închiriat: un depozit de mobilã,
centru de fitness, discoteca Gossip ºi o firmã de calculatoare. Strada Lînãriei a avut în
trecut o funcþie mai importantã decît statutul de stradã secundarã. Pe aici trecea o cale
feratã care unea Abatorul Bucureºti ºi Uzinele Lemaître (ambele situate pe malul
Dîmboviþei) de Gara Filaret. La capãtul ei dispre Uzinele Lemaître se afla un depou de
tramvaie.
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Adesgo avea 1.000 de lucrãtori în 1943, din care 400 erau bãrbaþi (foto 147-149). Ca ºi
alte fabrici, avea cantinã cu bucãtãrie proprie, unde luau masa zilnic 600-650 de lucrãtori.
Fabrica acoperea 50% din costul fiecãrei porþii. Pentru copiii angajaþilor, în incinta
fabricii era amenajatã o grãdiniþã, iar masa pentru copii era în întregime plãtitã de
patron. Tot din aceastã lucrare aflãm cã Adesgo avea un cabinet medical care, de la
înfiinþarea în 1941 ºi pînã în momentul scrierii cãrþii (1943), a acordat 34.160 de
consultaþii pentru salariaþii fabricii1. De asemenea, fabrica avea douã sãli de duºuri cu
apã caldã ºi garderobã. Conducerea fabricii se preocupa sã le asigure salariaþilor lemne
pentru iarnã, dar ºi cartofi, ceapã, varzã ºi, potrivit relatãrii,
tot ceea ce poate ca sã-i uºureze cu cît posibil soarta muncitorului, fãcîndu-i pentru aceasta
mari înlesniri la platã (MRFU, 1943).

Adesgo organiza echipe de fotbal, ping-pong, baschet, volei, teatru, o bibliotecã,
orchestrã ºi dansuri naþionale.

Foto 145. Fabrica Antrefrig, succesoarea Fabricii Frigul

Pe Strada Frigului, care uneºte Calea ªerban Vodã de Parcul Carol, exista, încã de la
începutul anilor 20, o fabricã de gheaþã ºi de utilaje de rãcit numitã iniþial Frigul 
Societate Anonimã pentru Industrializarea ºi Comercializarea Frigului, iar ulterior, în
perioada comunistã, Antrefrig. Clãdirea care a aparþinut acesteia era foarte interesantã,
cu coloane aparente, în stare bunã, dar în curs de demolare începînd cu vara anului 2007.
Am gãsit prezentatã o reclamã în Almanahul Socec din 1925, pe care o redãm în
întregime (foto 146). Tot în zona ªerban Vodã au mai existat din anii 20 (posibil chiar
mai devreme), dar nu le-am putut localiza, Fabrica Oja ºi Fabrica de acid carbon Czell.
În schimb, Fabrica Adesgo este uºor de reperat, fiind situatã chiar pe linia tramvaielor
15 sau 19, vizavi de Parcul Tineretului. Fabrica de Ciorapi Adesgo a fost înfiinþatã în
1926 de cãtre Arthur Drechsel, pentru producþia ºi comercializarea ciorapilor din bumbac
ºi mãtase pentru femei. ªi-a extins numãrul de clãdiri între 1926 ºi 1940 ºi calitatea
maºinilor de tricotat. Mãtasea era importatã din Japonia ºi Italia, iar fabrica folosea
maºini produse în Germania. În Munca româneascã în fabrici ºi uzine se menþioneazã cã

Foto 146. Reclama din 1925 la Fabrica Frigul

1. Probabil autorii textului confundã numãrul de consultaþii cu numãrul de salariaþi care au fost
consultaþi, deoarece afirmã cã de la înfiinþarea cabinetului în 1941 ºi pînã la momentul scrierii
cãrþii (1943) au fost consultaþi 34.160 de salariaþi ai fabricii.

170 Bucureºtiul postindustrial

Geografia, istoria ºi memoria industrializãrii Bucureºtiului 171

Foto 149. Interiorul Fabricii Adesgo în anii 40

2.1. Peisajul industrial al memoriei: fabrici dispãrute în anii 80
Tot în aceastã zonã industrialã care înconjoarã fosta Garã Filaret, între centrul istoric al
oraºului ºi Calea 13 Septembrie  Rahova  Cotroceni, se aflau multe fabrici, ale cãror
urme îndepãrtate le mai putem gãsi ºi astãzi. În prezent, zona este una a memoriei, ea
fiind aproape complet demolatã, iar pe terenul ei s-au construit Casa Poporului, Ministerul
Apãrãrii, Hotelul Marriott, Piaþa Constituþiei ºi Bulevardul Unirii. Despre aceastã zonã
Vintilã Mihãilescu scria cã,
Foto 147-148. Sigla fabricii în anii 40; cladirea noua a Fabricii Adesgo

începînd cu Str. Fabrica de Chibrituri [chiar lîngã Gara Filaret] erau împrãºtiate o serie de
fabrici ºi ateliere. [ ] În [strada] Sfinþii Apostoli ºi mahalaua Izvor se [afla o] grupare de
fabrici mai vechi, reutilate ºi comasate; între ele, Luceafãrul, vopsitorie ºi spãlãtorie
chimicã pe Str. Orãscu ºi Steagu Roºu, una dintre cele mai vechi ºi mai mari fabrici de pîine
din Bucureºti. [ ] Toate aceste întreprinderi industriale au apãrut ºi s-au dezvoltat în cartiere
vechi sau relativ vechi, în care predominã ºi azi locuinþe familiale, cu grãdini ºi curþi
(Mihãilescu, 2003: 180).
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Foto 150. Fotografie aeriana a zonei Izvor-Uranus-Arsenal (cca 1928)

Fotografia aerianã susþine într-adevãr descrierea pe care o fãcea Vintilã Mihãilescu
acestei zone dispãrute în anii 80. Pe lîngã fabricile amintite în aceastã descriere, mai
trebuie menþionat un reper industrial major al Bucureºtiului: fostul Arsenal al Armatei.
Acest complex militar, amplasat pe ruinele unui fost palat denumit Curtea Arsã, aºa cum
apare pe planul Boroczyn din 1852, a funcþionat ca fabricã a Armatei pînã înainte de
perioada comunistã. Aici se construiau ºi se reparau trãsurile, exista un atelier de
armurãrie pentru reparaþia ºi transformarea armelor de foc, o turnãtorie de fontã pentru
confecþionarea proiectilelor, un atelier mecanic ºi un depozit de arme (Ionescu, 1902:
313-314). În acelaºi amplasament exista ºi o cazarmã (Cazarma Alexandriei). În anii
40-50, conform relatãrilor a doi foºti locuitori din zonã, a fost folositã ca închisoare.
Geamurile dinspre strada Uranus erau vopsite gri ºi protejate cu grilaje, putîndu-se
circula doar pe partea opusã. Prin dreptul Arsenalului, pe strada Uranus, circula, în
perioada interbelicã (conform hãrþii din 1938), tramvaiul 25, care unea ªoseaua Vergului
cu Piaþa Unirii, cheiul Dîmboviþei, strada Uranus, Calea 13 Septembrie ºi B-dul Panduri.
Arsenalul era compus din mai multe clãdiri aliniate la stradã, dintre care cel puþin una
avea ornamente foarte frumoase. Înãuntrul complexului existau patru ºiruri lungi de
hale, o piaþetã ºi un turn de apã, de asemenea cu ornamentaþii bogate. Arsenalul Armatei
era unit printr-o cale feratã de axa ce unea Gara Filaret de Gara de Nord.

Foto 151. Reclamã la fabrica de ciocolatã Berindei, cca. 1915

Foto 152. Reclamã la un atelier tipografic din zona Izvor (1925)

În afarã de acest reper industrial major, pe planul din 1928, în zona actualã a Casei
Parlamentului existau 37 de fabrici ºi ateliere. Ele se grupau în trei zone. În zona
Arsenalului, în special în partea de vest (strãzile Smîrdan, Puþu cu apã, Izvor sau
Sapienþei) existau cîteva fãbricuþe mai puþin cunoscute: Þesãtoriile Generale Române,
Fabrica metalurgicã Hauff, Turnãtoria de metal Grigore Alexandrescu, Industria Lemnului
etc. Pe lîngã acestea existau cîteva repere remarcabile: Fabrica de ciocolatã Berindei,
înfiinþatã înainte de 1915, judecînd dupã reclama pe care am gãsit-o într-un almanah din
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acel an (vezi foto 151); o altã fabricã la fel de veche era Fabrica de Bere Opler, devenitã
ulterior Grupul de Industrie Bucureºti. Pe o carte poºtalã de la începutul secolului XX,
care reda Tîrgul Moºilor, se poate vedea o reclamã la berea Opler. Tot aici, chiar la
intersecþia strãzii Izvor cu cheiul Dîmboviþei exista Tipografia Eduard Marvan. Am gãsit
o reclamã a acestei tipografii în Almanahul Socec din 1925 (foto 152). Pe harta aerianã
se poate observa mai clar brutãria veche de care vorbea Vintilã Mihãilescu, denumitã
înainte de naþionalizare Otto Gagel, iar dupã aceea Steagul Roºu (la aceasta am gãsit mai
multe reclame din perioada interbelicã). Brutãria livra în fiecare zi pîine care se vindea
direct din cãruþele ce strãbãteau strãzile din cartier, potrivit aceloraºi doi intervievaþi
care au locuit în zonã. Tot în zona Arsenalului exista Fabrica I. Haug, care producea
obloane metalice pentru vitrinele prãvãliilor ºi magazinelor, vizibile ºi azi în zonele mai
vechi ale oraºului. Am întîlnit astfel de obloane în zona Obor (la intersecþia Cãii Moºilor
cu str. Gala Galaction, unde existã un service), în pasajul Villacros de lîngã Banca
Naþionalã sau la clãdirea Bibliotecii Naþionale (de asemenea lîngã Banca Naþionalã).

Foto 153-155. Oblonul unui atelier din zona Calea Moºilor, executat la Fabrica Haug (2007);
reclama la Fabrica Haug din 1925; oblonul unui magazin din Centrul Istoric, executat la Atelierele
Weigel (2007).
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Foto 153-155. Oblonul unui atelier din zona Calea Moºilor, executat la Fabrica Haug (2007);
reclama la Fabrica Haug din 1925; oblonul unui magazin din Centrul Istoric, executat la Atelierele
Weigel (2007).

O altã concentrare de ateliere ºi fabrici se afla în zona actualã a Pieþei Unirii, în jurul
strãzii Sfinþii Apostoli, din care dupã demolare a mai rãmas doar o porþiune micã. Aici
se aflau o boiangerie (P. Falk), o tipografie (Jean Weisberg), un atelier de mobilã
(Brezoi), un atelier mecanic, precum ºi patru fabrici metalurgice. Pentru douã dintre
acestea (Patul ºi Gutman Marcus) am gãsit reclame în Almanahul Socec din 1925 (foto
155, 158). Despre una dintre ele (Rahova  Metalurgie S.A.) nu am aflat nimic, în
schimb obloanele metalice produse de Fabrica Fraþii Weigel, asemãnãtoare cu cele fãcute
de Fabrica I. Haug, le-am întîlnit în zone dintre cele mai diverse din Bucureºti:
Pieptãnari, Piaþa Rosetti, centrul istoric al oraºului, zona Mitropoliei ºi chiar pe strada
Sfinþii Apostoli, acolo unde exista aceastã fabricã. Spãlãtoria ºi vopsitoria chimicã
Luceafãrul, de care amintea Vintilã Mihãilescu, se numea în anii 20, conform planului
industrial, Cleiul.
Cea de-a treia concentare de fabrici dãrîmate la ordinul lui Ceauºescu se gãsea în
zona Fabricii de Bere Bragadiru. Acolo exista o fabricã de aparate debitare bere ºi
rãcoritoare (Alexandrescu), o fabricã de lichioruri (Cinzano Francisco) ºi tãbãcãria
Leul1. În anii 20 a mai existat ºi o turnãtorie de clopote pentru biserici ºi ºcoli,
Coroana, pentru care am gãsit, de asemenea, o reclamã din acea perioadã (foto 157).

Foto 156-158. Reclame la ateliere metalurgice din zona Izvor-Uranus

1. Aceastã fabricã va apãrea ºi mai jos, avînd o sucursalã ºi în zona Gãrii de Nord (vezi infra).
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Dîmboviþei), gãsind pe planul din 1911 Casarma Gãrzii Regale, Casarma Regimentului
21, Casarma Artileriei, Spitalul Militar Central, Institutul Medico Militar, Manutanþa
Armatei. La intrarea în acest microareal existau (ºi încã existã) în folosinþa REBU
Grajdurile Comunale folosite pentru UCB. Lîngã Gara de Nord se aflau Fabrica de
Oglinzi Zwölfer, Fabrica de Bere Luther (Griviþa, dupã 1948), Regia Monopolurilor de
Stat (Fabrica de Þigarete Belvedere). Cursul Dîmboviþei era deja regularizat, pe malul
sãu, în zona podului Grozãveºti (pe lîngã actualul Carrefour Orhideea), apãrînd Uzina
Hidraulicã ºi Uzina de tramvaie electrice de la Cotroceni.
Mergînd spre actualul bulevard Iuliu Maniu dinspre Podul Cotroceni, zona redevine
militarizatã, existînd, pe lîngã Atelierul de confecþii al Armatei ºi Pirotehnia Armatei,
mai multe cazarme care se întindeau pînã la Drumul Sãrii/Ghencea: Casarma Geniului,
Casarma Regimentului de Cãlãraºi, Casarma de Escadrilã, Tabãra Regimentului 6,
Tabãra Regimentului 21 sau Cîmpul de tragere. Aceastã parte a zonei este vecinã cu zona
Filaret, cu capãtul sãu de la Rãzoare/Calea Rahovei.

