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INTRODUCERE
„Trecutul industrial al 
Bucureștiului - recuperarea 
memoriei pierdute: Cartierul 
Militari” urmărește documentarea 
interdisciplinară a cinci fabrici 
din cartierul Militari: Cesarom, 
Uremoas, Fabrica de lapte, 
Turbomecanica și Apaca. 
Documentarea construită pe 
trei dimensiuni cercetează 
transformările prin care fabricile 
respective au trecut de la 
înființare până în prezent.

Dimensiunea istorică reprezintă 
un demers de cercetare de arhivă 
prin sunt analizate documentele 
oficiale ale fabricilor respective, 
dar și modul în care acestea erau 
portretizate în presa vremii. 

A doua dimensiune, cea 
sociologică, urmărește să 
colecteze istorii sociale și 
personale ale muncitorilor din 
fabrici și a locuitorilor de lângă 
ele pentru a surprinde viața 
cotidiană din cartierul Militari. 

A treia dimensiunea reprezintă 
un pod de legătură între primele 
două, dintr-o perspectivă 
arhitecturală și urbanistică 
urmărește să scoată în evidență, 
pornind de la nivel local și 
personal, transformările care au 
marcat cartierul Militari în ultimii 
70 de ani. 

Transformarea zonei denumite 
astăzi cartierul Militari, din 
comunitate rurală, și înglobarea 
acestuia în municipiul București 
a însemnat un proces de 
industrializare accelerată care 
s-a produs pe parcursul aproape a 
câtorva decenii. În acest context, 
procesul de industrializare a 
devenit vizibil în țesătura urbană 
a cartierului. În ultimii 30 de ani, 
cartierul a trecut prin procesul 

invers, cel de dezindustrializare, 
marcat prin decăderea și 
dezafectarea spațiilor industriale.

La un nivel mai amplu, acest 
proces, reprezintă transformarea 
cartierului din cartier industrial/
de producție în cartier de 
consum, direcție dominantă în 
dezvoltarea postsocialistă. În 
prezent, modelul actual își arată 
limitele trasate, în special, de 
legătura dintre consum și modul 
în care acesta influențează 
clima și mediul înconjurător.  Ne 
propunem ca această cercetare 
să reprezintă un punct de pornire 
în dezbaterile privind viitorul 
cartierelor Bucureștene, un viitor 
care să aibă drept punct central 
bunăstarea cetățenilor. 

În afară de obiectivul academic, 
proiectul își propune să fie și un 
demers cultural. Cartierul Militari 
este printre cele mai aglomerate 
cartiere din București, dar și unul 
dintre cele mai defavorizate 
din punct de vedere al ofertei 
culturale. În ultima perioadă, 
în afara câtorva inițiative 
lăudabile, în cartierul Militari nu 
s-au organizat multe evenimente 
culturale sau sociale. 

Astfel, ne propunem și reactivarea 
culturală a cartierului prin 
scoaterea la lumină a unei părți 
mai puțin vizibile din istoria 
fondatoare a acestuia. Acesta 
este rezultatul demersului nostru.

Mulțumim pentru susținere tuturor 
locuitorilor din Militari, actuali 
sau foști, și muncitorilor celor 
cinci fabrici analizate care au 
contribuit cu informații, amintiri 
și poveștile lor.

Echipa Politeia 



„Această măreață realizare 
executată în stilul și ritmul 
cunoscut doar în URSS este 

rezultatul colaborării strânse între 
muncitori, tehnicieni, brigadieri și 
voluntari, este rezultatul elanului 

pus în muncă, este rezultatul 
conștiinței politice la care s-a 

ridicat tineretul și poporul nostru, 
este o mândrie a țării noastre”

Gheorghe Gheorghiu DEJ, discurs 
de inaugurare

”Aveam și cuptoare și de faianță 
și de gresie... erau cuptoare... unii 

o usca, alții o ardea, era benzi 
d-astea de îi dădea cu glazură, o 
glazura, albă sau cu flori, fel și 

fel de modele. Făceam expoziție 
în fabrica la poartă jos la blocul 

unde erau cadrele sau la Casa 
Scânteii făcea expoziție. Și că ne 
ducea, făceam panouri, făceam 

și placa... Când era timpul de 
expoziție venea lume din toate 
părțile, cu fel și fel de modele.”

fost muncitor CESAROM
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”Îmi mai amintesc ceva. Era o 
sală de spectacole acolo. URBIS 
avea o sală de spectacole unde 
făceam noi serbări. Am cântat 

foarte des acolo, era foarte mișto, 
destul de măricică, cu scenă, 

ca la teatru. Sala s-a demolat, 
categoric.” 

fost muncitor UREMOAS

“poezia constă în fondul lucrărilor 
și anume, în faptul că un colț 
cândva uitat al Bucureștiului, 

populat de magazii insalubre, s-a 
trezit prin strădanii colective la 

viață.”, 
Paul Lambert în revista Magazin

“Fabrica era construită nouă, 
prin ’76. Aveam utilaje japoneze, 
americane, elvețiene, meseriași 
meseriași și salopete albastre, 

cămașă cu mâneca scurta, albă, 
sau lungă, iarna. Era o curățenie 

desăvârșită. La noi in fabrica 
nu se fuma (...) Era un drag sa te 
angajezi la Turbomecanica, în 
primul rând pentru salariu. Să 

lucrezi la motoare Rolls-Royce era 
ceva extraordinar”, 

fost muncitor Turbomecanica
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„După revoluție începuse cu privatizarea și 
după am mai lucrat vreo 5 ani. Apoi, ușor, n-a 

mai venit exportul, n-au mai venit oamenii 
să lucreze. S-au dus la secții în comunele 
limitrofe de București . Acum s-au făcut 

firme, policinici, magazine de haine. În rest, 
nu se mai lucrează nimic. În loc sunt birouri, 

covrigării, pizzerii.”

06
APACA
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DE SUS ÎN JOS: 

1. Giurescu, Istoria Bucurestiului, p. 219 

(2) - Atelier de productie

2. C. Giurescu, Istoria Bucurestiului, p. 219



APACA

Alte denumiri:

„Atelierul de Confecții al Armatei” 
sau „Atelierul de Confecții 
Militare” (1881-1939)
Administrație Publică Autonomă 
„Confecții ale Armatei” (1939-
1948) – A.P.A.C.A.
Atelierul de Confecții ale Statului 
/ Fabrica de Confecții „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej” (1948-1962)
Fabrica de Confecții și Tricotaje 
„București” (1962-1975)
Întreprinderea de Confecții și 
Tricotaje „București” (1975-1991)

Sediu: Bd. Armata Poporului nr. 7 
(actual Iuliu Maniu). 

Arhitecți: M. Alifanti, H. Stern, 
A. Damian, G. Pavlu, I. Şerban, I. 
Ghica-Budesti, V. Krohmalnic. 

Ingineri: Emil Prager, Tiberiu 
Eremia, Emil Calmanovici.

Anul construirii: 1948

160 de ani de istorie, în 10 
evenimente majore: Istoria 
producției confecțiilor pentru 
Armată a început în 1861 prin 
insistențele domnitorului 
Alexandru Ioan Cuza, iar primele 
ateliere se găseau în chiliile 

Mânăstirii Mihai Vodă.

 În 1881, micile ateliere au fost 
re-organizate și mutate în dealul 
Cotroceni, purtând denumirea de 
Atelierul de Confecții al Armatei. 

După Primul Război Mondial, 
sub denumirea de „Atelierul 
Central de Confecții”, fabrica a 
cunoscut o dezvoltare constantă, 
a inclus și liniile de producție de 
încălțăminte (prin instalațiile 
capturate în război) și avea regim 
militar: disciplina era foarte 
strictă, deși condițiile de muncă 
pentru muncitoare erau insalubre. 

Din 1939, Atelierul a devenit 
„Administrație Publică 
Autonomă”, de unde și denumirea 
Administrația Publică Autonomă 
Confecții ale Armatei prescurtat 
A.P.A.C.A.).

