
NOI CONSTRUCŢII IN CAPITALA PATRIEI 
de PETRE DAICHE 

Perioada din istoria poporului nostru care a început la 23 August 
1944 se caracterizează prin avîntul fără precedent al forţelor de producţie, 
prin progresul rapid al tuturor laturilor vieţii sociale, prin schimbările 
radicale înregistrate în formele de organizare, în felul de trai, în cultură 
şi ideologie. 

In decursul acestei perioade de luptă şi muncă, sub conducerea parti
dului, a fost lichidată dominaţia claselor exploatatoare, înălţîndu-se edifi
ciul măreţ al socialismului. 

Ca urmare a acestor profunde realizări Republica noastră Populară, se 
înfăţişează cu o economie dezvoltată armonios, cu o cultură înfloritoare, 
bucurîndu-se de un tot mai mare prestigiu pe arena internaţională, spre 
cinstea harnicului şi talentatului popor romln. 

Transformările structurale ce au avut loc în aceşti ani îşi găsesc 
o strălucită oglindire şi în progresele înregistrate în oraşul Bucureşti, 
Capitala Romîniei socialiste. Viaţa clocotitoare a oraşului, care trăieşte 
o nouă tinereţe, nu a cunoscut nicicînd o asemenea înflorire, iar populaţia 
sa nu a fost vreodată în trecut martoră şi părtaşă la asemenea adînci prefa
ceri. Pretutindeni pulsează o viaţă nouă, plină de avînt constructiv : în 
uzine, în fabrici, pe şantiere, în instituţiile cultural-artistice şi ştiinţifice, 
în lucrările urbanistice şi edilitare. 

Cu profundă admiraţie şi mîndrie priveşte fiecare cetăţean al Repu
blicii, fiecare locuitor al oraşului nostru, progresele înregistrate în dezvol
tarea Bucureştilor. Aceste succese pot fi remarcate în toate sferele activi
tăţii orăşeneşti. Dar poate că în nici un domeniu schimbările structurale 
ce au avut Ioc în viaţa oraşului, în fizionomia acestuia, nu sînt mai evidente 
ca în domeniul edilitar-urbanistic şi în mod deosebit în cel al construcţiilor. 
Despre acest din urmă aspect al dezvoltării Bucureştilor în ultimii ani ne 
propunem să ne ocupăm în paginile ce urmează. 

* 
Spre deosebire de trecut, cînd oraşul se dezvolta anarhic in domeniul 

construcţiilor, fără să se poată aplica un plan de sistematizare care să 
cuprindă întregul teritoriu al oraşului, în anii puterii populare construc-
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ţiile de locuinţe, industriale, social-culturale cît şi celelalte lucrări urba
nistice şi edilitare au la bază un plan de sistematizare alcătuit conform 
principiilor urbanistice moderne 1• Aceste principii au fost clar definite încă 
in hotărîrea partidului şi guvernului din noiembrie 1952 2• In această 
hotărîre s-a prevăzut elaborarea planului general de sistematizare şi re
construcţie a Bucureştilor care să oglindească avîntul şi înflorirea continuă 

Somptuosul ansamblu al pieţii Palatului R.P.R. 

a economiei şi culturii şi să creeze condiţiile pentru asigurarea satisfacerii 
nevoilor materiale şi culturale ale maselor de oameni ai muncii. 

Progresele înregistrate în construcţia socialistă, însemnata creştere 
a forţei economice a ţării şi a Bucureştilor în special, au creat condiţiile 
trecerii la o amplă operă de reconstrucţie şi sistematizare a Capitalei 
prin care se asigură o dezvoltare unitară, armonioasă, o bună organizare 
şi repartizare a teritoriului, lichidarea contrastului dintre centru şi periferie 
în vederea creerii unor condiţii optime de viaţă pentru oamenii muncii. 

Pe baza experienţei uriaşe acumulate şi a tradiţiilor noastre se 
formează o şcoală romînrască de arhitectură, definită printr-o amprentă 
proprie din ce în ce mai clară, cunoscută şi apreciată tot mai mult pe plan 
internaţional. 

în formarea amprentei proprii a arhitecturii romîneşti o contribuţie 
importantă aduce oraşul Bucureşti - unitate urbană complexă şi în care 
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1 Vezi Petre Daiche, Aspecte din reconstrucţia ora:;ului Bucure:;ti, Buc. 1963. 
2 „Scînteia", an. XXI, nr. 2505 din 14 noiembrie 1952. 
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necesităţile sale de mare oraş permit crearea de mari ansambluri de mii 
de apartamente fiecare. Lucrările de sistematizare şi reconstrucţie au 
căpătat o amploare deosebită după plenara C.C. al P . .M.R. din 1958 care 
a dezbătut, între altele şi problemele îmbunătăţirii activităţii din domeniul 
construcţiilor. Ritmul şi amploarea deosebită a acestor lucrări îşi găseşte> 
ilustrarea în obiectivele realizate între care construcţiile de locuinţe ocupă 
un loc important. 