Foto 156-158. Reclame la ateliere metalurgice din zona Izvor-Uranus

3. Zona industrialã Gara de Nord  Grozãveºti 
Politehnica
Dacã în perimetrul Izvor-Arsenal au fost dãrîmate multe repere istorice, în zona descrisã
în continuare situaþia este aproape inversã, în sensul cã majoritatea fabricilor vechi ºi
foarte vechi încã existã. Ea este a doua în ceea ce priveºte vechimea fabricilor din
Bucureºti. Primele fabrici din aceastã zonã au fost legate de industria alimentarã din
jurul Gãrii de Nord ºi de activitãþile armatei, prin atelierele de confecþii, cazarme ºi
depozite de muniþii. În perioada comunistã s-a diversificat funcþional prin înfiinþarea de
fabrici în sectorul industriei constructoare de maºini. Se poate spune cã zona a fost
dominatã de specificul militar. Pe planul Boroczyn din 1852 zona este încadratã de cîteva
repere rãspîndite printre grãdinile de zarvavat ºi podgorii: Manutanþa Kotroceni, Kazarme
de Kavalerie la sud, respectiv la est (în zona actualã a Cãii Plevnei), Mãnãstirea
Kotroceni, o cãrãmidãrie, o moarã (M.S. Joan), moºia Belvedere în proprietatea lui
Zinka Golleaska, bariera Podul de Pãmînt, bariera Tîrgoviºtea (aproximativ în zona
actualã a Gãrii de Nord) ºi Podul de Pãmînt (în zona Pieþei Victoria), un cimitir evreiesc,
Spitalul Filantropia. Aproximativ 60 de ani mai tîrziu, zona era reconfiguratã radical,
pãstrîndu-ºi în mare structura urbanã pe care o are ºi acum. Terenurile Armatei s-au
extins foarte mult (între Strada Berzei, actuala Casã Radio, Gara de Nord ºi malul

Harta 10  Zona Gara de Nord  Grozãveºti  Politehnica

Planul din 1923 al oraºului Bucureºti mai cuprindea Fabrica Bucher ºi Durer (chiar
vizavi de Fabrica de bere Luther, unde este depozitul IDM de la Gara Basarab), dãrîmatã
ulterior ºi folositã în prezent de IFMA, care producea ascensoare în perioada comuniste.
Pe acelaºi plan, mai apar Fabrica de Muniþii (pe terenul actual al Uzinei Semãnãtoarea),
precum ºi Rezervoarele de apã comunale (Ulmi-Bîcu-Arcuda ºi Slobozia-Bragadiru)
lîngã Cotroceni ºi Grãdina Botanicã, la ieºirea staþiei de metrou Politehnica (vizavi de
campusul universitar Leu). Planul din 1928 oferã o imagine uºor diferitã faþã de cel
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din 1923, prin înregistrarea existenþei multor ateliere ºi fabrici situate în zona Gara de
Nord  actualul Bulevard Titulescu  Piaþa Victoriei  Bulevardul 1 Mai. În restul zonei,
cu excepþia notabilã a morii Herdan (actualã Spicul, vizavi de Carrefour Orhideea  foto
159-160), nu apar elemente noi în anii 20. Pe de altã parte, în zona dintre Gara de Nord,
Gara Basarab ºi Calea Plevnei gãsim o distilerie lîngã Fabrica de bere Luther (Vieux
Celestins S.A.R., distilerie de lichior ºi coniac), Metalurgia Sig. Horstein & Comp.
(turnãtorie de fontã), o fabricã de mobilã, Lessel S.A.R. (fabricã de lemn), Leul S.A.R.,
fabricã de vopsele (vezi foto 161) ºi o fabricã de sãpun (Mercur S.A.R.). Cu excepþia
Fabricii de bere Luther (actualã Griviþa), nu am putut identifica nici una dintre aceste
fabrici de dimensiuni mici, ele probabil dispãrînd de-a lungul timpului.

Foto 159, 160. Fabrica de pîine Herdan în anii 20, respectiv 2007. O parte din ea a fost darîmata
pentru construirea pasajului Basarab. Numele afiºat pe cladire este al unei agenþii imobiliare, care o
prezinta ca ºi darîmata pe site-ul sau.
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Pe partea cealaltã a Gãrii de Nord, înspre zona B-dului 1 Mai ºi Piaþa Victoriei au
existat nu mai puþin de 33 de fabrici ºi ateliere. Marea majoritate erau din domeniul
metalurgiei, fiind probabil stimulate de prezenþa atelierelor de dimensiuni foarte mari ale
CFR din zona Gãrii de Nord. Printre acestea gãsim ateliere de dimensiuni mai mari
(Noel S.A.R., Scwheitzer Friederich, Metalum, Trifulescu, Precizia, Rãºcanu, Steva,
Dantzer), precum ºi mai multe tinichigerii, ateliere ale unor fabrici de mobilã de metal,
case de fier, ornamente metalice (A. Dumitru, Muntean ºi Bodu, Dumitrescu, Triex 
Ing. Ioan Edeleanu, Bãrbãtescu, Constantinescu, Ioan Iorgu). Mai existau în zonã o
tipografie (Sigismund Solomon), tîmplãrii ºi ateliere de mobilã (Nicu ºi Gheorghe,
Dumitrescu, Petrescu, Poll Ernest, Franz Colonaty & Unterloff), o fabricã de ciocolatã ºi
bomboane (Labousse Alfred), o fabricã de pãlãrii (prima fabricã italo-românã) ºi una de
parfumuri (Chemix). Despre majoritatea acestora nu ºtim nimic, fiindu-ne greu sã le reperãm
în peisajul actual. Exista o concentrare mare de fabrici ºi ateliere în zona str. Dr. Felix.
Folosind planul industrial ataºat pe CD, cei curioºi ar putea reface destinul acestora. Am
identificat, graþie informaþiei furnizate de o persoanã care lucreazã în zonã, un fost atelier de
cãruþe ºi caleºti, transformat ulterior, în anii 20, în service auto (foto 162). În Almanahul
Socec din 1925 am gãsit reclame la douã dintre atelierele din aceastã zonã, ºi anume la
SchmitRudolf & Co (foto 163), fabricã de pile ºi raºpile, ºi o distilerie de liquer  Bresson.

Foto 161-163. Fabrici ºi ateliere din zona Garii de Nord: reprezentare ficþionala a Fabricii Leul
(chimicale); atelier de caruþe transformat în service; reclama la Fabrica de pile Rudolf Schimit & Co
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de la începutul secolului XX au apãrut, spre ieºirea din garã, Atelierele de reparaþii CFR
(denumite ulterior Atelierele CFR Griviþa Roºie, iar mai apoi Întreprinderea de utilaj chimic
Griviþa Roºie  cf. Posea, ªtefãnescu, 1984: 193). În 1955 a apãrut în aceastã zonã Textila
Griviþa, care pregãtea lîna pentru fabricile de þesãturi din Bucureºti (Herbst, 1971a: 205).
Din cauza aglomerãrii din Gara de Nord, în preajma primului rãzboi mondial a fost
proiectatã, dar niciodatã realizatã, Gara Centralã, exact în zona unde se aflã astãzi
Opera Românã. Ea apare pe mai multe hãrþi, pînã în anii 40, ca Piaþa Gãrii Centrale
(vezi harta 11). Efectul acestei amînãri a fost cã zona nu s-a dezvoltat mult timp, iar
extinderea Gãrii de Nord a fost suspendatã o bunã perioadã de timp. O parte din terenul
rãmas nefolosit a fost donat pentru construcþia Facultãþii de Drept, iar alta pentru Operã
(Iordãnescu, Georgescu, 1986: 338).

Foto 161-163. Fabrici ºi ateliere din zona Garii de Nord: reprezentare ficþionala a Fabricii Leul
(chimicale); atelier de caruþe transformat în service; reclama la Fabrica de pile Rudolf Schimit & Co

Vom descrie în continuare cîteva dintre fabricile mari ale acestei zone care încã mai
existã ºi în prezent, luînd ca punct de plecare chiar nucleul zonei (Gara de Nord,
denumitã iniþial Gara Tîrgoviºtei) ºi mergînd în sensul invers al acelor de ceasornic. Gara
a fost construitã între 1869 ºi 1872 de compania Strussberg, care obþinuse concesionarea
lucrãrii de la guvernul român. La doar trei luni de la inaugurarea oficialã, ea a fost legatã
de Gara Filaret printr-o linie internã ce trecea prin staþia Dealul Spirii, Halta Cotroceni
ºi podul de la Grozãveºti. Gara a fost conceputã ca o garã terminus, asemãnãtoare
celor de la Viena, Berlin, Budapesta, Toronto, planul propunîndu-ºi sã pãtrundã cît mai
mult în oraº, fãrã a implica exproprieri substanþiale. În partea dinspre oraº a fost
prevãzut atelierul de reparaþii, de dimensiuni foarte mari, pe locul pe care din 1939 s-a
început construcþia Palatului CFR. Aceste ateliere au evoluat din unul dintre primele
stabilimente industriale din Bucureºti, Atelierele de produse Gaiser, înfiinþat în 1859 1
(Iordãnescu, Georgescu, 1986: 340). În casele industriaºului Gaiser, în anii 1926-1927
s-a aflat arhiva CFR, ele fiind demolate odatã cu atelierele centrale.
În anul 1914 a fost construit Podul Grant, dãrîmat ulterior. În apropierea gãrii exista
un pasaj din zidãrie de cãrãmidã ºi tablier metalic de 12 m deschidere, cu rampe de acces
paralele cu liniile, care începeau din dreptul Bulevardului Basarab (azi Nicolae Titulescu),
fãcînd legãtura cu acesta peste linii. Pasajul a fost demolat în 1927, deoarece împiedica
dezvoltarea staþiei CFR. Tot de atunci s-a întrerupt ºi legãtura bulevardului Basarab cu
actuala ªosea a Orhideelor. Pasarela care existã azi în acest loc (o grindã cu zãbrele
metalice lungã de 50 m, ea însãºi urmînd a fi dezafectatã pentru pasajul Titulescu 
Basarab) a fost executatã dupã 1930 (Iordãnescu, Georgescu, 1986: 335). Ulterior, Gara
de Nord s-a extins spre Calea Griviþei, în 1914 avînd 8 linii de primiri ºi expediere a 14
perechi de trenuri expres ºi accelerat ºi 22 de perechi de trenuri de persoane care erau
trecute în mersul trenurilor. De aceea, între 1913 ºi 1914 s-a construit staþia de formare
a trenurilor Bucureºti-Griviþa ºi depoul de locomotive Bucureºti-cãlãtori. Tot în perioada

Ajungînd la Gara Basarab, se poate vedea, deºi o parte din clãdiri sînt în curs de
demolare pentru a face loc pasajului Titulescu-Basarab, Fabrica de bere Luther, denumitã
dupã naþionalizare Fabrica de bere Griviþa. Ea a fost înfiinþatã în 1869 de E. Luther, care ºi-a
început activitatea într-o casã micã acoperitã cu ºindrilã, dotatã cu un cazan de dimensiuni
reduse în care se turnau hameiul ºi orzul. O parte din clãdirile iniþiale s-au pãstrat, la care s-a
adãugat o clãdire masivã. În prezent, judecînd dupã sigla Ursus, ea nu mai este de sine
stãtãtoare. De cîþiva ani încoace ea nu mai produce, din cauza presiunilor exercitate de
primãria de sector, care, potrivit unei specialiste în istoria arhitecturii, a contribuit activ
la închiderea ei. Datoritã vechimii, este clasatã ca monument de patrimoniu. Am gãsit mai
multe etichete de sticle de bere produse în acest loc, pe care le reproducem (foto 165-169).
În apropiere de intersecþia Bulevardului Basarab cu Calea Plevnei existã un alt
monument de patrimoniu, Fabrica de pîine Plevna, aflatã în cadrul Manutanþei Armatei
Plevna. Aceasta a fost construitã în anii 1870-1880, iar în 1912 s-a extins; a fost complet
militarizatã. Între 1912 ºi 1945 a produs ºi pentru armatã ºi pentru populaþie, iar mai
apoi doar pentru consumul populaþiei. Are o istorie fabuloasã, fiind situatã în preajma
Cazarmei Malmaison1. Este pe cale de a fi transformatã într-o zonã cu funcþiuni mixte,

1. Conform acestor autori, denumirea Strãzii Atelierului, în prezent de dimensiuni foarte mici, dar
care pe timpuri fãcea legãtura dintre Calea Griviþei ºi Piaþa Matache, vine de la acest atelier.

1. Probabil aici a funcþionat Puºcãria Malmaison, descrisã, de exemplu, de Bellu Sielber, care a
fost deþinut acolo.

Harta 11  Zona Pieþei Operei, aºa cum apare pe mai multe hãrþi vechi ale Capitalei (aici, cea din
1911). Gara Centrala era proiectata pe terenurile unde se afla în prezent Opera Româna ºi Facultatea
de Drept
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fiind singurul proiect de refuncþionalizare a unui spaþiu industrial din Bucureºti, fãcut la
standarde internaþionale (vezi studiul de caz din capitolul 5). Aproximativ vizavi de
Fabrica de pîine Plevna a existat, la începutul secolului XX, o fabricã pentru industria ºi
comerþul cu produse chimice. Aceasta s-a numit iniþial Tuma, iar din 1919 Leul. Conform
unor documente de arhivã (Manole, 1991: 143), aceastã societate producea vopsele
chimice ºi lacuri. Materia primã (gumele ºi terebentina) erau aduse din import, iar
spirtul ºi benzina erau cumpãrate din þarã. Fabrica Leul a obþinut licenþa pentru fabricarea
în România a cernelurilor de scris marca Pelikan, producînd multe tipuri de cerneluri de scris
negre ºi colorate, avînd capacitatea sã livreze aproximativ 2.000 kg de cernealã pe zi. Fabrica
nu mai existã în prezent, dispãrînd, probabil, în preajma celui de-al doilea rãzboi mondial.

Foto 164-169. Fabrica de bere Griviþa, fosta Luther, în 2007; restul imaginilor reprezinta etichete
din 1920 (primele doua), 1940 ºi 1977 (ultimele 2)

Pe Bulevardul Basarab se aflã Fabrica de þigarete Belvedere, cunoscutã în perioada
comunistã sub denumirea de Fabrica de þigarete Bucureºti. Iniþial, la mijlocul secolului
al XIX-lea, exista un depozit de tutun, acesta transformîndu-se într-un laborator de
chimie ºi culturi experimentale de tutun la sfîrºitul secolului al XIX-lea, într-un context
în care statul, în general, ºi-a pãstrat monopolul asupra tutunului1. Probabil cã atunci a
apãrut ºi aceastã fabricã; are o suprafaþã foarte mare, existînd multe clãdiri interesante,
care se vãd mai bine de pe strada din spatele complexului. Nu ºtim exact cînd a fost
construitã clãdirea, dar este listatã ca patrimoniu. Cu toate acestea, o parte a fost
demolatã pentru a se construi magazinul Bricostore, contiguu cu restul clãdirii. În
incintã mai este amenajatã ºi o discotecã, Bavaria (vezi foto 170). Din fericire, turnul de
apã, foarte frumos de altfel, a fost pãstrat ºi este folosit ca spaþiu de birouri, între turn
ºi clãdirea magazinului Bricostore fiind prevãzutã o pasarelã (foto 171).

Foto 164-169. Fabrica de bere Griviþa, fosta Luther, în 2007; restul imaginilor reprezinta etichete
din 1920 (primele doua), 1940 ºi 1977 (ultimele 2)

1. Informaþii reproduse din recenzia la studiul Manufactura de tutun Belvedere de Maria Duþu
ºi Aurel Duþu (Muzeul Municipiului Bucureºti, 2000), publicatã de Adrian Majuru în Observator
cultural, 13-19 august 2002.
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Spre Dîmboviþa, pe linia de tramvai, vizavi de Carrefour existã un siloz înalt ºi o
clãdire cu un nivel care au aparþinut de Moara Herdan, ulterior Spicul. Ea a fost
construitã cîndva în anii 20, apãrînd pe planul industrial din 1928. Anterior, pe acel loc
se afla o moarã acþionatã de apa Dîmboviþei. În momentul de faþã, deºi fabrica pare încã
în funcþiune, o parte din ea a fost demolatã (pe latura de nord), iar latura de sud, dinspre
Dîmboviþa, a fost expropriatã pentru acelaºi pasaj Basarab. În centrul parcelei existã o
porþiune renovatã, folositã pentru închirieri (vezi foto 159-160).
Trecînd Dîmboviþa, pe porþiunea cheiului Dîmboviþei din zona Cotroceni se aflã
Termocentrala Grozãveºti. Chiar la începutul tronsonului sînt douã clãdiri foarte vechi,
reprezentînd nucleul complexului existent în prezent. Ele au format Usinele Hydraulico-electrice de la Grozãveºti (vezi foto 172-174). Mai departe, în amonte, se afla Casa
apelor de la Cotroceni, dispãrutã chiar înainte de începutul secolului XX, dar rãmasã în
fotografii. Aceastã uzinã a luat fiinþã în contextul apariþiei sistemului modern de racordare
a oraºului la apa curentã. Dacã înainte apa potabilã era furnizatã, contra cost, de
aproximativ 2000 de sacagii (Ionescu, 1902: 387), dupã intrarea în funcþiune a sistemului
de alimentare cu apã curentã, din care aceastã uzinã fãcea parte, oraºul a fost canalizat
ºi dotat cu transportul pe þevi a apei potabile provenite de pe Valea Arcudei, situatã
atunci la 17 km de marginea Bucureºtiului. Proiectul i-a aparþinut inginerului elveþian Burley
Ziegler, care a executat reþeaua de canalizare între 1884 ºi 1888 (Ionescu, 1902: 389).