În decembrie 1947, după vizita 
liderului comunist Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a început 
proiectarea unui nou sediu, 
construit în 90 de zile (Aripa A) și 
inaugurat la 28 aprilie 1948, cu 
trei zile înainte de 1 mai 1948. Pe 
șantierul de construcții A.P.A.C..A. 
au lucrat mulți brigadieri 
voluntari (presa menționa că 

au primit drapelul muncii și al 
producției).
În discursul de inaugurare, 
Gh. Gheorghiu-Dej sublinia că: 
„Această măreață realizare 
executată în stilul și ritmul 
cunoscut doar în URSS este 
rezultatul colaborării strânse între 
muncitori, tehnicieni, brigadieri și 
voluntari, este rezultatul elanului 
pus în muncă, este rezultatul 
conștiinței politice la care s-a 
ridicat tineretul și poporul nostru, 
este o mândrie a țării noastre”. 

Este considerată primul edificiu 
socialist și primul șantier al 
tineretului muncitoresc.

Pe 1 iulie 1948, Fabrica de 
Confecții (sub conducerea 
directorului Ernest Simon), trecea, 
oficial, în subordinea Oficiului de 
Confecții și Oficiului Industrial 
al Pielăriei și se axa, în special, 
pe producția de bunuri de larg 
consum. Majoritatea acestora se 
duceau spre export și, inițial, se 
lucra pe mașini de cusut Cugir.
 
Pentru creșterea nivelului de 
trai al muncitorilor, conducerea 
fabricii a asigurat o serie de 
condiții precum: amenajarea unei 
cantine, organizarea unui cămin 
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de zi pentru copiii muncitorilor, 
deschiderea unei policlinici și a 
unei biblioteci.

Secția de tricotaje a fost 
adăugată la începutul anilor 1960, 
iar nivelul de trai al muncitoarelor 
venite în București a crescut 
considerabil prin angajarea la 
fabrică, în comparație cu munca 
în ateliere cu jumătate de secol 
înainte. De asemenea, angajații 
beneficiau și de locuință.

Imobilul a fost extins în anii ‘1980, 
iar în 1991, Întreprinderea de 
Confecții și Tricotaje „București” 
a fost reorganizată și număra 
aproximativ 18.000 angajați. 
Majoritatea erau femei.

resurse:

Arhiva A.P.A.C.A (Secția Municipiului București al 

Arhivelor Naționale), 

Realitatea Ilustrată (1948) 

Scânteia (1948)

Adevăruri despre trecut: APACA, fabrica-destin 

(Producție @TVR1)

PAGINĂ CURENTĂ

DE SUS ÎN JOS: 

1, 2.Scară interioară cu birou improvizat 

3. Detaliu improvizat de protectie a 

lacătului de intemperii

4. Magazin

PAGINA URMĂTOARE:

1. Cantină APACA

2. Travee Hală



APACA

„Exportul era cam 95%.  Poate 
pe la sfârșitul anului mai lucram 
pentru noi, în țară.”

APACA a fost una din primele 
intreprinderi privatizate din 
România. La începutul anilor 
90, funcționarea omogenă a 
platformei dispare, iar unitățile 
de producție încep să funcționeze 
separat. Procesul a dus la treptat 
la desființarea secțiilor, vinderea 
și transformarea infrastructurii 
în mici afaceri și reducerea 
numărului de angajați. 

„După revoluție începuse cu 
privatizarea și după am mai lucrat 
vreo 5 ani. Apoi, ușor, n-a mai venit 
exportul, n-au mai venit oamenii 
să lucreze. S-au dus la secții în 
comunele limitrofe de București . 
Acum s-au făcut firme, policinici, 
magazine de haine. În rest, nu se 
mai lucrează nimic. În loc sunt 
birouri, covrigării, pizzerii.”

În prezent, cei mai mulți oameni 
care trec prin zona fabricii se 
îndreaptă către Mall sau către 
noile clădiri ale corporațiilor. 
Curtea interioară  a platforme 
este traversată des  de livratori 
de mâncare, veniți să ridice 

comenzi de la micile restaurante 
înghesuite în foste spații de 
birouri și secții de producție. 
Imaginea este foarte diferită de 
cea pe care și-o amintesc foștii 
muncitori:

„Dimineața când intrai în fabrică 
era bulevardul full.”

”Mergeam uneori iarna pe jos cu 
zapada pana la brâu. De ce mă 
dor picioarele și nu pot să merg? 
Luam IRTA de la Bolintin sau 
duba. Așa le ziceau mașinilor de 
muncitiori. Când venea câte una 
ne îngrămădeam. Cu transportul 
am dus-o greu, am mers pe jos luni, 
ani de zile.” 

”Mergeam în fustă, că nu era 
frumos ca femeie să porți 
pantaloni.”

APACA era des dată exemplu 
al reușitei integrării femeilor 
pe piața muncii, de către 
regimul socialismului de stat.  
Majoritatea celor care lucrau 
acolo erau femei. „Era cam o 
femeie pe un metru jumătate 
pătrat”. Cele mai multe dintre 
acestea au lucrat acolo până la 
pensionare. 

Mariana1  își amintește că s-a dus 
„direct la poartă”, a întrebat și s-a 
angajat.
 
”Au fost momente si frumoase. Ca 
la orice loc de munca, nu e doar 
lapte și miere, a fost frumos. 31 de 
ani am lucrat acolo și a trebuit să 
mă pensionez pe caz de boală.” 

Generația lucrătoarelor din anii 
’70 erau în marea lor majoritate 
din mediul rural. Fostelor 
lucrătoare, întreprinderea de 
confecții le-a dat acces pe piața 
muncii, posibilitatea de a avea 
o sursă de venit și de a contribui 
financiar în gospodărie. Aceste 
lucruri au schimbat dinamica 
de putere în spațiul domestic și  
statutul și rolul lor în viața de 
familie. 

„Mie mi-a plăcut croitoria în 
general. Lucram și peste program 
ca să mai fac și un bănuț în plus. 
Eram plătită la 0,20 de bănuți, dar 
asta e!”

„Eu de acolo mi-am facut casa, 
am platit rate, am crescut 6 copii, 
numai cu banii de la Apaca!”
„Eu una sunt mulțumită, și mobilă, 
1 Nume oferit pentru a păstra confidențialitatea 

respondenților
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și casă, și copiii în liceu, i-am ținut 
cu banii de la Apaca!”

„Îmi dădea juma de kil de ulei per 
copil și pentru mine. Am avut tot 
ce îmi trebuie, am avut bani de 
bani.”

În afara salariului, fabrica oferea 
beneficii care au contribuit la 
o calitate mai crescută a vieții 
celor din afara Bucureștiului: 
atribuirea de locuințe, cantină  
ieftină, dispensar, ambulator și 
una dintre cele mai mari grădinițe 
din București. 

APACA a reprezentat unul din 
cele mai consistente exemple 
a atitudinii ambivalente a 
regimului socialist de stat, față 
de statutul femeii în societate. Pe 
de o parte, „emanciparea femeii” 
prin integrarea pe piața muncii 
și participarea la viața publică 
reprezenta o prioritate. În același 
timp drepturile reproductive 
erau strict controlate. Decretul 
770/1966, prin care regimul 
„încuraja natalitatea” era 
pus în aplicare prin controale 
ginecologice regulate ale tuturor 
angajatelor fabricii. Femeile 
aveau obligația de a păstra 
sarcinile depistate și în același 

timp de a-și pătra locul de muncă 
la care lucrau în unele cazuri 
chiar și în trei schimburi. 

„Veneau, controlau și la noi. Și 
fetele coborau săracele pe sub 
scări. Era un moment nefericit.”

„Controalele erau inopinante, 
o dată la trei luni. Se închideau 
porțile fabricii și trebuia să facem 
dreapta la cabinet.”

Munca în producție a venit 
cu o serie de costuri și efecte 
negative asupra sănătății. 
Zgomotul se auzea chiar și de 
pe străzile adiacente fabricii. 
Ritmul rapid al liniei de producție 
și presiunea de a „face norma” 
expunea muncitoarele la riscul 
accidentărilor. 

”Am lucrat 3 luni de zile de 
noapte. Intram la 2 ziua și ieșeam 
dimineața la 6. Lucram 16 ore. Nu 
s-a pus nimic pentru orele muncite 
în plus.”[…] Era foarte mare 
zgomot, de acolo am rămas surdă.”