Grija acordată de partid şi statul democrat-popular construcţiilor de 
locuinţe izvorăşte din preocuparea permanentă faţă de creşterea nivelului 
de trai. Este cunoscut faptul că în Bucureşti fondul de locuinţe existent în 
1944 era insuficient şi în mare parte necorespunzător, datorită gradului 
înalt de deteriorare al unor clădiri. Situaţia aceasta a fost agravată de 
bombardamentele aeriene din 1944 care au lovit 10.221 clădiri particulare 
şi publice: 4.470 au fost complet distruse, 3.058 grav avariate şi 2.693 uşor 
avariate. Din cele 755 clădiri publice distruse sau aYariate, 46 erau spitale 
(pavilioane), maternităţi, dispensare, 63 şcoli, 25 biserici, temple, IO muzee 
şi monumente, 20 săli de spectacole, arene de sport etc. 1• 

Creşterea continuă a populaţiei oraşului după cel de-al doilea război 
mondial a făcut şi mai acută problema locuinţelor. Astfel, în 1948 populaţia 
oraşului era cu peste 100.000 locuitori mai mare decît în 1944, pentru ca 
la sfîrşitul anului trecut această creştere să depăşească cifra de 350.000 2. 

Faţă de această situaţie grea în ceea ce priYeşte cazarea populaţiei 
în locuinţe confortabile, partidul a iniţiat, nu numai pentru Bucureşti, ci şi 
pentru celelalte oraşe din ţară, o vastă acţii..me de construcţii de locuinţe. 
„Construcţia de locuinţe - după cum s-a precizat la Congresul al V-lea 
al U.I.A. de la Moscova - a fost şi rămîne să constituie aspectul cel mai 
important al urbanismului contemporan" 3• 

ln Capitală, ca de altfel în întreaga ţară, problema locuinţelor nu a 
fost privită izolat, ruptă de celelalte cerinţe urbanistice, ci a fost privită 
în ansamblu, în strînsă legătură cu sistematizarea şi reconstrucţia ora
şului. Prin abordarea pe plan urbanistic a problemei locuinţei, problemele 
de funcţiune, de confort, de tehnică şi de materiale, de economie, de expresie 
plastică, se pun la cu totul altă scară decît problemele similare cerute de 
un obiect izolat 4• 

Referindu-se la a~astă problemă tovarăşul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
spunea în expunerea făcută la Plenara din noiembrie 1958: „La proiec
tarea noilor construcţii de locuinţe trebuie să se ţină seama, în mod obliga
toriu, de sistematizarea oraşului şi de regulile urbanistice, pentru a se 
obţine construcţii ieftine, bune şi frumoase, care să contribuie la înf rumu
seţarea oraşelor 5• 

De aceste îndrumări preţioase ale conducerii partidului s-a ţinut 
seama şi în reconstrucţia Bucureştilor, care a căpătat în ultimii ani o 
amploare neîntîlnită în trecut. Afirmaţia că Bucureştiul este un vast şantier, 

1 „Comunicări statistice", nr. 8 din 13 mai 19~3. p. 13-15. 
2 Bucureşti la a XX-a aniversare a eliberării patriei. Cifre şi i111agi11i, 196-!, p. 183. 
3 Locuinţa urbană. Realizări din Capitală 1959-1961, Ed. Tehnică, Buc. 1962, 

Introducere. 
4 Ibidem. 
5 Gh. Gheorghiu ·Dej, Articole şi cuvintări, decembrie 19.J;i, iulie 1959, Ed. Politică, 

Buc„ 1960, p. 562. 
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nu este o simplă figură de stil, ea exprimă un conţinut real, defineşte o 
stare de lucruri autentică. într-adevăr, nicicînd în istoria de secole a ora
şului nu s-a construit într-un asemenea ritm şi proporţii ca în ultimii ani. 

La amplasarea noilor construcţii de locuinţe s-a avut în vedere prin
cipiile urbanistice moderne, cerinţele actuale şi de viitor ale dezvoltării 
marelui oraş. Astfel, cele mai multe locuinţe au fost grupate în ansambluri 
care constituie unităţi urbane bine conturate, în care pe lîngă complexele 
respective se amenajează şi dotările social-culturale principale: şcoală, 
grădiniţă de copii, unităţi comerciale, cinematograf, dispensare etc. 