Foto 172-174. O fotografie veche (cca 1900) ºi cele doua cladiri vechi vizibile
de pe Cheiul Dîmboviþei (2006)

Foto 170, 171. O cladire ºi turnul de apa din complexul Fabricii de þigarete Bucureºti (2007).
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La început, alimentarea cu apã funcþiona datoritã diferenþei de nivel între sursa de
apã ºi oraº. Creºterea înãlþimii clãdirilor din Bucureºti a determinat adoptarea unor
mijloace ce utilizau energia mecanicã pentru transportul apei, sarcinã preluatã de Uzina
Hidraulico-electricã de la Grozãveºti. Aceasta a fost construitã în 1889/1890, în timpul
mandatului de primar al lui Pake Protopopescu. Prin intermediul a douã pompe apa
sositã de pe Valea Arcudei era preluatã de la Casa Apelor de la Cotroceni ºi trimisã cãtre
oraº cu presiune, astfel încît sã poatã urca la 35-40 m (Ionescu, 1902: 390). Ulterior,
uzina a devenit termocentralã, locul extinzîndu-se prin construirea unor clãdiri ce par a
fi din anii 60-70. Cele douã clãdiri vechi sînt, de asemenea, clasate ca patrimoniu ºi pot
fi vãzute chiar pe cheiul Dîmboviþei.

Foto 175. Interiorul DepoulUI STB de tramvaie Cotroceni, anii 20

Foto 172-174. O fotografie veche (cca 1900) ºi cele doua cladiri vechi vizibile
de pe Cheiul Dîmboviþei (2006)

Lîngã Uzina Hidraulicã Grozãveºti au existat, începînd cu 1894, Uzina de Tramvaie
Electrice ºi ulterior Depoul STB Cotroceni. La deschiderea operaþiunilor, compania
avea 11 vagoane automate ºi ateliere pentru întreþinerea ºi repararea vagoanelor. Transporta
anula circa 1,5 milioane de cãlãtori, media zilnicã fiind de 4.200 de cãlãtori (Ionescu,
1902: 397). Compania a folosit tramvaie Siemens. Aceastã firmã prezentase cu cinci ani
înainte, la Expoziþia de la Berlin din 1879, primul tramvai electric, în momentul în care
noul sistem de transport începuse sã se extindã mult în Europa (Iondãnescu, Georgescu,
1986: 205). În aceste condiþii, primarul de atunci al Bucureºtiului, Pake Protopopescu,
a solicitat ca acest tip de tramvaie sã ruleze pe un bulevard nou deschis atunci, Obor 
Cotroceni, care parcurgea cheiul Dîmboviþei, dupã regularizarea cursului apei. În anii
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urmãtori s-au fãcut propuneri de extindere a reþelei de tramvaie, dar acest lucru nu s-a
mai întîmplat pentru încã 10-15 ani, societatea de tramvaie electrice rãmînînd oarecum
izolatã pînã în 1909. Rezistenþa la electrificarea transportului în comun pare sã se fi
manifestat ºi din motive estetice, potrivit materialelor oferite de Dumitru Iordãnescu ºi
Constantin Georgescu, care reproduc cîteva dintre discuþiile pe aceastã temã:
În ceea ce priveºte electricitatea, cu toþii vedem ce aspect hidos prezintã sîrmele alea spînzurate
în aer pe niºte stîlpi imposibil de privit. [ ] Sînt contra înfiinþãrii de tramvaie electrice ºi cu
aburi, care ar fi o calamitate pentru public, pentru cã firele electrice pot trãzni oamenii ºi
animalele, iar aburii ar speria caii de la trãsuri ºi celelalte vehicule (Monitorul Comunal din
1879, apud Iordãnescu, Georgescu, 1986: 205).

În prezent, aceste douã repere nu mai existã, ele fiind treptat înglobate în Termocentrala
Grozãveºti. Au rãmas însã cîteva fotografii, pe care le reproducem pentru valoarea lor
istoricã (foto 175). Înainte de podul Grozãveºti, pe terenul viitoarei Uzine Semãnãtoarea
(în prezent în curs de demolare, vezi capitolul urmãtor) a existat Fabrica de Muniþiuni,
apãrutã prima oarã pe harta din 1923. La intrarea în complex, pe acoperiºul clãdirii
principale încã se aflã douã ghiulele pe marginea clãdirilor. Actualul complex Semãnãtoarea
a fost construit dupã 1949 ºi a preluat capacitãþile de producþie ale proaspãt- naþionalizatei
Fabrici Fichet, aflatã înainte lîngã Uzinele Vulcan, în zona Rahova. Se desfãºura pe o
lungime de aproape 800 m, separînd vetrele fostelor sate Cãrãmidarii de Sus ºi Grozãveºti
(Herbst, 1971a: 111). Pe lîngã Fabrica de Muniþiuni, pe harta din 1911 mai apar Moara
Ciurel, situatã în apropiere de actualul Lac al Morii, Fabrica de cãrãmidã a Societãþii de
Construcþii ºi Balastiera de nisip. Din aceastea nu a mai rãmas nimic în momentul de
faþã (Ionescu, 1902).
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Revenind la Podul Grozãveºti ºi urcînd dealul pe linia tramvaiului 35 (Bulevardul
Vasile Milea) cãtre Bulevardul Iuliu Maniu (zona complexului studenþesc Leu), gãsim
douã fabrici apãrute prin investiþiile militare ale statului român. Este vorba de Pirotehnia
Armatei ºi Apaca. Le vom prezenta pe rînd. Conform unei descrieri, Pirotehnia Armatei
a fost la început un conglomerat al Arsenalului ºi Pulberãriei. Datoritã creºterii diviziunii
muncii în cadrul acestui conglemerat, Direcþiunea stabilimentelor militare a fost divizatã
în 1861 în trei secþiuni: 1. Diviziunea Pirotehnicã; 2. Arsenalul de construcþii; 3.
Lucrãri generale (în afara Bucureºtiului, la Tîrguºor, lîngã Ploieºti). Pirotehnia Armatei
a rãmas în continuare la Cotroceni, pe locul respectiv, Arsenalul mutîndu-se în zona
ocupatã acum parþial de Palatul Parlamentului ºi de Parcul Izvor, între acesta ºi cheiul
Dîmboviþei (descris mai sus). Pirotehnia conþinea o secþiune de producþie a muniþiilor,
un atelier de fabricare ºi încãrcare a capsulelor de rãzboi, un laborator de chimie ºi un
depozit de praf de puºcã (Ionescu, 1902: 313-314). În momentul de faþã, o parte mare
din clãdirile Pirotehniei aflate vizavi de Apaca încã existã în cadrul firmei Pumac, care
nu mai are activitate, trãind doar din închirieri. La stradã existã o halã cu mai multe
segmente identice, închiriate unor firme ºi unui restaurant. O parte dintre clãdiri par a
fi nefolosite (cele retrase de la stradã). Mai existã încã un trunchi dintr-un coº de fum
gigant care are înscris pe el numele producãtorului, (am aflat cã urmeazã sã fie demolat
în viitorul apropiat).

Foto 177. Reprezentare de ansamblu a Pirotehniei Armatei (cca 1900). O parte a fost darîmata pentru
modernizare la începutul secolului ºi în anii 60-70. O parte însemnatã din cladiri înca mai exista,
deºi sînt informaþii ca vor fi darîmate.

Foto 176. Unul dintre primele echipamente produse la Semanatoarea, în anii 50

Al doilea obiectiv industrial militarizat din zonã a fost Atelierul Central de Confecþii
al Armatei, care a constituit nucleul Fabricii de textile Apaca, apãrutã la începutul
perioadei comuniste. Atelierul a fost înfiinþat în 1881 pentru a produce îmbrãcãminte ºi
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curele pentru corpurile de armatã care nu aveau ateliere proprii. În 1882, acest atelier a
început sã funcþioneze
într-o clãdire care încã existã ºi este parþial vizibilã de pe Bulevardul Iuliu Maniu,
fiind mascatã de brazi, o practicã obiºnuitã a Armatei înainte de 1989. Clãdirea, în care
puteau lucra pînã la 400 de salariaþi, avea douã motoare cu aburi ce acþionau 31 de
maºini de cusut, legate cu curele de transmisie. Trei ani mai tîrziu, în 1885, atelierului
i s-au adãugat o secþie de cizmãrie ºi un atelier de reparaþii a ustensilelor. În 1919-1920,
atelierul a fost dotat cu echipament pentru confecþionarea încãlþãmintei, provenit din
captura de rãzboi. Pînã în 1920, în acest atelier au lucrat doar meseriaºi militari, însã
dupã aceea producþia a intrat în regim civil, apãrînd ateliere ale meseriaºilor care
furnizau produse Armatei. Cu începere din 1939, atelierul a devenit echivalentul din acel
timp al Regiei autonome de azi. Dupã 1948, atelierul ºi-a întrerupt legãturile cu Armata,
numindu-se Fabrica de confecþii Bucureºti ºi beneficiind de o clãdire impunãtoare, cu
douã corpuri mari, avînd scheletul construit din beton armat. Herbst (1971a: 276) a
descris-o ca fiind întreprinderea cu cel mai înalt grad de concentrare a producþiei,
deoarece acolo lucrau 15.000 de salariaþi, în douã secþii: Tehnica Confecþiei ºi Arta
Modei. În prezent, este împãrþitã în mai multe societãþi cu acelaºi domeniu de activitate.
Circulã zvonul cã va fi demolatã, dar încã nu pare sã fie justificat.
În aceeaºi zonã, pe Bulevardul Vasile Milea, spre cartierul Drumul Taberei, este
Uzina de Maºini Electrice Bucureºti (UMEB), înfiinþatã dupã rãzboi, deºi sînt versiuni
cã ar fi fost construitã de armata germanã în timpul rãzboiului. La început s-a numit
Fabrica de Maºini Electrice Dinamo, în 1953 ºi-a schimbat denumirea în Klement
Gottwald (preºedintele stalinist al Cehoslovaciei, decedat în acel an), iar mai apoi, în
1961, s-a numit Întreprinderea de Maºini Electrice Bucureºti. Aceastã întreprindere a
fost demolatã, din ea rãmînînd doar o parte neînsemnatã.

4. Zona industrialã din estul oraºului: ªtefan cel
Mare  Gara Obor  Pantelimon  Titan
Zona industrialã din est s-a dezvoltat începînd cu 1860, cînd au apãrut mai multe mori
ºi brutãrii mecanizate, precum ºi cîteva fabrici de construcþii (cãrãmidãrii ºi cariere de
nisip), amplasate aici datoritã depozitelor de argilã din bazinul rîului Colentina. Ulterior,
dupã 1904, zona din jurul Gãrii Obor a atras multe investiþii industriale, odatã cu
expansiunea semnificativã a oraºului dincolo de graniþa administrativã a anilor 1870-1880
de-a lungul liniilor de cale feratã. Mai tîrziu, în anii 30, zona s-a extins ºi mai mult
înspre est, prin construirea Uzinelor Malaxa. Acestã succesiune cronologicã se suprapune
cu o tranziþie spaþialã, de la vest la est, pornind din Piaþa Victoriei, trecînd prin zona
Bucur-Obor ºi mergînd mai departe spre zona Uzinelor Republica. Vom descrie în
aceastã ordine fabricile din zonã.
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Harta 12  Decupajul zonei Piaþa Victoriei  B-dul Iancu de Hundeoara  ªtefan cel Mare, dupã
Planul Oraºului Bucureºti dupa ultimele date oficiale, Atelierele Socec, 1914

34. Fabrica de cãrãmizi Cerchez; 35. Fabrica de Frînghii; 36. Direcþia Tramvaelor Vechi (actualul
Depou de tramvaie Victoria); 37. Ministerul de Externe (terenul sediului Guvernului); 38.
Moara Stancovici; 39. Spitalul de copii; 90. Fabrica de cãrãmidã Tonola; 91. Moara Olmazu;
126. Spitalul Colentina; 127. Direcþia Tramvaelor Noi; 128. Fabrica de vopsele Assan; 139.
Manutanþa Colentina

Pe planul din 1914 gãsim mai multe repere industriale în zona Piaþa Victoriei  ªtefan
cel Mare. În primul rînd, chiar lîngã clãdirea guvernului (construitã pe terenul unde pînã
prin anii 30-40 a existat Ministerul de Rãzboi, gãzduit de o clãdire veche, demolatã în
acea perioadã), apare Direcþia Tramvaie Vechi. Aceasta a fost construitã prin investiþii
engleze (cf. Diaconomvich, 1898: 40) ºi denumitã ulterior ºi Depoul Bonaparte, dupã
numele de atunci al Bulevardului Iancu de Hunedoara. Complexul din acea perioadã era
fãcut pentru a adãposti atît tramvaie, cît ºi caii folosiþi la tractare (vezi foto 178-179).
Depoul Bonaparte vechi a fost dãrîmat în 1925-1926. În momentul de faþã existã sînt
clãdiri din metal cu un singur nivel, construite între 1926 ºi 1928. Ele s-au pãstrat într-o
stare foarte bunã pînã în momentul de faþã, fiind folosite pentru gararea tramvaielor liniei
34, care parcurge fosta graniþã administrativã a oraºului din secolul al XIX-lea (Obor 
Muncii  Vãcãreºti). Datoritã amplasãrii centrale, va dispãrea probabil în scurt timp,
terenul fiind oferit la schimb pentru o parte a Parcului Bordei (în disputa dintre Primãria
Capitalei ºi omul de afaceri Constanda). În fotografia alãturatã se poate vedea cã acest
depou a avut ºi o secþie de reparaþii, acþionat cu un sistem unic de curele de transmisie
(vezi foto 180). Pe planul din 1928, în zona depoului apar, de asemenea, Leonida &.
Comp. Societate Românã de automobile, actualul Service Volvo de lîngã clãdirea
Guvernului pe B-dul Aviatorilor (monument de patrimoniu), precum ºi Brünger Carol 
Atelier de ortopedie, Steaua  produse alimentare ºi Fabrica de tuburi sistem Monier
(despre acestea din urmã nu ºtim dacã mai existã).
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Foto 178-179. Depoul Bonaparte (acual Victoriei), aºa cum arata pîna în 1926, cînd a fost înlocuit cu
cladirea actuala. În imagine se pot vedea turnul de apa ºi cîteva hale pentru reparaþii. În faþa se pot
vedea caruþele pentru transportat fînul, dar ºi doua gaini. Fotografia de jos reda depoul construit
pentru tramvaie electrice în 1926. El exista în aceeaºi forma ºi în prezent
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Foto 180-182. Atelierul de strungarie al vechiul depou Bonaparte. Se poate observa acþionarea prin
ax a utilajelor. La mijloc ºi jos  imagini din 2006 ale depoului, care cel mai probabil va fi demolat
în viitorul apropiat

194 Bucureºtiul postindustrial

Geografia, istoria ºi memoria industrializãrii Bucureºtiului 195

Mergînd mai departe, pe partea cealaltã a Bulevardului Iancu de Hundeoara se aflã
clãdirea unei tipografii vechi, construitã la începutul anilor 1920. Aceasta se numea
Cartea Româneascã, avînd douã corpuri de clãdire: o clãdire administrativã cu decoraþii
numeroase ºi o clãdire a atelierelor, mult mai austerã, din cãrãmidã aparentã, cu parter
ºi douã niveluri. Un studiu istoric ºi arhitectural detaliat despre aceastã tipografie a fost
publicat de Simina Stan ºi Ruxandra Nemþeanu1. Din informaþiile prezentate meritã
reþinut faptul cã Editura Cartea Româneascã a fost înfiinþatã prin fuziunea tipografiei
istorice Carol Göbl (fondatã în 1859) cu librãria Theodosiu-Joniþiu ºi Fiii ºi cu Editura
Constantin Stefea. Clãdirea a fost reamenajatã în 1921, prin înãlþarea atelierului care
exista deja acolo, dupã planul arhitectului I. Davidescu. Complexului i s-au adãugat
garaje, cantinã ºi o uzinã electricã. Pe frontispiciul tipografiei era scris 13 Decembrie,
denumirea din perioada comunistã a acesteia. La începutul anului 2007, clãdirea atelierelor
a fost demolatã, pãstrîndu-se doar faþada. Conform autoarelor citate, pe planul urbanistic
de detaliu este prevãzut a fi construitã o clãdire cu ºapte etaje, deºi faþada nu are decît
douã niveluri. Existã un proiect al acestui imobil pe internet, unde cei interesaþi îl pot
consulta.