Relațiile cu colegii depășeau 
dinamica din fabrică. Legăturile 
create la locul de muncă se 
transferau și în viața privată. 
Dizolvarea colectivelor în 

procesul de privatizare, a erodat 
și viața socială a foștilor 
muncitori, care au pierdut 
legătura în timp.   

„Îi spuneam șefei că nu am de 
mâncat pe tura și îmi aducea 
bărbasul de mâncare”

„Nu stăteam doar unde aveam 
treaba. Mă mai ducea și pe la alte 
posturi. Făceam și în locul altor 
colege, care nu veneau, sau care 
trebuiau să se învoiască. 

„Mă ajutau colegii, mai luau pâine 
pentru mine. Mai stateam la bârfă 
cu colegele, mă aveam bine cu tot 
sectorul. Ne întâlneam la o bere, 
cafea în afara programului. Seara 
când ieșeam la 10, era mașină 
la 11.30 și era o cârciumă lângă 
stație. Eu plecam mai devreme, 
îi ziceam la ospătar 6 moace, 
că eram 6 fete. De 2-3 ori pe 
săptămână eram acolo, seara, cu 
colegele.”



”Trebuia să fie a muncitorilor, 
dar i-a dat afară, le-a dat un 

salariu în plus, i-a dat afară ca 
pe măsele, le-a dat salariu pe 
un an sau cât a fost, și aia le-a 

făcut” 

12
CESAROM
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CESAROM

Inițiator: Ministerul Industriei 
Construcțiilor – Direcția Lucrărilor 
Capitale 

Denumire inițială: Secția de Tuburi 
gresie ceramică și Secția de plăci 
de faianță și gresie ceramică 
la Fabrica de Obiecte Sanitare 
– București

Proiectant: IPCMC (Institutul 
de Proiectare al Ministerului 
Construcțiilor)

Echipa: Inginer R. Simionescu, 
Șef Proiect: Ing. Stănculescu, 
Consilier arh. M. Enescu, Șef 
Atelier: arh. I. Găleșanu
Constructor: Trustul I Construcții 

Autorizație de construire: 
31.X.1966

Valoarea investiției: 157 mil. lei

Importul de tehnologie a venit 
de la firma AGROB – Republice 
Federală Germană, aprobată în 
ședința Consiliului de Miniștri din 
25.04.1966

Capacitatea anuală de producție 
era estimată la 450.000 mp de 
faianță cu glazură transparentă 
sau opacă, 300.000 mp de plăci 
de gresie fină și 500.000 mp de 
plăci de gresie roșie, fiecărui 
muncitor revenindu-i sarcina de a 
produce 2360 mp/an; recuperarea 
investiției urma să se facă în 12.6 
ani

În 1966 a început amenajarea 
șantierului de construcții prin 
proiectarea a trei linii de cale 
ferată industrială care trebuia să 
asigure transportarea materiei 
prime (argila caolinică de 
Medgidia) 

Autorizația de construire 
consemna construirea Secției 
de plăci de faianță și gresie 
CESAROM (Corp Industrial, 
depozit produse finite, depozit de 
materii prime, stație compresoare, 
depozit de carburanți, depozit 

cherestea, linii c.f.r., drumuri și 
platforma, rețele și instalații 
aferente în incintă, nivelare teren, 
denivelări, spații verzi)
Terenul pe care s-a făcut 
investiția ținea de C.A.P. Dudu și 
s-au expropriat 6532 mp și era 
delimitat la est de strada Lucernei 
(actuala Valea Cascadelor)

Pavilionul administrativ a fost 
proiectat de arh. C. Oancea, iar 
Atelierul Mecanic de arhitectul D. 
Vișan și pavilionul de la poartă: 
arh. Zanfir

Inițial, au fost angajați 430 de 
muncitori

Conform referatelor și memoriilor 
justificative care însoțeau 
documentația de autorizare a 
lucrărilor, procesul de prelucrare 
a gresiei și faianței era descris 
astfel: „materiile prime se 
depozitează în boxe de unde sunt 
manipulate mecanic și dozate 
prin cântărire. Materialele 
dure se macină umed în mori 
cu bile, iar cele plastice se 
mărunțesc în moră cu disc și 
se amestecă în agitatoare, 
până se omogenizează, de unde 
barbotina realizată este pompată 
în atomizoare (tip Dorst) spre 
a fi uscată prin pulverizare în 
curent de aer cald. Se obțin astfel 
granule cu umiditate de 6-8%. 
Masa ceramică uscată se presează 
cu prese hidraulice tip Loesis (la 
gresie fină) și cu prese cu fricțiune 
de tip Velco-Ariette-S (la plăci de 
faianță și gresie de dimensiune 
mici). Plăcile obținute se stivuiesc 
manual pe vagoneți, cu care se 
introduc pentru uscare și ardere 
în cuptoare tunel, cu gaz metan 
de tip Heinsoth semi-mufate, sau 
mufate complet în cazul plăcilor 
glazurate. Diferitele culori ale 
produselor se obțin fie prin 
adăugare de pigmenți ceramici 
în barbotină, fie prin culoarea 
naturală a materiilor prime 
plastice. Presele cu fricțiune sunt 
prevăzute cu instalații automate 
de spălare, curățire și stivuire a 
plăcilor.”

„Cesarom era mare, nene”

Cesarom, spre deosebire de 
alte fabrici din perioada de 
industrializare a Bucureștiului, s-a 
remarcat prin faptul că angaja și 
muncitori care nu aveau domiciliu 
în București. Aceștia erau găzduiți 
în cămine de nefamiliști, în 
locuințe care le erau puse la 
dispoziție chiar de fabrică. 
Aceste context a dus la crearea 
unor grupuri sociale diverse, în 
cadrul cărora s-au format relații 
apropiate de prietenie de care 
foștii angajați și fostele angajate 
își amintesc cu plăcere. Aceste 
relații au marcat pozitiv nu 
doar  viața personală a foștilor 
angajați cât și experiența de 
muncă în sine. 

”Mă împrietenisem cu fete, 
atunci cred că au fost niște ani 
foarte, foarte frumoși. Uitam că 
e greu, era muncă foarte grea, 
unde lucram la presă, acolo. dar 
râdeam tot timpul, eram la pauza 
ieșeam mâncam în curte. aveam 
flori din alea acolo, ieșeam, 
mâncam cu fetele, ieșeam pe 
iarbă. acolo, puneam cartoane, 
acolo luam pauza. (…) au fost niște 
ani atunci… eram o fire din-asta 
mai râdeam, zâmbeam, am câteva 
poze (…)” 

Muncitorii de la Cesarom au 
lucrat la gresia și faianța 
folosită în majoritatea blocurilor 
construite în perioada de 
dezvoltare a marilor proiecte de 
locuire. Situația s-a schimbat 
însă în anii ’80, când majoritatea 
producției de materiale ceramice 
a fost orientată către export, în 
detrimentul utilizării sale la nivel 
național. 

”Eu când m-am mutat aici, acum 
34 de ani, nu cred ca avea un bloc, 
daca aveau 3-4 familii faianță, ca 
nu prea era. Nu prea se făcea. O 
dădea, probabil afară.” 

La Cesarom se produceau și 
plăcile ceramice decorative 
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pentru blocuri: ”Cartierul Militari 
era în construcție. Se făcea 
frumos, se punea plăcuțe de-astea, 
făceam și din acelea de 1 jumate 
pe 1, 2 pe 2, 4 pe 4, 6 pe 6. Plăci de 
se placau pe blocuri.”

Munca și programul celor care 
lucrau în producție erau foarte 
solicitante fizic. Existau mai 
multe secții, se lucra în trei ture, 
non-stop. Cel mai greu era pentru 
cei care lucrau în schimbul de 
după-amiază și noapte: ”Lucram 
duminica de noapte și lunea intram 
schimbul doi, ieșeam dimineața. 
Foarte greu! Un program… Nu mai 
opream presele să luam pauză, 
intram eu la presat, apoi fata de la 
cealaltă… Și tot timpul, mergeau 
nonstop presele alea, ca să bage 
in cuptoare… ”  

Însă programul de lucru era 
diferit în funcție de secție. Unele 
persoane lucrau în ture 8 ore, 
altele lucrau în schimburi de 12 
ore, urmate de 24 sau 48 de ore 
libere: 

”Lucram 12 cu 48, dar era bine că 
avem liber după tura de noapte. 
Aveam doua zile, stăteam acasă. 
Dar era greu în tura de noapte.” 