In Bucureşti, ca de altfel în întreaga ţară, se desfăşoară o intensă 
activitate de construcţii. Cifrele care indică numărul total al apartamentelor 
realizate în ultimii ani sînt edificatoare pentru ilustrarea avîntului con
strucţiilor în Bucureşti. Tabelul ce urmează este concludent în acest sens : 

Suprafaţa mp Apartamente după numărul camerelor 

Anii aparta-

I 
cu 1 cameră I cu 2 camere I cu~ camere mente construit locuibil 

ş1 peste 

1958 3.611 256.074 113.128 983 1.976 652 
1959 7.031 447.636 222.402 1.364 4.609 1.058 
1960 7.770 489.333 251.955 876 4.645 2.249 
1961 15.144 1.044.950 497.496 412 9.243 5.489 
1962 12.925 884.006 418.283 569 8.160 4.196 
1963 13.650 963.706 42i433 540 10.602 2.538 I 

In tabelul de faţă nu au fost incluse cele peste 14.000 apartamente 
construite în anul 1964. 

Din analiza acestor date rezultă că numai în 5 ani, 1960-1964, s-au 
construit în Bucureşti aproape 65.000 de apartamente reprezentînd circa 
2.000.000 mp suprafaţă locuibilă. Realizarea unui asemenea volum de 
construcţii a fost posibilă datorită muncii intense desfăşurate, fondurilor 
alocate, creerii unei puternice baze materiale, industrializării construcţiilor 
şi folosirii pe scară tot mai largă a cofrajelor glisante şi a panourilor mari 
prefabricate din beton. 

Intre anii 1956-1963 pentru construcţiile de locuinţe a fost alocată 
suma de aproape 4 miliarde lei, ceea ce reprezintă 13,4% din _totalul inves
tiţiilor pentru Capitală 2• 

Paralel cu construcţiile de locuinţe din fondurile statului au fost ridi
cate de populaţie locuinţe din fonduri proprii. Jn perioada 1960-1963 au 
fost construite 7.153 asemenea locuinţe cu o suprafaţă construită de 311.000 
mp. Dintre acestea, 4.473 au fost construite în comunele subordonate 3• 

Asemenea volum de construcţii impunea o largă bază materială me
nită să asigure aprovizionarea şantierelor cu materii prime, utilaje, piese 
de instalaţii etc. In acest scop în Bucureşti, pe lîngă dezvoltarea fabricilor 
existente, au fost construite şi date în folosinţă întreprinderea de prefabri
cate „Progresul", care produce panouri mari pentru locuinţe, tuburi din 

1 Anuarul statistic al oraşului Bucureşti, 1963, p. 134; Bucureşti La a 20-a a11ic•ersare 
a Eliberării patriei. Cifre şi imagini 1964, p. 28-29. 

2 Anuarul statistic al oraşului Bucureşti, Buc., 1963, p. 119. 
3 Bucureşti la a 20-a aniversare a eliberării patriei. Cifre şi imagini, 1964, .p. 30. 

146 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



beton precomprimat pentru alimentarea cu apă, stîlpi pentru reţele electrice 
etc.; Fabrica de ferestre şi uşi furniruite, plăci emailate şi melaminate 
din cadrul C.I.L. „Pipera" ; Fabrica de radiatoare şi băi din fontă; Fa
brica de obiecte sanitare din porţelan etc. 1• 

De asemenea, au fost utilizate noi metode de lucru rapide şi tot o dată 
economice, dintre care amintim pe cele cu o deosebită eficacitate: metoda 
cofrajelor glisante şi a panourilor mari prefabricate. 

Privit din piaţa Mihail Eminescu, b-dul Magheru oferă o nouă perspectivă 

în Capitală, cofrajele glisante au fost folosite pentru prima dată în 
1962, la cele 6 blocuri „turn", amplasate pe una din laturile fostei gropi 
Floreasca. De atunci folosirea lor a devenit tot mai frecventă astfel că în 
1964 au fost executate prin această metodă peste 6.000 apartamente. Prin 
folosirea panourilor mari prefabricate, la construcţiile de locuinţe, pe lîngă 
scurtarea termenului de execuţie se crează posibilităţi largi pentru indus
trializarea lucrărilor. Astfel, I.C.M. nr. 5, a construit blocurile nr. 2, cu 
84 apartamente, din b-dul 1 lv\ai, în numai 76 zile ; iar alte 5 blocuri cu cîte 
60 apartamente din cartierul Jiului-Scînteia, într-o perioadă de 45-75 
zile, în loc de 4-5 luni cît era prevăzut 2 • 

1 Bucureşti la a 20-a aniversare a eliberării patriei. Cifre şi imagini, 1964. p. 57-63. 
2 „Informaţia BucL1rcştiului", nr. 3426 din 11 aug. 1964. 
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Dar relatarea asupra noilor construcţii nu trebuie limitată la aspectul 
cantitativ care, fireşte, este deosebit de important, ci trebuie subliniat şi 
aspectul calitativ al acestora care an de an aduce un spor de confort şi 
bunăstare. 