Foto 183-184. Tipografia Cartea Româneasca, devenita ulterior Tipografia 13 Decembrie, în curs de
demolare. Va fi pastrata doar faþada (fotografii facute în 2007)

Foto 183-184. Tipografia Cartea Româneasca, devenita ulterior Tipografia 13 Decembrie, în curs de
demolare. Va fi pastrata doar faþada (fotografii facute în 2007)

1. Vezi Simina Stan ºi Ruxandra Nemþeanu, Vechea Tipografie din ªoseaua Bonaparte, Jurnalul
Naþional, 5 octombrie 2007, http://www.jurnalul.ro/articole/6967/vechea-tipografie-din-soseaua-bonaparte.

Mai spre nord de B-dul Iancu de Hundeoara a existat Fabrica de cãrãmidã Cerchez,
denumitã ulterior Momart, care a existat pînã dupã al doilea rãzboi mondial. Ea se afla
pe locul unde este acum Televiziunea Românã. Nu am gãsit nici o urmã a acestei fabrici,
în afara hãrþilor care o consemneazã. Revenind pe B-dul Iancu de Hunedoara, pe aceeaºi
parte cu clãdirea guvernului ºi Depoul RATB s-au aflat Fabrica de Frînghii ºi Moara
Stancovici (în 1923 se numea Steaua, iar în 1938, Moara Bucureºti). Moara a dispãrut
în urma sistematizãrii zonei în anii 70, lucru pe care l-am dedus din absenþa ei de pe
harta din 2005. Mergînd pe Calea Floreasca spre Lacul Floreasca, pe harta din 1923
apar douã fabrici de cãrãmidã: Fabrica de cãrãmidã, fostã Lupescu, ºi Fabrica de
Cãrãmidã Mihai Tãnãsescu, la care se adaugã încã douã, aºa cum aratã planul din 1934,
o fabricã de alcool (Fabrica de spirt Popovici), o gheþãrie ºi Moara Floreasca.
Deºi lipseºte de pe hãrþi, tot în zona Floreasca a existat, începînd cu anii 1900,
Fabrica de Glucozã. Istoricul acestei fabrici este legat de înfiinþarea, în 1902, a Societãþii
Anonime Române de la Colentina de cãtre un grup financiar belgian, reprezentat de
bãncile Creditul General din Liége ºi Creditul General din Anvers, care a construit
fabrica pentru producerea glucozei din amidon extras din porumb (Nicolini, 1931: 288).
Suprafaþa fabricii era de 10 ha, din care pe circa 10.000 m2 s-a construit treptat între 1902
ºi 1930 (Nicolini, 1931: 294). Fabrica a contribuit financiar la înfiinþarea cãii ferate de
legãturã Gara de Nord  Gara Obor (prin Mogoºoaia), deoarece avea nevoie de acces la
transportul materiei prime (aproximativ 1.500 de vagoane pe an  cf. Nicolini, 1931:
294). Avea o colonie cu 30 de locuinþe pentru personalul tehnic cu studii medii ºi
superioare. Din 1921 a început sã producã ºi spirt, apoi, din 1923, acid carbonic, iar din
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1928 gheaþã, beneficiind de un puþ de mare adîncime din care se extrãgeau aproximativ
120 m3 de apã pe orã (Ibidem). Fabrica a fost închisã în anul 1987, cauza reprezentînd-o
mirosul degajat ºi apropierea de sediul reºedinþei prezidenþiale din perioada aceea 1. În
1990 au început sã fie amenajate, printr-o combinaþie de demolare, pãstrare ºi reconstruire,
un hotel ºi spaþiu pentru birouri (foto 185-187). Aceastã fabricã, precum ºi cele situate
în vecinãtatea Lacului Floreasca ºi a Lacului Tei þin acum de zona industrialã Pipera,
dezvoltatã în anii 80. Pînã la extinderea oraºului în anii 60 ºi 70, fabricile de pe Calea
Floreasca erau situate marginal în raport cu B-dul Bonaparte.

Foto 185. Fabrica de glucoza (vedere de ansamblu, anii 20)

1. Informaþie preluatã de pe site-ul http://www.hotel.caro.tourneo.ro/F_New/. Nu garantãm
veridicitatea ei.

Foto 186, 187. Fabrica de glucoza, 2006. Cladirea din poza de sus este folosita ca spaþiu de birouri,
închiriata la o multinaþionala. Cladirile de jos sînt în curs de darîmare.
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În zona cuprinsã între Calea Floreasca, B-dul Barbu Vãcãrescu ºi Stadionul Dinamo se
afla Autobaza Floreasca, ridicatã la începutul anilor 50. Avînd trei hale, este similarã cu alte
depouri auto RATB (de exemplu, Panduri), inclusiv dupã acoperiºul construit din beton în
formã de arcadã. Zona unde sînt situate Stadionul Dinamo, Spitalul de Urgenþã ºi Autobaza
Floreasca are o istorie interesantã, în sensul cã aici existau înainte de perioada comunistã
Velodromul ºi Hipodromul Floreasca. Acestea au apãrut pe proprietatea Cornescu, aºa
cum apare pe planul din 1911 al oraºului Bucureºti, care era folositã la acea datã ca groapã
pentru extragerea pãmîntului pentru cãrãmizi, iar împrejurimile erau ocupate de plantaþii de
vii. Velodromul avea douã piste, una de galop ºi una de obstacole, precum ºi grajduri, tribune,
dar ºi un restaurant. Pe terenul respectiv s-a amenajat Stadionul Dinamo (denumirea
popularã a acestuia fiind Groapa). Tot în aceastã zonã terenul a fost parcelat ºi s-au
construit, chiar din anii 20, vile cu un etaj de cãtre Societatea comunalã de locuinþe ieftine.

Foto 188-189. Una dintre lucrarile Fabricii Tonola, furnalul fostului Abator Comunal
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Încheind ocolirea la stînga a Bulevardului Iancu de Hundedoara ºi ajungînd în zona
Circului, pe hãrþile mai vechi apar mai multe obiective industriale. Pe Aleea Circului,
fostã Intrarea Tonola, au existat în anii 30-40 ai secolului trecut aproximativ zece
fabrici ºi ateliere mai mari. Cîteva dintre ele aparþineau industriei uºoare (Ion Sterian 
produse alimentare, Arta lemnului, România Mare  lemn, Ursul  pielãrie) sau electrice
(Uzinele Electro-Mecanice ºi Tudor S.A.R.  fabricant de acumulatori electrici). Restul
erau fabrici de cãrãmizi ºi ceramicã: C. Nãstãsescu  producãtor de ceramicã, Asfaltul
S.A.R., Moser Robert, Vulcanul ºi Fabrica de cãrãmidã Tonola. Aceasta din urmã era de
dimensiuni foarte mari ºi exista cel puþin din 1911. Era compusã din trei corpuri de
clãdiri mai mari, precum ºi un numãr de ºase clãdiri anexe de dimensiuni mai mici. Pe
terenul sãu a fost construit Circul ºi o parte din Parcul Circului. Tonola a furnizat
cãrãmizile cu care a fost reconstruit Abatorul Comunal din zona Vãcãreºti, dupã cum se
poate deduce dupã emblema existentã pe coºul de fum din incinta complexului fostului
abator (foto 188-189). Lîngã aceastã fabricã, chiar la ºoseaua ªtefan cel Mare, au existat
douã mori foarte importante. Una a fost Moara Olmazu, despre care nu ºtim cînd a fost
înfiinþatã, dar exista în 1911. Aceasta tocmai a fost demolatã în 2007. Ulterior, probabil
în anii 20, gard în gard cu aceasta a fost construitã Moara Comercialã, a treia ca
mãrime din þarã, ea putînd mãcina 240 de vagoane de cereale pe zi (SNCI, 1928: 36).
Cele douã mori au fost comasate dupã naþionalizare în Întreprinderea de panificaþie
Dîmboviþa, demolatã în 2005-2006, terenul fiind utilizat la amenajarea complexului
rezidenþial Central Park. Aceste douã repere industriale ale zonei ºi oraºului au rãmas
doar în scrierile lui Mircea Cãrtãrescu, iar demolarea lor a stîrnit unul din puþinele
proteste publice legate de distrugerea patrimoniului industrial al oraºului:

Foto 190-193. Depoul Vasile Lascar, transformat în centru commercial. În prima poza, facuta
probabil în anii 80, se pot vedea taximetrele ITB.
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Foto 190-193. Depoul Vasile Lascar, transformat în centru commercial. În prima poza, facuta
probabil în anii 80, se pot vedea taximetrele ITB.

E de parcã pe mine m-ar fi distrus, zilele astea, cu lovituri de buldozer. Era o construcþie veche
ºi nobilã, din veacul al nouãsprezecelea. Era puternicã ºi melancolicã. Îºi ridica foarte sus
frontonul cu fereastrã rotundã ca-n Chirico1 (Mi-au dãrîmat moara!, Jurnalul Naþional, 2005).

Vizavi de Spitalul Colentina a existat, încã de la începutul secolului trecut, Depoul
Vasile Lascãr, situat la intersecþia bulevardului cu acelaºi nume ºi ªtefan cel Mare.
Acesta apare pe hãrþile de dupã 1911 ºi a constituit, o perioadã, singurul proiect de
refuncþionalizare a unui spaþiu industrial în Bucureºti. Depoul Tei a funcþionat ca garaj
de taximetre ºi sediu central al Întreprinderii Getax în perioada comunistã, datoritã
faptului cã rãmãsese într-o zonã relativ centralã a oraºului. Dupã ce a fost dezafectat ºi
privatizat, în 2002-2003 a fost transformat într-un fel de mini-mall, cu alimentarã ºi un
punct de vînzare a lanþului de librãrii Cãrtureºti. Renovarea ºi modernizarea s-au fãcut
fãrã a altera construcþia prin pãstrarea fidelã a liniei arhitecturale iniþiale, cu iluminator
central de sticlã. Din pãcate, pentru cei care îl puteau da ca exemplu de refuncþionalizare,
ansamblul a fost dezafectat, urmînd probabil sã fie demolat. Din fericire, au rãmas
fotografii mai vechi, dar existã ºi fotografii mai recente, postreabilitare (foto 190-193).
Pe aceeaºi parte cu Spitalul Colentina existã o altã clãdire industrialã foarte importantã
prin mãrime, vechime ºi arhitecturã. Este vorba de Atelierele Societãþii de Transport
Bucureºti, construitã în 1912 ºi denumitã în prezent URAC (Uzina de Reparaþii Atelierele
Centrale; anterior au mai fost denumite Atelierele ªtefan cel Mare, Atelierele Centrale,
Foto 190-193. Depoul Vasile Lascar, transformat în centru commercial. În prima poza, facuta
probabil în anii 80, se pot vedea taximetrele ITB.

1. Pictor suprarealist italian, care a realizat lucrãri inspirate de peisajele foarte luminoase ale
oraºelor mediteraneene.
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Gospodãria Atelierelor). Terenul pe care au fost construite a aparþinut anterior unei
fabrici de cãrãmidã, care îºi extrãgea materia primã in situ. În momentul construcþiei,
atelierele se întindeau pe o suprafaþã de 8.320 m2, putînd întreþine ºi gara 150 de
tramvaie (Sterian, 2003: 11-12). În 1930 a mai apãrut o halã de reparaþii, Hala Montaj
Vagoane (URTP, 1998: 49). Acestea erau de asemenea de dimensiuni foarte mari,
concentrînd activitãþile de reparaþii dispersate anterior la Depoul Bonaparte (Piaþa
Victoriei), Cotroceni ºi Tei (Vasile Lascãr). Din 1940 nu a mai funcþionat ca depou, ci
doar ca ateliere de reparaþii. Clãdirea care se poate vedea în fotografiile 184-186 a existat
între 1925 ºi aproximativ 1950. Pe lîngã Depoul ªtefan cel Mare au mai existat, conform
planului din 1928, brutãria Viaþa, distileria de lichior Monopol ºi douã ateliere mecanice,
despre care nu ºtim dacã mai existã.

Foto 194-197. Depoul ªtefan cel Mare, cladirea veche  imagine de ansamblu; ceremonia de sfinþire a
depoului; cîþiva dintre angajaþii atelierelor; curtea URAC în 2006 (se pot vedea vechile autobuze Ikarus)

Foto 194-197. Depoul ªtefan cel Mare, cladirea veche  imagine de ansamblu; ceremonia de sfinþire a
depoului; cîþiva dintre angajaþii atelierelor; curtea URAC în 2006 (se pot vedea vechile autobuze Ikarus)

Pe aceeaºi parte cu Spitalul Colentina, la intersecþia strãzilor Lizeanu  ªtefan cel
Mare existã unul dintre cele mai remarcabile monumente de arhitecturã industrialã,
Moara lui Assan. Ea a intrat cu scandal în istoria oraºului ºi pare sã iasã în aceeaºi
manierã din viaþa lui. Este prima fabricã acþionatã cu energie termicã (abur) din
Bucureºti, marcînd, prin ineditul ei, începutul epocii industriale a Bucureºtiului. Giurescu
(1966: 290) aratã cã o moarã acþionatã termic era utilã pentru Bucureºti, deoarece putea
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servi populaþia relativ numeroasã ºi mai ales pentru cã în timpul iernii rîurile Dâmboviþa
ºi Colentina îngheþau, împiedicînd morile de apã sã funcþioneze. Conform aceluiaºi
autor, în bugetul Sfatului Orãºenesc pe 1847-1848 era trecutã ºi o sumã foarte micã
pentru cumpãrãtoarea maºinilor pentru moara cu vapor. Fabricile Assan au fost
construite treptat între 1853 ºi 1948, trezind la început suspiciunea brutarilor din oraº.
Aceºtia nu puteau fi convinºi sã macine grîul aici, deoarece considerau cã maºinãria care
merge cu ajutorul focului ºi scoate fum arde automat fãina.