”Era muncă grea, dar și primeai 
bani. Uneori lucram și noaptea, 
că eram plătit pentru orele in 
plus. Lucram și duminica dacă era 
nevoie.”

Munca era la fel de solicitantă și 
în alte departamente din cadrul 
fabricii, iar angajații resimțeau 
de multe ori responsabilitatea 
postului și standardelor de 
calitate impuse: 

”Eu m-am dus la plăcile de faianță, 
erau la prese, acolo. Și când m-am 
dus, m-am înscris la școală, a zis 
că atunci când ne angajam n-o 
să facem nimic, decât să stăm 
pe scaun, să apăsăm pe butoane. 
Bineînțeles că aveau butoane, 
tablourile alea la presa acolo, dar 
nu stăteam, că era muncă. Aveam 
de alergat, chiar mult. Am crezut 
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DE SUS ÎN JOS: Hală Cesarom 2021, exterior // Hală Cesarom - structură în cadre cu grinzi prefabricate cu zăbrele 
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că n-am să stau trei ani acolo și 
am stat vreo 15 ani la prese.” 

”Aveam răspundere. O dată m-a 
trezit după tura de noapte, după 
o oră, să mă întrebe că ceva n-a 
ieșit la o baie bine. Bineînțeles că 
am luat caietul în mână și m-am 
dus să arăt acolo ce să mai. Era o 
răspundere…” 

În ciuda condițiilor grele de 
muncă, lucrătorii își luau 
satisfacția din beneficiile 
oferite de fabrică. Aceștia  erau 
mulțumiți de salariile pe care le 
primeau și de faptul că existau 
controale medicale regulate. 
Mai mult, fabricile aveau o 
infrastructură care ofereau  
posibilități de petrere a timpului 
liber.  Fabrica avea o sala de box 
și una pentru brigada artistică, 
iar în zona existau brutării și 
magazine. 

”Salariu era bun. Aveam centru 
de pâine aproape, magazin de 
mâncare, doctorul în fabrica, îți 
dădea concediu medical dacă te 
îmbolnăveai, injecții la nevoie.” 

”Nu regret ca am lucrat acolo, că 
era bine. Aveam brutărie aproape, 
aveam magazin, aveam de toate.” 

Condițiile dificile de muncă au 
lăsat însă și urme iremediabile 
pentru unii dintre angajați: ”M-am 
pensionat pe caz de boală. M-am 
îmbolnăvit de hernie de disc, că 
ridicam, la tâmplărie, câte un 
plan din ala de 5m, pe 50 lățime, 
cu 50 gros. Îl luam și îl duceam 
în spinare. Îl duceam tocmai la 
atelier, la tâmplărie, cu gheață 
pe el, cu zăpadă. Așa era timpul, 
trebuia să lucrezi, trebuia să faci 
șipcă, să facem stelaje, lădițe 
pentru faianță, pentru WC-uri, 
pentru chiuvete…”(Marin) 

Existau însă și forme de 
mobilitatea în interiorul fabricii:
”După aceea m-am dus la 
laborator. Făcusem și liceul și îmi 
părea rău, îmi ziceau colegii, haide 
mergi la CTC, era teama asta, 
dacă nu mă descurc. Și până la 
urmă am vorbit cu șefa de secție, 
și a zis: «cred că meriți un loc mai 
bun!». 

”Aveam și cuptoare și de faianță 
și de gresie… erau cuptoare… unii 
o usca, alții o ardea, era benzi 
d-astea de îi dădea cu glazură, o 
glazura, albă sau cu flori, fel și 
fel de modele. Făceam expoziție 
în fabrica la poartă jos la blocul 
unde erau cadrele sau la Casa 
Scânteii făcea expoziție. Și că ne 
ducea, făceam panouri, făceam 

și placa… Când era timpul de 
expoziție venea lume din toate 
părțile, cu fel și fel de modele. ”

De acasă la muncă 

La Cesarom erau angajați 
numeroși lucrători și lucrătoare 
din comunele din proximitatea 
cartierului, pentru care 
transportul era destul de dificil 
și aglomerat: ”Mamă, ce era pe 
rată! Oameni mulți (…) era rata 
din Tântava, venea plină. Și dacă 
nu o prindeam, o luam pe cea de 
Bolintin” 

Nici pentru cei care veneau la 
muncă din Militari, transportul nu 
era chiar ușor:

”Eu la Cesarom mergeam pe jos 
4 stații, că era o mașină care 
venea foarte greu și nu mergea 
decât două stații și după aceea 
nu știu unde mergea și o luam, 
mergeam pe jos, ajungeam în 20 de 
minute. Eu mergeam foarte repede. 
Colegele râdeau, ziceau că dau 
kilometrajul peste cap. Stăteau în 
spatele meu și nu mă ajungeau. (…) 
Dacă am lucrat acolo, trebuia să 
te miști repede, să alergi, să faci 
că altfel era… și am fost o fire din 
asta… ce sa facem.” 

O parte dintre foștii angajați 
ai Cesarom și-ar fi dorit să-și 
poată continua activitatea și în 
perioada de după 1989 și un alt 
destin pentru fabrică și munca lor:

”Trebuia să fie a muncitorilor, dar 
i-a dat afară, le-a dat un salariu 
în plus, i-a dat afară ca pe măsele, 
le-a dat salariu pe un an sau cât a 
fost, și aia le-a făcut” 



“La început a fost foarte greu. Era mizerie. Aveam 
20 și ceva de ani. La armaturi am lucrat la început 
și după m-am mutat la balamale. Căldură am avut 

doar o dată, când am avut congres. Erau prese 
foarte gălăgioase. Multă lume a rămas surdă. 

Funcționau 20 de utilaje foarte diferite în același 
timp. La schimbul trei puneam pe noi cojoace.” 

18
UREMOAS
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1. Turn de apă UREMOAS 2021



UREMOAS

Uzina de Radiatoare, echipament 
metalic, obiecte și armături 
sanitare

An înființare: 1961
Amplasament: Bd. Păcii – Bd. 
Armata Poporului – str. Valea 
Cascadelor - șoseaua de Centură
Alte denumiri: Complexul 
Industrial Militari, Complex 
„Industriilor”

Proiectant: I.P.C.M.C.
Beneficiar: Departamentul 
Construcțiilor și Materialelor 
de Construcții – Direcția Lucrări 
Capitale

În 1961, proiectanții stabileau 
construirea în acest complex a 
6 secții, care ulterior au devenit 
fabrici: (1) Fabrica de radiatoare 
și băi din fontă, (2) Fabrica de 
armături neferoase și echipament 
metalic pentru mobilă și binale, 
(3) Fabrica de betoane ușoare, 
(4) Fabrica de articole sanitare 
din porțelan, (5) Întreprinderea 
pentru prelucrarea pietrei de 
construcții “Marmora” (6) Baza 
de construcții, iar imediata 
apropiere era prevăzut un 
Centrul Școlar pentru pregătirea 

cadrelor. Complexul a fost 
proiectat de arhitectul M. Enescu 
și cuprindea și dotări comune 
precum: cantine, pavilioane 
administrative, magazii, depozite, 
un cinematograf în aer liber. 
Toate acestea au fost construite 
treptat, începând cu 1961. De 
asemenea, s-a întocmit un 
plan general de sistematizare 
a întregii zone și s-au stabilit 
detaliile de alimentarea cu apă a 
complexului, canalizarea apelor 
meteorice, canalizarea apelor 
reziduale industriale și menajere, 
dar și stabilirea detaliilor 
urbanistice (dimensiunile străzilor 
etc.)

Fabrica de radiatoare și băi de 
fontă - București

Intenție: conform proiectanților, 
producția era necesară pentru 
„a asigura dotarea cu obiecte 
tehnico-sanitare moderne a noilor 
construcții industriale, social-
culturale și locuințe prevăzute în 
programul de construcții pentru 
perioad1 1962-1965-1967.