Foto 198-201. Primele doua fotografii sînt ansamblul din strada Maºina de Pîine, iar celelalte doua
sînt de la Fabrica de Uleiuri Assan, din zona Garii Obor

La început, fabricile lui Assan erau formate doar dintr-o presã de ulei, acþionatã de
forþa oamenilor, ºi cîteva pietre de mãcinat cereale, puse în miºcare de cai1 . În locul lor,
George Assan a construit o fabricã acþionatã de un cazan cu aburi de ºapte tone ºi care
Foto 198-201. Primele doua fotografii sînt ansamblul din strada Maºina de Pîine, iar celelalte doua
sînt de la Fabrica de Uleiuri Assan, din zona Garii Obor

1. Conform informaþiilor prezentate pe site-ul http://www.euromusees2001.org/Esemplari/Ru/
Assan.pdf.
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avea un coº de 24 m, o înãlþime remarcabilã pentru perioada aceea. Cazanul a fost
transportat cu mare greutate, timp de patru sãptãmîni, de la Giurgiu la Bucureºti, dupã
ce transportul pe Dunãre de la Viena pînã la Giurgiu durase doar douã sãptãmîni1. Pe
drumul de pãmînt de la Giurgiu la Bucureºti s-au fãcut atunci consolidãri la toate
podurile ºi podeþele pe unde urma sã treacã.
În 1894 proprietarii au mai construit o secþie nouã de lacuri ºi culori, amplasatã în
zona Gãrii Obor (actualul Solaris  foto 200-201), separate administrativ dupã naþionalizare.
În 1903, la moarã s-a construit un depozit de cereale de 41 m înãlþime, cea mai înaltã
clãdire din Bucureºti în acea perioadã. În acelaºi an moara funcþiona cu energie electricã
de la uzina proprie. În 1930 a fost transformatã în Societate Anonimã, care cuprindea
patru industrii diferite: moarã de cereale, uleiuri vegetale, lacuri ºi culori, sãpunuri ºi
chit2. În vremea aceea era a treia ca mãrime din þarã, la paritate cu Moara Comercialã
(SNCI, 1928: 36). Am gãsit un raport din preajma naþionalizãrii fabricii, prin care
conducerea unitãþii rãspundea probabil la o anchetã industrialã (vezi foto 202  205).

1. .Adrian Majuru, Moara lui Assan hrãnea, în 1907, o treime din Bucureºti. http://www.capital.ro/
articole/moara-assan-hranea-in-1907-o-treime-din-bucuresti/101447.
2. http://www.euromusees2001.org/Esemplari/Ru/Assan.pdf.

Foto 202-205. Documente despre Moara lui Assan (1948). Arhivele Statului, Sucursala Municipiului
Bucureºti
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Foto 202-205. Documente despre Moara lui Assan (1948). Arhivele Statului, Sucursala Municipiului
Bucureºti
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Foto 202-205. Documente despre Moara lui Assan (1948). Arhivele Statului, Sucursala Municipiului
Bucureºti
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Harta 13  Zona industriala Obor. Pe harta sînt trecute ºi fabricile mai vechi, ºi cele de pîna în 1990

Foto 202-205. Documente despre Moara lui Assan (1948). Arhivele Statului, Sucursala Municipiului
Bucureºti

Moara lui Assan a mai reprezentat o premierã pentru Bucureºti. Deºi clasificatã ca
monument de patrimoniu, prima reuºitã industrialã a Bucureºtiului se aflã în prezent
într-o stare proastã. Pãstratã în întregime, pînã cãtre mijlocul anilor 90, în forma în care
exista în 1903, proprietarii au încercat sã o dãrîme pentru a folosi terenul. Astãzi, în
incinta din ªtefan cel Mare nu existã pazã, ceea ce echivaleazã cu o invitaþie la
devalizare. Premiera constã în faptul cã proprietarii sînt în momentul de faþã urmãriþi
penal pentru încercarea de a distruge monumentul. În afarã de siloz, care este mai greu
de dãrîmat, celelalte clãdiri au fost demolate parþial. La o stradã depãrtare de Moara lui
Assan existã, în stare destul de precarã, Manutanþa Colentina, un spaþiu care, pe lîngã
o clãdire cu douã etaje care pare foarte veche (stã sã pice), are cîteva construcþii mai
noi, închiriate de firme de dimensiuni mici. Cu Moara lui Assan se închide zona Piaþa
Victoriei  Bucur Obor, o zonã care atît în perioada comunistã, cît ºi în prezent ºi-a
pierdut în totalitate funcþiunea industrialã.
Odatã cu Moara lui Assan ajungem în zona Bucur-Obor (harta 13). În 1904, CFR a
construit Gara Obor pentru a prelua o parte din traficul de cãlãtori de la Gara de Nord,
dar ºi traficul de mãrfuri pentru fabricile din preajmã. Zona a fost destul de diversificatã
din punct de vedere economic, avînd (atît înainte, cît ºi în perioada comunistã) activitãþi
de prelucrare a metalelor, textile, pielãrie ºi produse chimice. La începutul secolului,
dupã construirea gãrii, pe lîngã grãdini de zarzavat, existau trei fabrici de cãrãmidã ºi
Moara Popovici. În 1923, zona deja capãtã un caracter industrial mai pronunþat. Pe lîngã
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transformarea morii respective în Moara Militarã Obor ºi a celor douã fabrici de cãrãmidã
în fabrici de var (Fabrica de var Vasilescu ºi Depozitele Fabricii de var Bibescu), pe harta
Bucureºtiului apar Fabrica D. Voina (fostã E. Chiriack ºi fiii, devenitã dupã naþionalizare
Întreprinderea de Mecanicã Finã, iar dupã privatizare Romtatay), Fabrica de Produse
Chimice Fenolit, iar mai spre marginea oraºului de lîngã ªoseaua Pantelimon Fabrica
Silva (din 1928, Littman ºi Fiii  vezi foto 207), Fabrica de Þesãtorie (pe B-dul Iancului,
redenumitã în anii 20 Societatea Românã pentru Industria de Bumbac), Magazinele
generale ºi Antrepozitele Obor, precum ºi Fabrica de Sãpun Stella.
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Spre capãtul zonei Gãrii Obor, la intersecþia ªoselei Pantelimon cu ªoseaua Iancului apare
pe planul din 1928 încã o fabricã, Neptun, care producea împletituri de sîrmã. Din acelaºi
plan reiese cã în partea de nord a cãii ferate, în anii 30 s-a intensificat activitatea
industrialã, înfiinþîndu-se fabrici precum Corina, Moara cerealiºtilor, Oþetul natural ºi
Hermes (industrie alimentarã), S.I.C.I.O (industria chimicã), Atelierele Mecanice F.C.S. (foto
206). În zona Moºilor, ceva mai la sud de Piaþa Obor, a existat ºi Fabrica Fraþii Solacoglu
 foto 208), despre care C.C. Giurescu sugera cã ar fi fost prima fabricã din Bucureºti, apãrutã
în 1828 (lucru discutabil, dupã cum aratã chiar el, din cauza lipsei acþionãrii mecanice).

Foto 208. Reclama din 1925 la Fabrica Fraþii Solacoglu, una dintre primele din Bucureºti

Puzderia de fabrici ºi ateliere din zonã a fãcut mai dificilã identificarea lor în prezent,
mai ales cã harta din 2005 nu este foarte bine detaliatã pentru acea zonã. ªtim, de
exemplu, cã întreprinderea socialistã Metaloglobus s-a numit, la înfiinþare, Uzinele
metalurgice ºi chimice Române Solex ºi au înglobat Magazinele generale ºi Antrepozitele
Obor. La început, prelucra zinc, din þarã ºi din import, din care producea alb de zinc 1.
Fabrica SPIC, societate anonimã pentru industria chimicã 2, a fost înfiinþatã în 1921
pentru producerea de carton asfaltat, asfalt, sãpun ºi produse chimice. Pe planul industrial
din 1928, ea apare la categoria rafinãrii, localizatã pe strada Ziduri între Vii, lîngã zona
unde a fost pînã de curînd Sintofarm.
Depozitele de var Vasilescu par sã se fi transformat, în anii 20, în Fabrica Fraþii
Wurm (o parte) ºi SPIC/Fenolit, o altã parte (Fabrica de medicamente, dupã naþionalizare,
actuala Sintofarm). La Sintofarm au fost dãrîmate de curînd, dupã 2000, clãdirile vechi
ºi s-a construit o clãdire nouã. Lîngã Piaþa Obor, unde erau amplasate Moara militarã
Obor, Turnãtoria Voina, Lack, Blau ºi Co. ºi Depozitul Central de Subzistenþã al
Armatei au apãrut Fabrica de pompe Aversa ºi Mecanicã finã, iar dupã 1990, succesoarele
lor. Fabrica de þesãtorie Colentina, care apare pe planul din 1934 (dar este probabil mai
veche), a fost botezatã dupã naþionalizare Suveica ºi este în prezent demolatã parþial.
Pînã prin anii 90 ea fabrica þesãturi pentru costume, stofe mobilã ºi þesãturi tehnice. În
1947, prin comasarea fabricii mai vechi (cel puþin din 1928), Electrolux (ulterior
Industria Electricã Româneascã) cu o fabricã apãrutã în 1947 (Andre Prott) a luat fiinþã

Foto 206-207. Reclame la doua fabrici din zona Obor

1. DAC, Fond MIC, Direcþia Industriei, dosar 8/1933, f. 19; originalul a fost reprodus în
Manole, 1991: 428.
2. Cf. Manole (1991).
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Întreprinderea Electroaparataj , ajungînd sã aibã, la începutul anilor 70, aproximativ
5.000 de salariaþi (cf. Herbst, 1971a: 38).

Foto 209-211. Reclama din 1915; reclama din 1925; fotografie de interior de la Fabrica Stella, anii 80

1. Cf. informaþiilor de pe site-ul firmei.

Nu am reuºit sã aflãm multe informaþii despre Fabrica de Sãpun Stella ºi Fabrica
Fraþii Wurm. Reproducem cîteva fotografii. Amplasatã pe ªoseaua Colentina ºi demolatã
pentru a se construi un supermarket, Fabrica de Sãpun Stella a apãrut în 1898. Era o
construcþie de cãrãmidã, pe care nu am gãsit-o fotografiatã. Din ea a mai rãmas doar
clãdirea administrativã, vizibilã de la ºosea, în dreptul magazinului Kaufland. Am gãsit,
în schimb, cîteva reclame vechi, dinainte de 1920, pentru produsele acestei fabrici (vezi
foto 209-211).
Cealaltã fabricã, înfiinþatã în 1923, se numea Inginer Emil Wurm, dar la scurt timp
dupã aceea a devenit Fraþii Wurm; este actuala firmã Izolatorul, nume pe care l-a primit
dupã naþionalizare. Aºa a fost denumitã ºi în perioada comunistã, cînd producea izolatoare
de plutã ºi azbest, precum ºi fibre de sticlã (Herbst, 1971a: 248). Printr-o coincidenþã
fericitã, operatoarea de teren Cornelia Stanciu, cu care am colaborat la aplicarea unor
chestionare, este fiica unui fost angajat de la Întreprinderea Izolatorul, care a lucrat acolo
din anii 50. Prin aceastã conexiune am putut împrumuta ºi scana cinci cliºee fotografice
imprimate pe sticlã, cel mai probabil în anii 1922-1923, cînd clãdirile Fabricii Wurm
erau în curs de finalizare. Pe douã dintre cliºee sînt imagini de ansamblu de pe actuala
ªosea a Electronicii, în nordul cãii ferate a Gãrii Obor, care au în centru fabrica. Pe alte
douã sînt imagini de interior, una mai neclarã (dar în care se vede cã fabrica a fost
construitã din planºee de lemn ºi amestec de chirpici), cealaltã luatã înainte ca fabrica sã
fie utilatã cu maºini ºi echipamente de producþie. O reproducem pe aceasta din urmã, o
secþiune din poza de interior, precum ºi o alta care oferã o imagine de ansamblu din
curtea fabricii, în zona dinspre nord faþã de stradã. Aceastã fotografie este uimitoare,
pentru cã surprinde bine fenomenul analizat de geograful Vintilã Mihãilescu, de
transformare în perimetre industriale a zonelor de dincolo de ºoselele de centurã din acea
perioadã (cercul pe care Primãria încearcã sã-l închidã prin pasajul de la Basarab). În
aceastã ultimã fotografie se pot vedea mai multe lucruri interesante. Unul este procesul
de succedare prin demolare ºi construire a clãdirilor industriale. Clãdirea cu un singur
nivel trece la o folosire mai intensivã a terenului, odatã cu schimbarea activitãþii. Un alt
lucru interesant ar fi faptul cã se poate vedea cum se practica activitatea de extracþie de
argilã, lucru ce poate fi intuit dupã cele douã gropi din spatele fabricii. Corturile din
spatele fabricii s-ar putea sã fi fost spaþii de cazare a muncitorilor care lucrau la
construcþia fabricii sau corturi amplasate în spaþiile interstiþiale dintre cartiere (astãzi
le-am spune squatt-uri). Se mai observã fenomenul, semnalat de geograful Vintilã
Mihãilescu, de amplasare a fabricilor la graniþa dintre ºoselele de centurã de atunci ºi
periferia extraurbanul a oraºului.
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Foto 212-215. Poze recuperate din patru cliºee de sticla ale Fabricii Wurm, anii 20; reclama din anii 20.

Foto 212-215. Poze recuperate din patru cliºee de sticla ale Fabricii Wurm, anii 20; reclama din anii 20.
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Zona s-a extins mult spre est dupã 1928, prin prelungirea acesteia înspre B-dul
Basarabiei ºi ªoseaua Pantelimon, extindere încurajatã de finalizarea în 1932 a cãii ferate
de legãturã spre Pantelimon, un proiect care începuse în 1914, cît ºi de apariþa zonei
Malaxa. Uzinele Malaxa se înscriu între fabricile antebelice meþionate la începutul
capitolului (Wolff, Vulcan, Lemaître), care, pe baza unor contracte cu Cãile Ferate
Române, fie ºi-au deschis noi secþii, fie pur ºi simplu ºi-au început activitatea. Între
acestea din urmã se numãrã ºi Fabrica Româneascã de maºini, ateliere de reparat
locomotive ºi vagoane, inginer Nicolae Malaxa et Co., care a constituit, la 3 februarie
1928, o societate anonimã pentru fabricarea de locomotive, denumitã Fabrica de locomotive
N. Malaxa  S.A.R; ulterior, dupã naþionalizare, Uzinele 23 August, iar în prezent Faur
S.A. (foto 216-218). Despre Malaxa se ºtiu destule lucruri, aºa cã nu vom insista prea
mult. El a mai construit în anii 30 ai secolului trecut Fabrica de Þevi Nicola Malaxa,
devenitã dupã naþionalizare Republica. Ambele sînt monumente de patrimoniu, fiind
proiectate în stil modernist, pe structurã metalicã, de arhitectul Horia Creangã. Nepot al
lui Ion Creangã, acesta a mai proiectat ºi alte monumente arhitecturale bau-haus în
Bucureºti, dintre care amintim doar Cinematograful Patria.

Foto 216-218. Produse ale Uzinelor Malaxa  locomotive ºi

capace de canal (zona Parcul Carol)

Oraºe în oraº, aceste fabrici au avut împreunã aproximativ 17.000 de angajaþi în
anii 70 ºi probabil ceva mai mult în anii 80. Dupã mai multe privatizãri eºuate, ambele
funcþioneazã la nivel minim, existînd chiar încercãri de a transforma fabricile în afaceri
imobiliare. Contribuþia urbanisticã a acestor megafabrici s-a concretizat într-un cartier
de locuinþe pentru angajaþi, care s-a extins foarte mult începînd cu anii 30 pe teritoriul
comunei Principele Nicolae. Zona s-a dezvoltat prin construirea pe terenurile agricole pe
parcursul mai multor decade. Într-un document de vînzare-cumpãrare din 1946 era scris cã
Aurel Manu, vînd în veci d-nei Vasilica C. Pãun o suprafaþã de 265,20 mp din terenul meu
arabil care face parte din proprietatea mea de 4,5 ha situatã în comuna suburbanã Principele
Nicolae, pendinte de Municipiul Bucureºti, între Fabrica Malaxa ºi Fortul Cãþelu.