Arhitectură și rezistență: 
„Fabrica de Radiatoare și Băi 

a fost proiectată ca un singur 
corp, având fațada de 257 m, iar 
adâncimea inclusiv depozitele 
de 170 m. […] Înălțimea întregii 
hale este de 8 m și a fost aleasă 
din necesități tehnologice. […] 
Întreaga hală este acoperită cu 
beton celular pentru a se asigura 
o izolare termică bună, iar 20% din 
acoperiș era transparent pentru 
a asigura o mai bună iluminare 
naturală”. 

Indicatori: suprafața teritoriului 
9.64ha, construcția desfășurată 
3.55ha, drumuri 0.75ha, platforme 
1.45ha, perimetru 1.26km. Fațada 
halei principale este formată din 
tâmplărie mecanică

Compartimentare: turnătoria de 
băi și radiatoare, emailajul și 
prepararea emailului, atelierul 
de prelucrare și probare a 
radiatoarelor.

Investiție: 182 milioane

Producție anuală: 41.600 tone 
de radiatoare și 100.000 băi 
emailate; pentru a atinge această 
țintă, se estima că era nevoie de 
un număr de 964 de muncitori, 
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DE SUS IN JOS:

1. Platforma UREMOAS - arhiva AGERPRES

2. Hală UREMOAS - 2021

3. Detaliu corp de acces platforma 

UREMOAS - 2021

care lucrau la 2 schimburi sau 
la 3 schimburi (pentru procesul 
de emailare). Prețul de cost era 
stabilit la: 2377 lei radiatoarele 
vopsite și 2402 lei băile emailate

Recuperarea investiției: 3,4 ani.

Proces tehnologic: „prepararea 
amestecurilor este mecanizată 
la cele două secții folosindu-se 
buncăre dotate cu alimentatoare 
rotative, uscătoare, separatoare 
magnetice, dezintegratoare, 
circulația și recirculația 
amestecurilor de formare fiind 
asigurate cu transportoare 
cu benzi de dimensiuni 
corespunzătoare”

Platforma Industriilor era 
prevăzută și cu bază sportivă, 
în prezent abandonată, dar și cu 
bibliotecă, iar muncitorii aveau un 
club pentru activități culturale.

Producția continuă și în 
prezent, dar într-o altă formă 
instituțională.
 



UREMOAS

STÂNGA: 1. Hală UREMOAS 2021 // DREAPTA: 2. Detaliu luminator Hală UREMOAS

Cele mai plăcute amintiri legate 
de UREMOAS sunt cele legate de 
clubul care funcționa în cadrul 
fabricii. Aici se organizau piese 
de teatru, concerte, festivități, 
activități cu ocazia zilei UREMOAS 
și cursuri de box. Tot aici se 
organizau ateliere de croitorie, 
pielărie și cursuri de muzică: 

”Îmi mai amintesc ceva. Era o sală 
de spectacole acolo. URBIS avea 
o sală de spectacole unde făceam 
noi serbări. Am cântat foarte des 
acolo, era foarte mișto, destul de 
măricică, cu scenă, ca la teatru. 
Sala s-a demolat, categoric.”

”Ca adolescent nu aveai decât 
Ecran club sau clubul de la Urbis, 
unde se mai făceau activități.”

Pentru fanii fotbalului, exista un 
teren special amenajat pe care 
se organizau meciuri la finalul 
turelor din fabrică: 

”Da, știu că era un teren mare. 
Acolo făceam noi manifestații 
d-astea de 23 August și de 1 Mai și 
2 Mai. […] Da, era, dar pentru ăia 

care aveau talent la sport. Eu eram 
cu cântatul.”

Fabrica avea o cantină cu 
încălzire proprie și lăzi frigorifice, 
alături de o crescătorie de porci și 
o seră pentru legume.
Condițiile de muncă la UREMOAS 
puteau fi grele și activitatea 
se desfășura, de multe ori, într-
un mediu deloc prietenos cu 
angajații:

”Pe mine m-a izbit când m-am dus 
în cartierul industrial, […], m-am 
dus sa văd, m-a izbit mirosul de la 
radiatoare de la Uremoas. Chiar 
și hainele după mine miroseau. În 
fabrică mirosea a fiare. Aveau o 
turnătorie de căzi de baie și de 
radiatoare de fonta. Și mirosea. Îți 
intra în carne. Intrai alb și ieșeau 
negru.” (dialog)

“La început a fost foarte greu. Era 
mizerie. Aveam 20 și ceva de ani. 
La armaturi am lucrat la început 
și după m-am mutat la balamale. 
Căldură am avut doar o dată, când 
am avut congres. Erau prese foarte 
gălăgioase. Multă lume a rămas 

surdă. Funcționau 20 de utilaje 
foarte diferite în același timp. 
La schimbul trei puneam pe noi 
cojoace.” 

Condițiile de muncă puteau fi 
uneori periculoase și solicitante 
din punct de vedere fizic:  

”Și daca nu erai atent rămâneai 
fără mâini, multă lume a rămas 
fără.” 

Pentru unii dintre angajații 
fabricii a fost clar, devreme în 
viață, la care dintre fabricile din 
cartier și-ar dori să lucreze: 

”Le-am vizitat cu școala, 
bineînțeles, inevitabil, și ne-au dus 
oamenii să ne arate ce înseamnă 
să fii muncitor la CESAROM. Păi se 
încheiau convenții cu grădinițe și 
școli din București, de principiu din 
sectorul 6. […] Pentru mine a fost 
îngrozitor, pentru că era plin de 
praf, era praful ăla din materialul 
din care se face faianță, gresie […] 
În schimb, mi-a plăcut la URBIS 
pentru că acolo era mult mai 
multă curățenie, se făceau yale 
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și mi s-a părut interesant modul 
în care se lucrează la lupă, la 
d-astea. […] mi-am jurat că dacă 
nu intru la liceul pedagogic […] mă 
voi duce la URBIS.”

Fabrica era una dintre cele mai 
informatizate și aici se puteau 
face stagii de pregătire pentru a 
lucra în cercetare: 

“Prima impresie a fost la 
Uremoas la centrală, dar am 
avut legătură si cu Urbis, pentru 
că făceam atunci baza de date 
pentru ce urmau să facă ei pe 
calculatoare. Lucram la oficiul de 
calcul, făceam baza de date. Dar 
mergeam în fabrică ca să luam 
de acolo date. Ei aveau atelier 
de proiectare, atelier bine pus 
la punct. Erau oameni care știau 
meserie. Proiectau balamale, 
mânere, baterii de baie, acolo 
mergeam ca să culegem date”.

Condițiile de muncă grele erau 
compensate însă de de salariul 
care era suficient pentru a 
întreține o familie:

“Îmi făcusem rată la CEC, îmi 
cumpărasem casă, rată la mobilă, 
rată la CAR și trei copii. Și asta din 
două salarii din muncitori” (M.) 



 „Dacă aveam normări bune, după rămânea timp liber să 
facem ce vrem noi – eu eram cu aeromodele, făceam piese 
de avioane, tren de aterizare. Sau puteai sa faci ce se cerea. 
Dacă aveai o prietenă, îi făceai flecuri pentru tocuri, că tocul 
se uza și atunci îi puneai o chestie de metal, făceam și din 
titan. Făceam sisteme să prindem oglinda la Dacie, ca să 
nu se mai fure, capace de benzină, să nu-ți fure benzina. 

Unii făceau tobe de inox. Dacă tot stăteai 8-10 ore in fabrică, 
măcar să-ți faci ce nevoi aveai si tu.” (DM)

24
TURBOMECANICA



27

DE SUS IN JOS:

1. Turbomecanica 2001

 - Google earth © 2021 maxar technologies

2. Turbomecanica 2021

 - Google earth © 2021 maxar technologies



TURBOMECANICA

Adresă: Bulevardul Păcii (Iuliu 
Maniu) nr. 244

Anul începerii activității: 1975

Producție: Aero-turboreactoare 
pentru aeronave (elicoptere de 
luptă și avioane de luptă)

Tehnologie: ROLLS ROYCE 
(licențe pentru Viper 632 – 
41), TURBOMECA (Franța) și 
AEROSPAȚIALE (Franța)

Locație: În 1974, pe amplasament 
se găsea Institutul de Cercetare 
pentru Materiale Feroase, iar 
Fabrica a fost construită în curtea 
Institutului.

Director General: Colonel Ing. Ion 
Trofin (1975-1990)

Structură organizatorică: 
Ateliere de proiectare 
constructivă, proiectare 

SDV-uri, proiectare tehnologie, 
serviciul de investiții, serviciul 
cooperare-import, serviciu 
contabilitate-financiar, serviciul 
C.T.C., Birou Plan Dezvoltare, 
Serviciul Aprovizionare, Birou 
Personal-Salarizare.

Echipa: Șef Proiect: ing. Nicolau 
A; director adjunct: ing. Gligor 
I. – IPCM; șef șantier ing. Ivanciu 
Mircea; director tehnic: ing. 
Iliescu Toma – TCIAZ; ing. Hanzu 
– Șef serviciu investiții Fabrica de 
Motoare.

Sistemul de calcul: Felix 512.

Transport: Linia de metrou a fost 
prelungită cu încă o stație pentru 
a asigura transportul angajaților 
și s-a prevăzut repartizarea de 
apartamente pentru aceștia.

Acorduri de cooperare: În anul 
1978 s-au semnat trei acorduri 

majore: acordul de cooperare în 
domeniul aeronautic între Marea 
Britanie și România, contractul 
de cooperare de lungă durată cu 
British Aerospace Cooperation și 
contractul de cooperare de lungă 
durată cu Rolls Royce, semnate în 
cadrul vizitei în Marea Britanie a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
în prezența președintelui British 
Aerospace Cooperation și a 
președintelui Rolls Royce. 

Sporirea capacității de producție: 
În 1979, Turbomecanica a intrat în 
administrația Centrului Național 
al Industriei Aeronautice Române, 
a luat în subordine liceul Tudor 
Vladimirescu, de unde urma 
să-și recruteze personalul, și 
s-au construit cămine pentru 
nefamiliști. Între 1983 și 1987 s-au 
pus în funcțiune Fabrica de Scule 
și Fabrica de Agregate, Fabrica de 
aero-turbomotoare mici, pentru 
mărirea capacității de producție.
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DE SUS IN JOS:

1. Blocuri in locul uneia dintre hale

2. Hala exsitentă

3. Clădire de birouri și acces în hală

4. Turbomecanica - acces lateral

Revoluția din Decembrie 1989:
Decembrie 1989 a marcat o 
schimbare majoră în evoluția 
Turbomecanicii. Evenimentele din 
21-22 decembrie 1989 la București 
au purtat și amprenta participării 
angajaților uzinei. La mitingul din 
21 decembrie, petardele care sunt 
considerate ca declanșatoare 
ale protestelor mulțimii au 
fost declanșate de către doi 
muncitori din Secția Montaj, 
Pompiliu Militaru și Cornel 
Ardeleanu. La 22 decembrie, o 
coloană numeroasă de angajați 
din toate secțiile au plecat să 
participe la demonstrațiile din 
centrul orașului. În cursul zilelor 
sângeroase care au urmat, patru 
dintre angajații Turbomecanicii 
și-au pierdut viața, devenind 
Eroi ai Revoluției: Cabalorta 
Constantin, Dumitrașcu Sorin 
Cristinel, Ionescu Mihail Cecil și 
Mitu Nelu
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planul topografic din 1991 - sub fosta hală de prelucrări mecanice și montaj, astăzi sub blocuri (foto și plan arhiva personală D.M)

Turbomecanica era considerată o 
întreprindere „de viitor”. Angajații 
ajungeau să lucreze aici doar 
prin repartiție. Deși unii dintre 
angajați veneau din facultate, 
profesionalizarea se făcea și 
la locul de muncă. Exista și un 
parteneriat cu unul din liceele 
din cartier de unde erau recrutați 
angajații:

”Am fost vreo 3 ani electrician. 
După, am trecut la tratamente 
termice. Acolo intrau și copii ca 
noi, care intrau direct pe mâna 
unor oameni care erau acceptați 
acolo pe categorii mari.” 

Era văzută ca o întreprindere 
serioasă, un lider în producție, 
unde să făceau lucruri cât mai 
aproape de perfecțiune. Muncitorii 
erau conștienți că lucrează la 
piese de care depind viețile 
oamenilor: 

”Pe mine, ca om, m-a ajutat foarte 
mult să lucrez la Turbomecanica. 
Căci, dacă lucrezi serios, știi să 
vezi în ceea ce găsești, ce anume 
nu e okay. Dacă de zbor depinde 
viața unor oameni, nu e de glumă. 
Treaba e destul de serioasă, deci 
trebuie să-ți faci treaba.”

Turbomecanica era o fabrică 
impresionantă, cu utilaje de 

ultimă generație, cu spații de 
lucru moderne și cu salarii mari:

 „Ce m-a uimit, erau halate 
albe, era lumina alba peste tot, 
utilajele toate erau cu comandă 
numerica. Prima dată am văzut un 
ceas comparator care se măsoară 
microni. Aveau mașini aduse din 
Japonia, noi. Când am venit in ‘85 
era noua [fabrica], 10 ani de la 
înființare.” 

“Fabrica era construită nouă, 
prin ’76. Aveam utilaje japoneze, 
americane, elvețiene, meseriași 
meseriași și salopete albastre, 
cămașă cu mâneca scurta, albă, 
sau lungă, iarna. Era o curățenie 
desăvârșită. La noi in fabrica nu se 
fuma (…) Era un drag sa te angajezi 
la Turbomecanica, în primul 
rând pentru salariu. Să lucrezi 
la motoare Rolls-Royce era ceva 
extraordinar”. 
În perioada de productivitate 
maximă a fabricii, în ea lucrau 
peste 7000 de angajați și existau 
numeroase hale și spații de 
producție, multe dintre ele 
dispărute astăzi: 

”1800 și ceva de oameni când 
m-am angajat și până în 1986 deja 
erau 6500 de oameni.”

“Erau vreo 7000-8000. Ajunseseră 

la nivelul ăsta. Aveam, unde a fost 
sculăria înainte, este acum fabrica 
asta care face Aeroteh, de gaze și 
ce mai fac ei. Sculăria era pe hale, 
acum este imprimeria Real și după 
aia au intrat Imprimeria Națională 
în niște hale în care lucrau cu 
licență de la ruși.”

Cu toate acestea, muncitorii 
lucrau și în condiții toxice, despre 
care se vorbea puțin în acea 
perioadă. Erau perioade în care nu 
prea aveau nici foarte mult timp 
liber. Se lucra și în schimburi de 12 
ore, uneori sâmbăta și duminica, 
sub supraveghere strictă: 

”Dacă încercai să pleci te păzeau 
și cu câinele, la poartă, ca să nu 
plecăm.”

Se găseau însă soluții prin care 
puteau fi recuperate orele lungi de 
muncă:

 „Dacă aveam normări bune, după 
rămânea timp liber să facem ce 
vrem noi – eu eram cu aeromodele, 
făceam piese de avioane, tren de 
aterizare. Sau puteai sa faci ce 
se cerea. Dacă aveai o prietenă, 
îi făceai flecuri pentru tocuri, că 
tocul se uza și atunci îi puneai o 
chestie de metal, făceam și din 
titan. Făceam sisteme să prindem 
oglinda la Dacie, ca să nu se mai 
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fure, capace de benzină, să nu-ți 
fure benzina. Unii făceau tobe de 
inox. Dacă tot stăteai 8-10 ore in 
fabrică, măcar să-ți faci ce nevoi 
aveai si tu.”

O zi de muncă începea la 6:30 
dimineața. La fabrică se ajungea 
cu bicicleta, tramvaiul, autobuzul 
sau metroul, care avea o ieșire 
specială pentru muncitorii de 
acolo. Între colegii existau relații 
apropiate: 

”Nu exista această atenție la 
conduită, la exprimare. Se făceau 
glume, că eram copii și eram 
luați la mișto. Ăsta era modul 
de a mai scăpa de presiune. Nu 
era că ne urmărea cineva, dar în 
momentul în care începeai cu prea 
multe medicale, erai împins la 
periferie. Relațiile de serviciu erau 
bazate pe ceea ce ai de făcut, 
însă principala calitate era cea 
profesională. Se vedea diferența 
între un strungar, frezor, maestru. 
El era jupânul, era cureaua de 
transmisie între ei și șefi. În 
general, ca în orice alt colectiv, 
era și invidie.” 