Foto 219. Fabrica de pantofi Antilopa, din zona Pantelimon

Foto 216-218. Produse ale Uzinelor Malaxa  locomotive ºi

capace de canal (zona Parcul Carol)

În imediata apropiere a acestor douã obiective industriale a fost construitã Fabrica de
Maºini-Unelte ºi Agregate Bucureºti, Moara militarã ºi Întreprinderea Granitul, dezafectatã
ºi înlocuitã de supermarketul Cora ºi Mobexpert din zona Pantelimon. De asemenea, în
jurul Gãrii Titan mai sînt Fabricile Stiteh (fostã, posibil, Eprubeta) sau Dudeºti S.A. (de
sticlãrie), aºa cum apare într-o reclamã din Almanahul Socec din 1925, ºi Fabrica de
pantofi Antilopa, care încã funcþionezã (foto 219). Au mai existat, în diferite perioade,
Fabrica de fire de bumbac, Fabrica de cãrãmidã, Rafinãria de petrol Titan, Fabrica de
ciment. Lîngã Faur era Întreprinderea Titan, care a fost puternic divizatã, iar platforma
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se numeºte acum GIT (Grupul Industrial Titan SA) . Iar înspre est, dupã zona Republica 
Faur, mai existã cîteva spaþii industriale, destul de întinse, despre care nu ºtim mare
lucru.

5. Zona industrialã Valea Dîmboviþei
(Timpuri Noi  Vãcãreºti)
Zona industrialã Valea Dîmboviþei (Timpuri Noi  Vãcãreºti) este, de asemenea, una
dintre primele zone industriale din Bucureºti. Spre deosebire de viile din zona Filaret ºi
cîmpurile militare din zona Grozãveºti-Cotroceni, în zona Radu Vodã (Piaþa Unirii) ºi
pînã spre Vãcãreºti au apãrut ateliere manufacturiere de dimensiuni mici încã de la
începutul secolului al XVII-lea. Zona Valea Dîmboviþei este, alãturi de Colentina/Obor,
singura care are o istorie manufacturierã preindustrialã. Localizarea lor aici era determinatã
de activitãþile de tãbãcãrie, sacrificarea animalelor, curelãrie, producþie de sãpun sau de
lumînãri, pentru care apa Dîmboviþei ºi densitatea mai scãzutã a locuirii erau indispensabile.
Pe planul Borroczyn din 1852 apare o zonã denumitã Kãrãmidari, înconjuratã de grãdini
de zarzavaturi ºi de douã mori, una dintre ele fiind Moara Foicharu.
Pe planul urmãtor, din 1871, referinþele privind industria se înmulþesc, apãrînd ºi o
toponimie specificã a strãzilor, rezultatã din tendinþa de concentrare a diferitelor meºteºuguri
ºi manufacturi în anumite mahalale ºi pe anumite uliþe din interiorul oraºului (Strada
Tãbãcãriilor, Strada Morilor, Strada Lînãriei, Strada Aurari, Biserica Cãrãmidaru). În
ciuda diminuãrii importanþei factorului ecologic al Dîmboviþei, predominanþa acestor
activitãþi de industrie alimentarã ºi industrie a pielãriei s-a pãstrat pînã în anii 90 ai
secolului trecut. Deºi existau în acest perimetru ºapte ramuri economice ºi aproximativ
14 fabrici la sfîrºitul anilor 60 (Herbst, 1971b: 38), cu excepþia Uzinelor Timpuri Noi
(fostã Lemaître) ºi a altor cîtorva ateliere, industria din zonã a fost axatã pe pielãrie,
textile, alimentaþie. Existau, în anii 70, cîteva fabrici mai mari (Flamura Roºie ºi
Dîmboviþa din domeniul pielãriei ºi încãlþãmintei, cu aproape 8.000 de salariaþi amîndouã;
de asemenea, Timpuri Noi), dar restul erau de dimensiuni mai mici.
În zona cuprinsã între Piaþa Unirii, Mãnãstirea Radu Vodã ºi B-dul Mãrãºeºti existau
doar cinci fabrici în 1928, care deserveau zona de mare trafic din Piaþa Unirii. Aici erau
douã tipografii (Sigismund Solomon, Josef Weiberg), o brutãrie (Alois Muller) ºi douã
turnãtorii, din care una în zona unde acum este clãdirea neterminatã a Bibliotecii
Naþionale. Singura clãdire care a mai rãmas, situtatã pe B-dul Mãrãºeºti, este o fostã
fabricã de ciocolatã ºi bomboane (Antanier Teodor), folositã în prezent ca service de
cãtre firma Rãdãcini Auto. Ea este tencuitã, renovatã ºi fãrã nici o referinþã la activitatea
antebelicã, cu excepþia liniei arhitecturale a clãdirilor, care îi sugereazã vechimea.
Natura industrialã adevãratã a acestei zone poate fi descoperitã mai jos de Bulevardul
Mãrãºeºti, în porþiunea delimitatã la stînga de Dîmboviþa, la dreapta de Strada Cuza-vodã
ºi la sud de B-dul ªincai (secþiunea de la Podul Timpuri Noi). Aici au existat, în anii 20,
nu mai puþin de zece tãbãcãrii, unele de dimensiuni considerabile. Dintre cele mari
1. În aceastã zonã se aflã Parcul Titan, amenajat pe fostele gropi de nisip pãrãsite.

trebuie amintite Tãbãcãria Grigore Alexandrescu (denumitã ulterior Gralex), care a
format nucleul Fabricii de pielãrie ºi încãlþãminte Dîmboviþa, aºa cum era cunoscutã
pînã în 1989. O vreme, dupã naþionalizare, s-a numit Fabrica de piele Luptãtorul (din
1949), iar pînã în 1962, Fabrica Kirov. Este uºor de identificat dupã frontispiciul clãdirii
de la intrarea în incinta fabricii, restauratã de curînd, un basorelief cu un taur care
scurmã nervos pãmîntul (foto 225).

Harta 14  Zona industriala Timpuri Noi Vacareºti
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Conform unei descrieri din anii 40 (MRFU, 1943), Gralex a fost înfiinþatã în 1877.
În numai cîþiva ani a avut contracte importante cu Fabrica de încãlþãminte militarã de pe
ªoseaua Viilor, cãreia i-a furnizat accesorii semifabricate. În 1940, deºi fabrica lucra
pentru armatã, a avut probleme de restrîngere a activitãþii din cauza lipsei materiilor
prime pentru a lucra la adevãrata ei capacitate. Conducerea de atunci a fabricii a fãcut
modernizãri ºi a luat mãsuri de protecþie socialã, în sensul cã a înfiinþat cabinete speciale
pentru menþinerea sãnãtãþii ºi a confortului de lucru (se lucra cu substanþe chimice), un
dispensar medical pentru urgenþe ºi chiar o secþie de chirurgie, precum ºi o cantinã (care
putea fi folositã ºi ca salã de conferinþe ºi de cursuri). Ca ºi la Adesgo, era amenajatã o
grãdiniþã pentru copiii mai mici de 7 ani (vezi foto 220) ºi un serviciu permanent de
aprovizionare a lucrãtorilor cu combustibil ºi alimente cu preþuri preferenþiale, sub cele
ale pieþei. Funcþionarii fabricii primeau cca 35% din beneficiul net al fabricii, iar în
perioada sãrbãtorilor (Crãciun ºi Paºte) se acordau subvenþii ºi gratificaþii.
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Dupã moartea patronului Grigore Alexandrescu în 1934, Tãbãcãria Gralex s-a unificat,
în sistem de acþionariat, cu Tãbãcãria Naþionalã, deºi aveau mãrci diferite de produse.
Am gãsit între mãrcile înregistrate în 1938 ºi 1946 sigla Tãbãcãriei Naþionale (foto 221).
Ulterior, dupã naþionalizare, alãturi de Gralex au fost incluse în Fabrica de piele
Luptãtorul încã ºase tãbãcãrii din proximitate (fostele Fortuna, Goldbenberg-Sidago &
Fiii, Constrantin Grigoriu, Butuceanu ºi Bourul  fostã Sapatino). Aceasta din urmã este
uºor de identificat dupã clãdirea care încã îi poartã numele (foto222), în ciuda trecerii a
40 de ani de proprietate socialistã ºi de ascundere a însemnelor proprietãþii private din
perioada antebelicã. Ea pare a fi mai veche decît celelalte clãdiri din zonã, judecînd dupã
coloanele de fontã ornate, un element pe care nu l-am mai vãzut la alte fabrici (vezi foto
223-224). Clãdirea, dupã cum se vede în fotografie, nu este folositã ºi nici nu pare sã fi
intrat în renovãri, precum altele din complex. Restul ansamblului Fabricii Dîmboviþa a
fost divizat între patru firme succesoare. Firmele care Fabricii Dîmboviþa a fost divizat
între patru firme succesoare. Firmele care folosesc clãdirile activeazã în domeniul
textilelor ºi al blãnurilor. Despre aceastã fabricã am mai gãsit cîteva documente în
Arhivele Municipiului Bucureºti. Unul dintre ele, referitor la problemele legate de lipsa
personalului bine pregãtit, precum ºi la faptul cã unii lucrãtori erau veniþi din strãinãtate,
îl reproducem în paginile care urmeazã (foto 226-228).

Foto 222-225. Detalii a doua cladiri care au aparþinut Tabacariei Bourul

Foto 220-221. Gradiniþa Fabricii Gralex (cca 1940); sigla unei tabacarii din zona Timpuri Noi
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Foto 222-225. Detalii a doua cladiri care au aparþinut Tabacariei Bourul

Foto 222-225. Detalii a doua cladiri care au aparþinut Tabacariei Bourul

Foto 226-228. Documente de arhiva cu sigla Tabacariei Bourul
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Foto 226-228. Documente de arhiva cu sigla Tabacariei Bourul
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Foto 226-228. Documente de arhiva cu sigla Tabacariei Bourul
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Mai la nord de Dîmboviþa se aflã Fabrica Pionierul, amplasatã între Bulevardul
Mãrãºeºti ºi Strada Verziºori, în Piaþa Bucur. A început sã se extindã în acest spaþiu din
1900, de la atelierul unui meºter numit Anton Costamagna (Luþu, 1999; Voicu 2001).
În 1912 s-au înfiinþat atelierele de opincãrie, cu aproximativ 70-80 de lucrãtori, care
produceau talpã mocãneascã, iar întreprinderea propriu-zisã a fost fondatã în 1917 de
cãtre fraþii Prodanoff, sub denumirea de Talpa, prin comasarea mai multor ateliere mici
care funcþionau în zonã ºi care produceau încãlþãminte militarã, harnaºament pentru cai
ºi curele de transmisie (Luþu, 1999; Voicu, 2001). Dupã naþionalizare, între 1950 ºi
1964 s-a numit Întreprinderea de încãlþãminte Nicolae Bãlcescu, iar mai apoi Pionierul.
În aceastã întreprindere au fost înglobate tãbãcãriile Ceamis Toma, Negreanu Pavel ºi fiii
& Fleicher. În prezent, toate aceste clãdiri existã, unele fiind renovate, iar altele în stare
de degradare. Clãdirile vechi, deºi înalte, sînt acoperite în partea dinspre Piaþa Bucur de
o clãdire funcþionalistã din anii 70. Ele pot fi totuºi uºor vãzute din spate (vezi foto
229). Microzona meritã vizitatã. Strada Verziºori traverseazã toate aceste tãbãcãrii vechi,
accesul fiind mult mai uºor datoritã fragmentãrii fabricilor, spre deosebire de alte incinte
industriale pãzite de cerberi1. Tot în aceastã zonã mai meritã menþionatã o fabricã
foarte plãcutã ca înfãþiºare, înfiinþatã în 1923 ºi care în prezent aparþine de RENEL, fãrã
a fi folositã. Este situatã pe strada care merge spre cheiul Dîmboviþei pe lîngã Fabrica
Pionierul (Strada Între Gîrle). În trecut ea a fost Fabrica de Tricotaje Iacob Brunn,
judecînd dupã amplasarea pe planul industrial din 1928.
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un complex industrial de patrimoniu, înfiinþat pe vremea lui Cuza. El a fost înfiinþat în
1864 de francezul Louis Lemaître, ca spãlãtorie mecanicã pentru spitale, iar în 1869 a
devenit întreprindere metalurgicã, prin punerea în funcþiune a primei turnãtorii de fontã
din Regatul României (Iordãnescu, Georgescu, 1986: 208). În 1898 devine uzina
Lemaître, Societatea Anonimã Metalurgicã Românã 1. În acel moment, conform anunþului
publicitar din Almanahul Socec din 1925, fabrica maºini agricole (locomobile, treierãtoare,
batoze, pluguri, grape etc.), instalaþii pentru mori de apã ºi cu vapori, turnãtorie ºi
fonderie pentru tuburi, conducte, coloane ºi grinzi de fier pentru construcþii, poduri
ºi rezervoare de fier, pompe pentru stropit, pentru incendii, aparate de salubritate
publicã2. Legat de acest ultim obiect de activitate, pe Strada Amzei încã se poate vedea
un capac de canal cu inscripþia firmei (foto 230-231).

Foto 230-231. Capac de canal cu inscripþia L. Lemaitre  Bucuresci

Foto 229. Fabrica de încalþaminte Pionierul, fosta Talpa

În zona podului peste Dîmboviþa de la Timpuri Noi a existat o altã concentrare de
ateliere ºi fabrici, însã din domeniile metalurgic ºi, din nou, industria uºoarã. Aici existã
1. Dincolo de clãdirile industriale mai existã cîteva elemente vechi în zonã, cum ar fi o clãdire de
cãrãmidã care a aparþinut Societãþii de Asigurãri Generala ºi care are o plãcuþã metalicã
inscripþionatã 1898.