Unii dintre angajați și-ar fi dorit 
un alt destin pentru locul lor de 
muncă și pentru cartierul Militari:

”Ar fi fost frumos să se continue. 

Partea asta de metalografie te 
punea în situația în care să te 
întâlnești cu foarte multe structuri 
ale pieselor. Mi-ar fi plăcut să 
rămân și eu în fabrică.”

”Dezvoltatorii ăștia imobiliari i-au 
prins și pe ăștia. Și așa au vândut 
o parte din suprafață și au făcut 
blocuri. Tot ce se face, se face că 
sunt niște bani de cheltuit.” 

”Aș opri construcția asta de 
blocuri. Și m-aș gândi ca primar 
să pun niște parcări supraterane, 
unele dedesubt . Prefer să merg 
pe Iuliu Maniu unde sunt noxe 
decât pe Preciziei, căci mi se pare 
sinistru.” 

Totuși, foștii angajați au rămas 
cu amintiri interesante și uneori 
amuzante:

„A venit un colonel, să-i facem 
pentru baie. Tot ce însemna 
instalație, să-i facem din inox. 
O fabrică întreagă a lucrat să-i 
facă lu’ ăla baia de inox, ca să nu 
ruginească.”



 S-ar părea nu laptele este pompat pentru a fi adus 
la mașini, ci mașinile îl sorb avide: să-l mestece, să-l 

prefacă, să-l transforme” […] Bleu: culoarea de pe 
pereții exteriori ai fabricii. Poliacetatul de vinil aduce și 
în această margine a Bucureștiului culoarea blocurilor 

moderne din centrul său. […] Peste tot, în vestiare și 
spălătorii, în lumina fluorescentă, în emailul sau nichelul 
mașinilor, în halate și în bonete – peste tot – albul flutură 

ca un steag al Hygeei”

30
FABRICA DE LAPTE //

MILITARI



33

DE SUS IN JOS:

1. Fabrica de lapte 2001 - Google earth © 2021 maxar 

technologies

2. Fabrica de lapte  1991
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STANGA:

1. Fabrica de Produse Lactate, în Petre Daiche, Noi construcții în capitala patriei, 

în București Materiale de Istorie și Muzeografie II 1965, p. 160

DREAPTA:

2. Fabrica de Produse Lactate, în Petre Daiche, Noi construcții în capitala patriei, 

în București Materiale de Istorie și Muzeografie II 1965, p. 159

Denumire oficială: Combinatul de 
Produse Lactate – București

An construire: 1960/1961

Titularul investiției: Ministerul 
Industriei Bunurilor de Consum

Adresa: Bd. Armatei Poporului 19

Constructori: Direcția Generală 
de Construcții și montaje a 
Sfatului Popular al Capitalei, 
Întreprinderea 3 izolații, 
Întreprinderea de construcții și 
montaje electrice 

60 de ani de la construirea Fabricii 
de Lapte 

În 1959, Departamentul de 
Arhitectură și Urbanism al Sfatului 
Popular al Capitalei primea 
cererea Ministerului Industriei 
Bunurilor de Consum (prin Direcția 
Generală a Cărnii și Laptelui), în 
vederea avizării Combinatului. 
Ministerul propunea două 
variante, iar analiza lor scotea 
în evidență o serie de detalii: 
Valoarea investițiilor era de 
aproximativ 70 milioane lei, dintre 
care construcțiile însumau 15 
milioane, utilajele 26 milioane, 
iar instalațiile 18 milioane lei. 
Ministerul estima capacitatea 

de mașinilor de spălat și umplut 
sticle la 5000 sticle/oră, laptele 
urma a fi distribuit zilnic în sticle 
de 1l, 0.5l și 0.25l și urma să se 
lucreze la 2 schimburi, iar laptele 
urma a fi ambalat și livrat în 
termen de cel mult 16 ore.

Planurile inițiale au fost 
schimbate ca urmare a 
insistențelor experților din 
Sfatul Popular și un mare accent 
se punea pe igienă (trecerea 
obligatorie prin dușuri), re-
proiectarea fațadelor într-un stil 
mai sobru și legate de mediul 
urban. Încălzirea se făcea de la 
centrale termică de la Fabrica 
de Confecții pentru aburul 
necesar procesului tehnologic 
și racordarea la CET Grozăvești 
pentru încălzire.

O descriere din revista Magazin, 
din 1961 sublinia că fabrica 
putea prelucra 300.000 litri de 
lapte în numai 8 ore și prelucra și 
alte produse (iaurt, 2 sortimente 
de brânză, smântână, unt și 
înghețată). Paul Lampert, 
redactorul revistei Magazin 
sublinia aportul fabricii în 
creșterea calității locuirii și a 
condițiilor de muncă în cartierul 
Militari: “poezia constă în fondul 
lucrărilor și anume, în faptul că un 

colț cândva uitat al Bucureștiului, 
populat de magazii insalubre, s-a 
trezit prin strădanii colective la 
viață.”

Stația de cale ferată care 
deservea fabrica a primit 
denumirea „Gara Laptelui”. 
Limbajul redactorului prezenta 
Fabrica în termeni idilici: „de-a 
lungul (132m) și de-a latul (47m) 
“lăptăriei” (pentru cei neavertizați 
– corpul central de fabricație” 
se țese o vastă rețea de țevi 
inoxidabile. […] S-ar părea nu 
laptele este pompat pentru a fi 
adus la mașini, ci mașinile îl sorb 
avide: să-l mestece, să-l prefacă, 
să-l transforme” […] Bleu: culoarea 
de pe pereții exteriori ai fabricii. 
Poliacetatul de vinil aduce și în 
această margine a Bucureștiului 
culoarea blocurilor moderne 
din centrul său. […] Peste tot, în 
vestiare și spălătorii, în lumina 
fluorescentă, în emailul sau 
nichelul mașinilor, în halate și în 
bonete – peste tot – albul flutură 
ca un steag al Hygeei”

Fabrica de Lapte a fost demolată 
în 2002 și, pe terenul ei, a fost 
ridicat Hipermarketul CORA 
- Lujerului
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MILITARI :
TRECUTUL INDUSTRIAL
IN LOC DE CONCLUZIE

E greu de imaginat că în urmă cu 
câteva decenii, Militari era ”un 
cătun, cu 7 străzi și o biserică. (...) 
fără troleibuze, fără mașini, se 
mergea cu piciorul.

Comuna Militari se învecina cu 
Municipiul București în zona unde 
se află acum cartierul Cotroceni, 
iar vis-a-vis de Grădina botanică 
era stația de autobuz din care 
se ajungea din oraș în comună. 
Militari era un sat cu cireși mari și 
cu unități militare. 

“În 58’, când am venit prima oară 
era un drum de pietre, era mult 
câmp, mai erau câteva case. 
Erau pomi foarte mulți și unități 
militare”

Apoi, cartierul a început să 
crească treptat. În anii ’70 “era 
Turbomecanica, INMT, și cam atât. 
Se termina Bucureștiul acolo. 
Vis-a-vis de Autogara Militari era 
un gol imens. De la Păcii acolo, nu 
erau blocuri. Erau doar niște case 
pe stânga.”

Însă în perioada următoare a 
început din ce în ce mai mult 
dezvoltarea. S-au construit 
blocuri lângă blocuri, ”să fim 
unii lângă alții cât mai mulți”. 
S-a modernizat cu piețe, cu 

școli, cu tramvaie și autobuze. A 
fost pusă în picioare o întreagă 
infrastructură urbană în doar 
câțiva ani. 

 „Când am venit în Militari, mi s-a 
părut o aglomerație extraordinară, 
mișcarea browniana în jur, bloc 
lângă bloc, lume multă pe stradă, 
mușuroi de furnici.”

 În anii ‘80 era în plină dezvoltare. 
”În 82’ era gata și metroul. 
Construcția s-a terminat în 3 ani. 
Pe urmă au început să lucreze de la 
Timpuri noi în sus, de la Republica, 
la fabrica de locomotive și pe 
urmă s-a făcut magistrala a doua. 
Pe urmă s-a făcut magistrala 4 
care merge până la Străulești și 
cam atâta.”
 
Locuitorii din noul cartier 
Militari aparțineau mai multor 
grupuri profesionale, iar uneori 
identitățile se suprapuneau. 
Cu toate că era un cartier 
muncitoresc era populat de 
oamenii care înainte locuiau la 
sat și care mai păstrau o parte din 
practicile rurale. Astfel, că exista 
o dublă identitate la început, 
și cea rurală de țărani, și cea 
proaspăt dobândită de muncitori. 
Dar pe lângă muncitori, în Militari, 
după cum îi spune și denumirea, 

au fost construite locuințe și 
pentru angajații armatei. 

”La nivelul cartierului Militari 
existau așa niște vorbe de duh, 
să zicem, se spunea că este Ț.Ț.M, 
adică țăran, țânțar și militar. 
Țânțarii veneau pentru că nu se 
făceau pe vremuri dezinsecție 
d-astea cum se fac acum, […] 
țărani pentru că aici era un cartier 
de principiu muncitoresc, […] unde 
stau eu, era un cvartal de blocuri 
construite pentru militari. […] 
„aaa, stai în Militaur”. Militarii 
de principiu erau și foarte solizi, 
cei care erau pe la infanterie și 
atunci era faza cu taurii că știi că 
te duci… infanteria este armata 
care are culoarea roșie pe poleți, 
și de aici militaur pentru că taurul 
reacționează la culoarea roșie. 
(…) adică erau oameni obișnuiți, 
muncitori foarte mulți, și militari.”
 […] simțeam că e cartier 
muncitoresc pentru că nu existau 
mari diferențe la nivel social între 
noi, între copii, că în momentul 
în care cineva e profesor, altă 
meserie care cât de cât are un 
statut social superior celui de 
muncitor, ca și copil îți dai seama 
cumva de diferențe. Diferențele 
sociale au apărut ulterior, când 
am ajuns pe la liceu și după ‘90, na.
Erau muncitori, blocurile se 
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SUS: Fabrica de lapte - gara cotroceni cu blocuri în fundal 2021, unult dintre puținele repere rămase pentru identifcarea amplasamentului // 

STÂNGA-JOS: ”se îmbuteliază iaurtul din FLACĂRA nr.20, 16 mai 1964 // DREAPTA-JOS: Combinatul de produse lactate din MAGAZIN nr. 174, 4 feb 1961
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repartizau muncitorilor, pe 
întreprinderi. Mulți erau veniți din 
provincie.”  „Erau multe locuri de 
muncă și erau bine plătite. (…) 
la început au fost muncitori, dar 
după au venit în zonă profesori, 
cercetători.”
 
În amintirile locuitorilor rămân 
unele nostalgii, în special cele 
legate de cum își petreceau 
copilăria în cartier. Acestea 
reiterează și ele relația strânsă 
dintre locuire și industrie. 

Copiii se plimbau pe la fabrici să 
primească lapte, fructe, sau suc. 
„O luam printre păpurică [porumb], 
ieșeam la gard la fabrica Cico, 
fetele îmbrăcate în halat alb, noi 
fiind copii, ne dădeau sticle”. „Mai 
mergeam la o fabrică de conserve, 
făcea gemuri la cutiuțe, nu găseam 
în magazine asta, erau pentru 
export, sau picioare de broaște la 
conservă, [strigam] nenea tanti 
dă-ne și nouă, și ne dădeau.”
„La CET Vest mergeam și luam 
bile de sticlă, trăgeam cu praștia, 
spărgeam geamuri.”

De asemenea, un alt reper, 
important în viața cartierului, 
preferat de copii din acea 
perioadă, și strâns legat de 
dinamica industrială este calea 
ferată care traversează cartierul. 
Acum a rămas nefuncțională, în 
notă discordantă cu perioada de 
dezvoltare industrială în care era 
intens folosită. 

”Atunci era destul de circulată, 
adică aprovizionarea capitalei 
se făcea destul de mult pe linia 
aceea. Știu că ne duceam pe 
acolo, mai deschideam ușile, 
găseam pe acolo gem, furtișaguri 
d-astea de-ale copilăriei. Ne 
duceam pe la 13-14 ani, ne urcam 
în tren și într-un kilometru… mai 
aruncam ce găseam prin vagoane 
pe acolo. Știam și orele la care 
vine trenul.”

”Trenul de la Cotroceni, erau 
vagoane care plecau cu legume/
fructe foarte bune și proaspete 
spre Germania, iar eu cu alți copii 
ajutam la cărat ca să primim la 
finalul zilei o lada cu fructe.”
 
Spre deosebire de cei mici, tinerii 
nu prea aveau multe activități 
de petrecerea timpului liber în 
cartier: ”nu aveai decat Ecran 
club sau clubul de la Urbis, 
unde se mai făceau activități”. 
Cartierul a fost construit cu 
puține parcuri și spații de 
relaxarea pentru oamenii care 

lucrau în fabrici. Mulți organizau 
petreceri în apartamente și ieșiri 
în afara orașului - „pădurea 
Roșu era o distracție pentru noi, 
era sălbatică nu ca acuma cu 
case, vile”.  Cu toate acestea, 
exista o infrastructură sportivă 
pe care persoanele pasionate o 
puteau folosi, în special pentru 
practicarea fotbalului și care 
aducea împreună și locuitori din 
alte cartiere: 

”Am avut din 1988 până în ‘92 am 
făcut fotbal la Voința București, 
în spatele stației de metrou 
Aurel Vlaicu. Și prin practicarea 
sportului ajungeam destul de mult 
sâmbăta și duminica în zonele 
periferice ale Bucureștiului unde 
erau baze sportive. Așa am ajuns 
să cunosc zonele acelea mai bine 
decât dacă n-aș fi făcut sport. 
Practicând sportul am practicat 
cumva o geografie a cunoașterii 
Bucureștiului, pentru că nu era cum 
e acuma să te ducă părintele cu 
mașina. De exemplu am jucat cu 
Urbis.” 

Acea perioadă păstrează o 
imagine în unele amintiri, a unui 
timp marcat de relaxare, siguranță 
și încrederea în promisiunea zilei 
de mâine:

”Atunci pe 23 august era o zi 
liberă. Îmi aduc aminte că 
întotdeauna era fanfara pe partea 
stângă. Și eu făceam cu mâna la 
fanfară. Erau perioade când era 
mai lejer. Principalul atu era lipsa 
stresului. Ziua de mâine o așteptai 
să vezi ce e. Știai că trec trei ani, 
se dădea gradație. Era cât de cât 
o siguranță, o relaxare.”

Revoluția din 1989 a însemnat și 
începutul sfârșitului pentru epoca 
industrială a cartierului Militari, 
iar viețile multor angajați și 
angajate din fabrici aveau să se 
schimbe radical. 

”Eu pe lângă faptul că eram așa, 
tehnician. Când s-a înființat 
fabrica de mobilă, erau obligate 
să aibă și armament. Și atunci 
tovarășul director mi-a zis să 
iau și eu armamentul. Aveam în 
dotare: 187 pistoale-mitraliere, 
9 puști mitraliere cu bandă, 18 
puști semi-automate cu lunetă, 
aruncătoare cu flăcări, de 
grenade. Când a venit revoluția, 
ne-a zis cică, (a venit o mașină 
de pâine) am descărcat și ne-au 
dat 2000 de cartușe de război și 
atunci am rămas eu cu încă unul 
din decembrie până la mijlocul lui 
februarie și făceam de gardă.”
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Proiectul a fost co-finanțat de Primăria Capitalei prin ARCUB în cadrul Programului București – Oraş deschis 2021. Pentru 
informații detaliate despre programul de finanțare al Primăriei Municipiului București prin ARCUB, puteți accesa www.arcub.
ro. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Primăriei Municipiului București sau ARCUB.

bucurești 2021