Lemaître a fost, alãturi de Uzinele Wolff, printre primele firme care au încheiat
contracte de servicii cu CFR. Într-un astfel de contract se menþiona cã uzinele se obligau
sã instaleze utilaje, astfel încît pînã în 1923 sã poatã repara anual 120 de locomotive ºi
1.000 de vagoane (Manole, 1991: 386). Ca sã poatã face acest lucru, uzina a cumpãrat
44.000 m2 de teren în Strada Lînãriei, unde a construit o fabricã de vagoane ºi un garaj
cu o lungime desfãºuratã de 3 km. Reuºita pare sã fi fost relativã, deoarece, în acelaºi
1. DAC, Fond T.I., dosar 43/1898, f. 26-29, reprodus în Manole (1991: 69).
2. Ibidem.
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document, sînt blamate comprimãrile ºi reducerile care au însoþit fiecare schimbare de
guvern, ceea ce a dus la închiderea fabricii de vagoane ºi la reducerea activitãþii secþiei
de reparat locomotive (doar 4 locomotive pe lunã). În aceste condiþii, conducerea fabricii
fãcea frecvent concedieri ºi reangajãri, neexistînd fonduri suficiente pentru investiþii
(Manole, 1991: 385).
În ceea ce priveºte arhitectura fabricii, din acelaºi document aflãm cã hala de montaj
era foarte luminoasã, fãrã materiale inflamabile, cu o singurã uºã de intrare, cu transbordor
de 80 tone sub acoperiº, trei poduri rulante ºi 20 de canale de montaj ºi demontaj.
Secþiunile anexe constau din ateliere de strungãrie, ajustaj, secþia de osii, þevãria,
cazangeria. Potrivit documentelor de arhivã (Manole, 1991: 386), legãtura cu CFR se
fãcea prin racordarea la linia Abatorului, pe care conducerea fabricii spera sã o vadã
conectatã la Gara Obor. Pe harta din 1923, legãtura era fãcutã pe Strada Lînãriei, pe
lîngã Parcul Carol ºi mai apoi la Gara Filaret, pe o linie de serviciu care deservea ºi
Uzina de Gaz ºi Electricitate, ºi Uzinele Wolff.
Denumirea iniþialã a fabricii a fost pentru mult timp un reper geografic important,
inclusiv în timpul perioadei comuniste. Înainte de anii 80, cînd în zonã s-au construit
numeroase blocuri de apartamente, zona era denumitã de locuitori Lemetru. Tot acolo a
existat un mic podeþ de metal peste Dîmboviþa, dispãrut dupã ultima sistematizare a
Dîmboviþei în anii 80. Fabrica se aflã în prezent într-un recul de activitate, existînd
numeroase controale ale Gãrzii de Mediu. Pe lîngã clãdirile vechi, care nu prea se mai
vãd de la stradã, au fost construite cîteva hale noi în anii 70.
Zona a fost restructuratã radical în anii 80. Fabricile (ºi casele) care intrau în
triunghiul Splaiul Unirii  B-dul Goga (Pasajul Mãrãºeºti)  Nerva Traian (pînã la podul
de la Timpuri Noi) au dispãrut în totalitate. Aici existau o fabricã de ciocolatã (Staicovici,
Economu & Comp), o fabricã de ceramicã (Eftimie), o distilerie de alcool ºi trei fabrici
de textile (Apolo, Helveþia ºi Rezistenþa). O turnãtorie denumitã Kaukaz  Mihai Botez
(1901) a avut aceeaºi soartã, rãmînînd de pe urma ei doar o reclamã la plitele de gãtit
(vezi foto 232).
La sud ºi la est de Timpuri Noi se gãsesc de asemenea cîteva fabrici vechi. Deºi
firmele care le-au avut sau le au în proprietate încã funcþioneazã, fabricile vechi par, în
general, fãrã activitate. Biofarm, Crinul, Flamura Roºie (Flaros în prezent) sînt firme
care au apãrut dupã naþionalizare ºi care au înglobat sau au succedat fabrici mai vechi
precum Faianþa Româneascã, Fabrica de Tricotaje (vezi foto 233), Postavul (probabil
Flamura Roºie, actualul Flaros). Fabricile ºi atelierele mecanice au fost înglobate în
Uzina Timpuri Noi. Pe strada Octavian Goga, la sud-est de Lemaître, a existat Atelierul
de sãpunuri, parfumuri, cosmetice Legrain1 (proprietari: Manole Aizic ºi Simion
Moskovitz), înfiinþat în 1919. Fabrica avea nevoie de cinci salariaþi calificaþi pentru a
lucra la producþie maximã ºi avea douã reprezentanþe: una la Iaºi ºi una la Koice, în
Cehoslovacia (Manole, 1991: 464), însã nu ºtim dacã mai existã clãdirea. O altã fabricã
din zonã, a cãrei clãdire s-a pãstrat pînã astãzi, a fost Mãsura (vezi foto 235-237).

1. DAC, Fond MIC, Statistica industrialã-chimie, dosar 286/1932, f. 9-14, original.

Foto 232-234. Fabrici din zona Timpuri Noi: Kaukaz (reclama 1925), Crinul (2007), Regina Maria
 Fabrica de ciocolata (1935)
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Pe planul industrial din 1928 se mai aflau aici douã distilerii de alcool ºi o fabricã de
ciocolatã, denumitã Regina Maria. Am gãsit informaþii despre ea într-un articol din
Gazeta Municipalã din 1935, unde se menþioneazã cã fabrica ºi-a început activitatea în
1919. În decurs de cîþiva ani, în 1925, aºa cum scria triumfalist autorul articolului, ea
producea un milion de kilograme de ciocolatã, cacao, bomboane ºi produse de patiserie,
adicã aproape 100 vagoane de marfã. Avea nouã magazine proprii în Bucureºti, unul la
Ploieºti ºi altul la Braºov. La Expoziþia Universalã de la Barcelona din 1929, fabrica a
primit Diploma de Onoare ºi Medalia de Aur, a cãrei semnificaþie exactã nu o ºtim. Avea
locuinþe pentru lucrãtori, pe care le oferea gratuit, un serviciu special de asistenþã
medicalã gratuitã ºi o societate de ajutor reciproc. Dupã naþionalizare a fost înglobatã în
Întreprinderea de produse zaharoase Bucureºti. (vezi foto 234).
A treia microzonã a acestei pãrþi industriale a oraºului a fost zona Abatorului Comunal
ºi Splaiul Dîmboviþei, situatã în sectorul Dîmboviþei, care merge spre Tîrgul de maºini
Autovit ºi apoi spre Glina. Aceastã zonã nu fãcea parte din oraº în anii 30-40 ai
secolului trecut, însã acolo se mai gãseau cîteva tãbãcãrii (Haberman, Tribco ºi fiul) ºi
cîteva fabrici de sãpun (Cristescu, Progresul, Sãpunaru, Stoenescu), amplasate pe malul
rîului Dîmboviþa. În perioada comunistã au mai apãrut cîteva fabrici de dimensiuni mici,
precum ºi o megatermocentralã, C.E.T. Sud, o fabricã de pîine (Panvitan), un institut de
cercetare (Irmeb). Fosta Societate Românã pentru industria Bumbacului s-a transformat
în Industria Bumbacului.

Foto 235-237. Fabrica Masura din zona Timpuri Noi (2007); reclama din anii 20
Foto 235-237. Fabrica Masura din zona Timpuri Noi (2007); reclama din anii 20

Abatorul a constituit o prezenþã aparte în viaþa oraºului Bucureºti. Amplasarea sa nu
a fost întîmplãtoare, þinînd seama de latura insalubrã a acestei activitãþi, precum ºi de
existenþa tãbãcãriilor în zonã. Lîngã abator exista (ºi încã existã) un teren viran, marcat
pe harta din 1871 ca zaara, denumire arhaicã pentru zaherea, care înseamnã tain pentru
vite, preparat din tãrîþe, sfeclã-de-zahãr ºi sare. Era probabil locul premergãtor sacrificãrii.
Istoria ºi arhitectura abatorului, dupã cum se poate vedea din documentele ºi fotografiile
reproduse în capitolul 4, la Studiul de caz 1, sînt foarte interesante. Prin amabilitatea
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conducerii firmei Splai S.A., am obþinut o istorie a abatorului nepublicatã, scrisã în anii
50, cu multe informaþii istorice despre felul cum a fost înfiinþatã ºi cum funcþiona
aceastã instituþie. Dincolo de informaþii mai factuale, textul reflectã pe alocuri obsesiile
perioadei respective, cu referinþe la Uniunea Sovieticã ºi alte lucruri asemãnãtoare. Am
selectat cîteva pagini legate de istoria clãdirilor, de organizarea incintei ºi de forþa de
muncã. Textul este redat ca atare, prin reproducerea paginilor fotografiate, fãrã alter
intervenþii.
În prezent, soarta clãdirilor care au aparþinut abatorului pare sã fie pecetluitã.
Privatizarea s-a realizat într-un mod ciudat. Tot complexul, încã din momentul construcþiei,
a aparþinut de Primãrie, fiind un serviciu comunal, întocmai ca ºi iluminatul public sau
canalizarea. Dupã naþionalizare, Abatorul a devenit fabricã de preparare a produselor
alimentare din carne, dupã 1950 activitãþile de sacrificare a animalelor reducîndu-se din
mai multe motive. Dupã 1989 a fost privatizatã, numindu-se Splai S.A. Activitatea de
producþie a încetat foarte repede, firma trãind din veniturile obþinute din închirieri. La
un moment dat firmele ºi-au putut cumpãra spaþiile, Splai S.A. gestionînd practic doar
utilitãþile, paza ºi administrînd taxele de acces la maºinile parcate în incintã. În paralel,
Primãria Capitalei a încercat sã obþinã pãmîntul pe care se aflã clãdirile ºi se pare cã a
ºi reuºit, judecînd dupã faptul cã l-a scos la licitaþie în vara acestui an. Intenþia Primãriei
este de a construi pe terenul respectiv o clãdire administrativã, bineînþeles, dãrîmînd
acest complex industrial excepþional1.
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oraºului, ea ºi-a pierdut importanþa industrialã, devenind o zonã-dormitor, cu oameni
relativ bogaþi. În 1928, pe planul industrial apar în zonã 12 stabilimente industriale,
toate, cu excepþia uneia, producînd bunuri de consum. Pe strada Lucaci, la capãtul
dinspre Piaþa Traian, au existat douã fabrici de tîmplãrie, Coralia ºi Lignum Woinaronschi.
Cea de-a doua încã mai existã ºi, cel puþin în prezent, adãposteºte un institut de cercetare
în domeniul pielãriei ºi textilelor. Acest complex este format din douã corpuri de clãdiri
cu un etaj, tencuite, construite din cãrãmidã. Ele sînt probabil mult mai vechi, deoarece
tendinþa din anii 20 ai secolului trecut era ca fabricile sã fie construite mai mult la
periferie, adesea chiar dincolo de inelul de centurã. O stradã mai încolo, în acea
perioadã exista Prima Fabricã Românã de Materiale pentru Pãlãrii, care este pãstratã
intactã (deºi termopanizatã), funcþionînd în momentul de faþã ca lãcaº pentru o
organizaþie religioasã, dar ºi ca editurã (capitolul 1, foto 2-3). Ea este formatã din douã
clãdiri destul de diferite ca structurã de fabricile construite la sfîrºitul secolului trecut,
în sensul cã nu are iluminator încastrat în acoperiº, arhitectura amintind mai mult de
clãdirile industriale pe care le-am vãzut în Transilvania ºi Banatul de cîmpie.

6. Zona industrialã Dudeºti  Cãþelu  Policolor
Zona industrialã Dudeºti  Cãþelu  Policolor s-a conturat prin extinderea oraºului înspre
comunele de la marginea administrativã din partea de sud-est a oraºului, care se oprea,
la sfîrºitul anilor 30, la Bulevardul Muncii. Pe mãsurã ce te îndepãrtai de centru pe
Calea Dudeºti, aceste comune erau Cioplea, Vitan, Dudeºti, Popeºti ºi Cãþelu. Ponderea
industriei în aceastã parte a oraºului a crescut foarte mult dupã 1960, dupã înglobarea
formalã a acestor localitãþi în Municipiul Bucureºti. Zona respectivã a avut totuºi fabrici
ºi înainte de aceastã datã, situate mai spre centrul oraºului, care au depãºit o sutã de ani.
Ea poate fi conceputã ca fiind alcãtuitã din douã sectoare. Primul începe din centrul
vechi al oraºului (Piaþa Unirii) ºi se continuã radial pe Calea Cãlãraºi ºi ce a mai rãmas
dupã demolãrile masive din anii 80 din Calea Dudeºti, încheindu-se în zona Dristor, la
intersecþia cu vechea ºosea de centurã constituitã din B-dul Muncii. Aici a existat o
concentrare foarte mare de ateliere ºi fabrici de mici dimensiuni. Al doilea sector începe
dincolo de B-dul Muncii ºi se încheie la actuala ºosea de centurã. Le vom descrie
separat.
Primul sector a concentrat mai multe activitãþi industriale în jurul strãzii Nerva
Traian, care în perioada respectivã era o arterã importantã, marcînd mai demult, în
secolul al XVIII-lea, graniþa Bucureºtiului. Ca ºi alte zone rãmase centrale prin dezvoltarea
1. Dincolo de valoarea arhitecturalã ºi istoricã a abatorului, zona respectivã este asociatã ºi cu
evenimentele oribile din 1941, din timpul persecuþiei populaþiei evreieºti din Capitalã.

Harta 15  Zona industrialã Dudeºti  Caþelu  Policolor

În zonã se mai aflau un atelier de rechizite ºcolare (Pitagora), o parfumerie (Blanck
S.A.), douã fabrici de ciocolatã (Suchard S.A.  foto 4 ºi Adria, înfiinþatã în 1882,
judecînd dupã reclama din Almanahul Socec), douã tipografii (Comag, Grozea), o
boiangerie generalã, o fabricã de sãpun (Herman) ºi un atelier mecanic (Pedvisocar,
care furniza ºi repara piese pentru maºinile agricole). În fine, meritã menþionatã tinichigeria
Cometul, aflatã în proprietatea lui Adolf Solomon, situatã la intersecþia strãzilor Vultur
ºi Nerva Traian (capitolul 1, foto 5-8). Ea încã mai existã, dupã ce în perioada comunistã
a funcþionat ca atelier de creaþie artizanalã. La acest atelier a fost produs un dulap de
metal, ornat cu plãci de ceramicã avînd decoraþii bogate care se aflã în pridvorul
Bisericii Colþea de lîngã Piaþa Universitãþii. Acesta poate fi vãzut chiar din stradã ºi are,
pe lîngã decoraþii foarte frumoase, ºi sigla atelierului respectiv. Din prezentarea atelierului
în Almanahul Socec, ºtim cã mai producea ºi maºini de bucãtãrie. Tot în aceastã zonã
centralã au mai rãmas clãdirile Fabricii de ciocolatã Suchard, situatã la intersecþia strãzii
Nerva Traian cu Matei Basarab (capitolul 1, foto 4). Nu existã semne care sã o lege de
trecut, clãdirile fiind tencuite ºi relativ recent renovate. Chiar ºi aºa, este remarcarbilã
supravieþuirea acestei relicve industriale în centrul oraºului.
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O altã microzonã cu concentrare industrialã mai mare a existat, la începutul secolului,
în jurul intersecþiei Cãii Dudeºti cu actuala stradã Zizin, aproximativ la o staþie de
tramvai distanþã de mallul Vitan. Datoritã dimensiunilor mici ale fabricilor ºi atelierelor,
activitãþile erau foarte diversificate ºi includeau fabricarea de gheaþã (Fabrica Dudeºti),
o brutãrie de dimensiuni mai mari (Sterian, fostã Halianu), o distilerie de coniac, cu o
divizie de producþie de amidon ºi una de ulei vegetal (Victoria), o fabricã de vopsele
(Minerva), una de construcþii de lemn (Polimentul Goldstein), douã de sãpun (Zamfirescu,
Herman), de parfumuri (Ladi), un atelier de servicii pentru tipografii (Turnãtoria românã
de litere). Majoritatea au dispãrut de-a lungul anilor. La o fabricã din aceastã zonã 
Capsula, produse de staniol (vezi foto 238)  am gãsit douã reclame din anii 20.

Foto 238. Reclama la Fabrica Capsula din zona Calea Vitan

În aceeaºi zonã, chiar lîngã Depoul RATB Dudeºti (construit în anii 40-50), apar pe
harta din 1934, dar cu siguranþã sînt mai vechi, Þesãtoriile Lion ºi Þesãtoriile Dîmboviþa,
devenite dupã naþionalizare Aþa, ulterior Select (fãceau cravate ºi produse din mãtase),
respectiv 7 Noiembrie. Ambele sînt clãdiri joase ºi foarte alungite în interiorul parcelei.
Prima este închisã, neexistînd nici o activitate. A doua a fost demolatã, pãstrîndu-se
faþada din spatele terenului pe care îl ocupa (este de patrimoniu). Terenul este acum
folosit pentru construcþia complexului rezidenþial InCity Residence1. Tot în legãturã cu
aceastã microzonã mai meritã menþionatã ªcoala de meserii Ciocanul, care încã mai
existã ºi are aspectul unei fabrici.
1. Finanþat de compania care deþine mallurile Vitan ºi Plaza Romania, pe acest teren se vor
construi 4 blocuri de locuinþe cu cîte 17 etaje fiecare, cu un total de 502 apartamente, conform
informaþiilor oferote de firma imobiliarã.
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În zona Depoului Dudeºti au mai existat cîteva facilitãþi ale Întreprinderii de Transport
Bucureºti. Prin anii 70 ITB a primit, prin transfer, un fost cinematograf, situat aproximativ
vizavi de depou. Acesta era folosit de Consiliul Sindicatelor ITB, avînd destinaþia de
Casã de Culturã, dar a fost demolat odatã cu sistematizarea oraºului din anul 1987, cînd
ºi Depoul Dudeºti a fost în pericol de a fi dezafectat. Concomitent, a fost demolatã ºi
grãdiniþa de copii a ITB-ului, situatã tot în acea zonã. Atît nucleul din Nerva Traian, cît
ºi cele din zona Cãii Dudeºti ºi-au pierdut aproape complet caracterul industrial prin
demolãrile din anii 80, dar ºi prin dinamica de dezvoltare postcomunistã.
Pe mãsurã ce Calea Dudeºti avanseazã spre B-dul Muncii se contureazã cel de-al
doilea sector al zonei industriale Dudeºti, aºa cum reiese din planul industrial din 1928.
În zona Dristor au mai existat, în anii 20 ai secolului trecut, o fabricã de conserve
(Zimbrul), o societate de produs amidon (Mercur) ºi o distilerie de coniac. Chiar lîngã
staþia de metrou de la Dristor, pînã de curînd se putea vedea o fabricã veche de textile,
Societatea Franco-Românã (fostã F. Birman), aºa cum apare pe planul industrial din
1928. Dupã naþionalizare s-a numit Unirea ºi a fost demolatã anul acesta pentru a se
construi un complex rezidenþial.
Dupã aceastã graniþã dintre cele douã secþiuni ale zonei urmeazã o porþiune foarte
întinsã de blocuri, de la Dristor pînã la Piaþa Trapez. De acolo începe platforma Policolor,
dezvoltatã din nucleul unei investiþii militare, Fabrica de Pulberi a Armatei, mai pe scurt
Pulberãria, dar extinsã, în cea mai mare parte, dupã 1960. Pulberãria a fost fondatã în
1896 ºi a funcþionat în subordinea Armatei ca producãtor de explozibili pînã în 1945.
Demilitarizatã dupã acea datã, s-a despãrþit în douã unitãþi separate. Una era Uzina
chimicã 9 Mai, care producea insecticide ºi amestecuri de sãruri pentru tratamente
chimice, electrotermice ºi termice, iar a doua a fost Uzina ICECHIM Dudeºti, organizatã
ca institut de cercetare1. Ulterior, în 1973, cele douã au fost din nou unificate ºi,
împreunã cu Întreprinderea Reactivul, au format Întreprinderea Chimicã Dudeºti, devenitã
în 1990 firma Chimopar S.A. La mijlocul perioadei comuniste, în 1965, în vecinãtatea
fostei Pulberãrii a mai apãrut o fabricã de produse chimice, Întreprinderea de Lacuri si
Vopsele Bucureºti. Dupã 1990 ea s-a numit Policolor. În prezent, Policolor îºi continuã
activitatea ºi este pe cale sã se transforme în parc industrial, firma investind mult în
modernizarea clãdirilor din incintã. În zona Policolor existã ºi firma Stirom, continuatoarea Fabricii de Articole de Sticlã Bucureºti. Firma pare sã fie în plinã activitate.
Anterior anilor 80, ea producea oglinzi decorative de tip veneþian (Posea, ªtefãnescu,
1984: 208).
Este posibil ca, pe mãsurã ce industria Bucureºtiului se mutã în afara nucleului urban
(în Judeþul Agricol Ilfov ºi în judeþele limitrofe), zona Policolor sã devinã nucleul unei
viitoare zone industriale. Aflatã în legãturã directã cu autostrada A2 Bucureºti  Constanþa,
acest punct terminus al Capitalei poate funcþiona în viitor ca ancorã pentru industriile
dispersate spaþial care probabil vor apãrea în jurul acestei cãi de acces.

1. De acest institut se leagã infama activitate ºtiinþificã a Elenei Ceauºescu.
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7. Zone industriale postbelice (1950-1990)
Concomitent cu extinderea populaþiei Bucureºtiului ºi diminuarea rolului Armatei în
ocuparea terenului din partea de vest a oraºului, noi zone industriale. Acestea s-au
dezvoltat aproximativ de la zero  de exemplu, cartierul Militari  sau în jurul unor
fabrici de la marginea oraºului, aºa cum a fost cazul platformei Pipera în raport cu
Fabrica de Glucozã. Le vom prezenta foarte pe scurt ºi, anticipînd capitolul urmãtor, se
poate spune cã amplasarea lor nu are importanþã pentru intensitatea procesului de
dezindustrializare, ele fiind la fel de afectate de restrîngerea activitãþilor industriale la fel
ca zonele industriale vechi.
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pentru a se construi un ansamblu rezidenþial care sã întregeascã diada Plaza Mall  sediul
de birouri Anchor. Alte fabrici din zonã erau Frigocom (de asemenea în curs de
demoloare), Urbis, care producea în principal chei, Turbomecanica (industria aeronauticã
 situatã la staþia de metrou Pãcii), o secþie de producþie a companiei Electrecord,
precum ºi Termocentrala CET Sud. În zonã funcþiona ºi Depoul ITB Bujoreni. Existã, de
asemenea, microzona Ghencea, în cartierul Drumul Taberei, cu douã fabrici de textile
(Relontex ºi Tricodava  în curs de demolare), o fabricã de produse din plastic  nasturi,
obiecte de bucãtarie (Prodplast  în prezent Munplast) ºi una de textile din fibre de
plastic (Siderma).
Zona industrialã Pipera era dominatã pînã în 1989 de construcþia de maºini. Se
puteau gãsi aici Fabrica de cinescoape (actualul Parc industrial Iride), Fabrica de
elemente de automatizare ºi Automatica sau Întreprinderea de metalurgie aeronauticã
(actuala Metav). Pe lîngã acestea erau ºi douã institute din industria alimentarã (apiculturã),
Fabrica de Glucozã (deja descrisã), Întreprinderea de Panificaþie Bãneasa ºi Combinatul
de industrializare a lemnului Pipera (axat pe producþia de plãci de lemn). Fiind situatã
în partea de nord a oraºului, zona ºi-a schimbat mult înfãþiºarea, apãrînd atît case
monofamiliale, cît ºi cîteva clãdiri pentru birouri. Meritã urmãritã transformarea în parc
industrial a Metav, unul dintre puþinele forme de organizare de acest fel (vezi capitolul
urmãtor).
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Zona industrialã din vest sau Militari a cãpãtat o funcþiune industrialã mai ales dupã
anii 60. Constantin Herbst (1971a) afirma cã avea ºapte activitãþi industriale diferite,
dintre care cinci þineau de industria grea, iar douã de industria uºoarã ºi alimentarã. În
total, în anii 70, în zonã lucrau peste 13.000 de salariaþi. În aceastã zonã, cuprinsã
dincolo de fosta graniþã din secolul al XIX-lea a oraºului Bucureºti (Cotroceni/Ghencea),
între cartierele Militari ºi Drumul Taberei existau Uzina de piese de schimb  pentru
industria materialelor de construcþie, UREMOAS (Uzina de radiatoare, echipament
metalic, obiecte ºi armãturi sanitare), Întreprinderea de ceramicã finã (cu 5 fabrici),
Iprofil  tehnica lemnului ºi Mioriþa  Fabrica de produse lactate (1.000 salariaþi, cf.
Herbst, 1971b: 40). Acestea erau fabricile construite între anii 50 ºi 60. Întreprinderea
Mioriþa avea ca particularitate arhitecturalã soluþia monobloc, adicã încadrarea tuturor
activitãþilor într-un singur corp de clãdire. Fabrica era aprovizionatã pe calea feratã care
trecea pe la Gara Cotroceni. Demolatã aproape în totalitate, pe terenul ei s-a construit
supermarketul Cora, iar în vecinãtate, Plaza Romania Mall ºi clãdirea de birouri Anchor.
La graniþa dintre cartierele Drumul Taberei ºi Militari existau mai multe fabrici. Una
dintre ele este Electrotehnica, pe cale de a fi demolatã, potrivit unor articole din presã,

Harta 17 Zona industriala Pipera

Zona industrialã Berceni  Progresul  Jilava avea, de asemenea, un profil dominat
de industria construcþiilor de maºini ºi prelucrarea metalelor. Aici au existat (sau încã
existã) Întreprinderea de Maºini Grele Bucureºti, un ansamblu industrial întins pe o
suprafaþã foarte mare, care avea 3.000 de salariaþi, Uzinele de reparaþii auto Olteniþa,
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Întreprinderea Tehnico-Medicalã. IMGB a fost construitã în 1962, pe terenul Cooperativei
agricole de producþie Popeºti-Leordeni. În 1990 a fost divizatã în cinci societãþi comerciale
independente, care au preluat din activitãþile ºi produsele vechii societãþi, respectiv:
Castumag S.A.  ansambluri sudate; Fence S.A.  ansambluri sudate pentru componente
ºi utilaje nucleare energetice; Upetrolam S.A.  cilindri laminori ºi prãjini foraje;
Univers S.A.  scule ºi dispozitive speciale; IMGB  echipament energetic (vezi Voicu,
2001; Luþu, 1999).
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dupã 1990 în cinci societãþi care produc de la anvelope ºi acumulatori la garaje din beton
ºi elemente pentru agro-zootehnie (vezi Voicu, 2001; Luþu, 1999). În vecinãtate existã
Termocentrala CET Progresul, vizibilã chiar de la Piaþa Unirii.
Între Progresul ºi ºoseau de centurã a existat Combinatul de Cauciuc Jilava, care
s-a înfiinþat în 1933 ca societate anonimã, cu denumirea MIRA, pentru industria ºi
comerþul cauciucului. Dupã naþionalizare a intrat în componenþa Oficiului Industriei
Cauciucului. Acesta era extins pe 27 ha, iar suprafaþa construitã era de circa 3,5 ha
(Adler et al., 1964: 198) ºi conþinea clãdiri de fabricaþie ºi de regenerare a cauciucului,
o centrala termicã, magaziile de produse finite ºi de materii prime, precum ºi clãdirile
sociale (Ibidem). Din punct de vedere funcþional, combinatul era compus din douã
pãrþi: Fabrica de încãlþãminte de cauciuc (redenumitã dupã privatizare ºi divizare
Pielorex S.A.) ºi Fabrica de tãbãcãrie mineralã (rebotezatã Gumoflex). O altã unitate
rezultatã din combinat dupã privatizare este Arteca Jilava, care se ocupã de articole
tehnice de caucic (Voicu, 2001; Luþu, 1999).
Zona industrialã Bucureºtii Noi. Fabricile din aceastã zonã s-au dezvoltat dupã 1970,
în jurul Uzinei mai vechi Laromet. Dupã cum am menþionat în secþiunea despre
Uzinele Vulcan, Laminoarele Româneºti de metale au fost înfiinþate în 1937, printr-un
acord între Unione de Banques Suisses din Zürich, Banca de Credit Român, Noua
societate a atelierelor Vulcan  Fabrica de Maºini ºi Vagoane S.A. ºi încã alte ºapte
persoane particulare (LMPI-CIMEC, 2006: 1). Sediul era la vechea fabricã Vulcan, iar
obiectul de activitate era laminarea, trefilarea, turnarea ºi, în general, prelucrarea
metalelor neferoase. A fost naþionalizatã în 1948, sub numele de Laminorul.
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O microzonã industrialã în cadrul acestui areal existã în zona Progresul. Nucleul
principal a fost Întreprinderea de prefabricate din beton Progresul, devenitã ulterior
Progresul. Aceasta este relativ veche, fiind înfiinþatã în 1954 ºi fãcînd parte dintr-un
sovrom (înfiinþat în 1949). Societatea a fost creatã pe baza activelor întreprinderilor
germane existente în România ºi preluate de sovietici prin organizaþia economicã Þement.
Patrimoniul fostelor firme germane Debera, Hlotzbau ºi Kontinentala de pe ªoseaua
Giurgiului au constituit nucleul complexului Progresul (vezi Voicu, 2001; Luþu, 1999).
A realizat lucrãri de construcþie la metrou (bolþari), pentru canalizarea Dîmboviþei (în
perioada 1986-1987) ºi Palatul Parlamentului (vezi Voicu, 2001; Luþu, 1999). În perioada
comunistã, planurile de sistematizare ºi de construire rapidã a blocurilor au fost susþinute
de fabrici precum Progresul, prin înlocuirea pãrþilor principale ale unei clãdiri  pereþi,
plafoane construite anterior din cãrãmizi  cu prefabricate din beton. Ea a fost divizitã
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În zonã mai existã Casa Presei Libere, fostul Combinat poligrafic Casa Scînteii, ºi
Întreprinderea Dacia. Combinatul poligrafic Casa Scînteii a fost construit de arhitecþii
N. Bãdescu, H. Maicu, M. Alifanti, dupã modelul clãdirii Universitãþii Lomonosov din
Moscova. Este compusã, pe lîngã corpul central, ºi din patru aripi (fiecare de circa 125
m lungime, 20 m lãþime ºi 23 m înãlþime, cu subsol, parter ºi trei etaje). Curtea
interioarã are peste un hectar. În total are 144.000 m2 de spaþii pentru birouri ºi
producþie (Adler et al., 1964: 27). Fabrica Dacia producea materiale pentru industria
textilã, furnizînd materii semiprelucrate altor fabrici din Bucureºi (Herbst, 1971a: 267).
Tot în zonã mai existã ºi Întreprinderea Marmura, care se ocupa de prelucrarea marmurei
ºi a pietrei de construcþie. Potrivit site-ului firmei 1, ea a fost înfiinþatã în 1883, deºi
majoritatea clãdirilor sînt de datã recentã. O altã fabricã din zonã este Combinatul
Fondului Plastic, aflat într-o stare de relativã ruinã. Acesta a fost reîncarnarea socialistã
a Sindicatul Artelor Frumoase, înfiinþat în 1921 2.
Dacã zona Bucureºtii Noi are o istorie relativ veche, zonaPopeºti-Leordenia apãrut
în perioada comunistã. Ca ºi fabricile din microzona Jilava, a reprezentat o tendinþã mai
veche de amplasare a fabricilor cu riscuri de poluare ºi de catastrofã în afara Bucureºtiului
(vezi Abatorul, Pulberãria, Policolor etc.). În microzona Popeºti-Leordeni existã Fabrica
de anvelope Danubiana ºi Fabrica Viscofil. În volumul despre arhitectura industrialã a
primilor 20 de ani de comunism se menþioneazã faptul cã Danubiana a fost înfiinþatã în
anul 1962 ºi cã se întindea pe 25 ha, din care 15 erau ocupate de clãdiri. Hala principalã
avea dimensiunea de aproximativ 330 m lungime ºi 120 m lãþime (Adler et al., 1964:
87). Fabrica este oarecum unicã prin prezenþa unui mozaic de 24/12 metri (Ibidem).
Privatizatã în 1995, Danubiana a fost cumpãratã de Tofan Group. Cealaltã fabricã din
zonã este Viscofil, care producea mãtase artificialã, închisã în 1997, despre care Giurescu
(1966: 182) scria cã mirosul greu, de hidrogen sulfurat, îi anunþa prezenþa înainte de
a fi în faþa ei.

1. http://www.marmurabucuresti.ro/profil_companie.htm.
2. Vezi articolul lui Miron Manega Fondul Plastic  fostul simbol socialist al rafinamentului,
http://www.sfin.ro/articol_10282/fondul_plastic_-_fostul_simbol_socialist_al_rafinamentului.html.