Numeroşi oaspeţi de peste hotare ce vizitează Capitala rămîn impre
sionaţi şi-şi exprimă adesea uimirea faţă de ritmul în care se construieşte. 
Astfel, Frederik N. Baer, corespondent american, referindu-se la construc-

Cartierul Balta Albă 

ţiile ce se realizează în Bucureşti, spunea: „Unul dintre lucrurile care 
m-au impresionat în chip deosebit a fost programul de construcţii foarte 
bogat ce se desfăşoară în Romînia. Cine vine pentru prima oară în Bucu
reşti poate observa în mod evident diferenţa dintre clădirile vechi şi noile 
cvartale de locuinţe pînă la 15 etaje" 1• 

In ultimii 5 ani cele mai mari ansambluri de locuinţe au fost ridicate 
în cartierele Floreasca, Balta Albă, Drumul Taberii, Giuleşti, Jiului-Scîn
teia, Niţu Vasile, Piaţa Palatului R.P.R., ansamblul Circului de stat, precum 
şi pe principalele artere în reconstrucţie: Calea Griviţei, Ştefan cel Mare, 
şoseaua Mihai Bravu, magistrala Nord-Sud, şoseaua Giurgiului, şoseaua 
Olteniţei etc. 

Balta Albă - cartier ce se întinde pe o suprafaţă de cca 450 ha, între 
' Dudeşti-Cioplea, Piaţa Muncii, şoseaua Pantelimon şi uzinele „Republica", 

ca urmare a lucrărilor de construcţii şi sistematizare efectuate şi-a schim
bat radical aspectul de odinioară. Confruntarea imaginii de azi cu cea din 

1 „Informaţia Bucureştiului", nr. 3426 din 11 august 1961. 
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trecut scoate şi mai mult în evidenţă nu numai amploarea construcţiilor din 
acest cartier, dar şi valoarea lor urbanistică deosebită. Inainte de 1944 majo
ritatea străzilor din acest cartier erau nepavate şi lipsite de canalizare şi 
lumină electrică, înconjurate de numeroase locuri virane şi maidane. Prin 
anul 1932 la o populaţie de 2.300 locuitori nu exista nici un dispensar, în 
schimb „funcţionau" 15 cîrciumi 1• 

In studiile de sistematizare a oraşului cartierul Balta Albă a fost 
conceput ca un cartier cu vaste construcţii de locuit (cca 44.000 aparta
mente, baze sportive, locuri de agrement, spaţii verzi). 

Aspectul de azi a I cartierului este reprezentativ pentru ilustrarea 
grijii pe care partidul şi statul democrat-popular o acordă oamenilor muncii. 
Astfel, în Balta Albă au fost ridicate blocuri care pot adăposti aproximativ 
80.000 locuitori. Blocurile de locuinţe, variate ca aspect, înconjurate cu 
spaţii verzi, cu o linie arhitectonică din care se degajă optimism, asigură 
condiţii deosebite pentru oamenii muncii. 

Paralel cu construcţiile de locuinţe s-au amenajat şi importante dotări 
social-culturale, dintre care amintim cele 3 şcoli noi, Institutul de infra
microbiologie, un dispensar medical şi numeroase unităţi comerciale care 
înlesnesc locuitorilor cumpărarea celor mai variate produse. Se află, de 
asemenea, în construcţie, un mare combinat de panificaţie pe un teren de 
5.000 mp, cu o arhitectură modernă şi linie de fabricaţie complet meca
nizată 2• 

Situat în apropierea unor importante zone industriale, avînd variate 
terenuri libere sau slab construite şi fiind limitat de mari artere care în
lesnesc legătura cu întreprinderile industriale şi cu restul oraşului, cartierul 
îndeplinea condiţiile pentru efectuarea unor vaste construcţii. 

Vechiul cartier Giuleşti, răsfirat de-a lungul arterei cu acelaşi nume, 
şi care leagă cartierul Gării de Nord cu comunele subordonate de la nord
vestul Capitalei, şi-a schimbat în cea mai mare parte vechea fizionomie 
într-o imagine plină de prospeţime şi tinereţe. Sistematizarea cartierului 
care, în prima etapă a cuprins zona dintre podul Grant, şoseaua Crîngaşi, 
calea ferată pînă la bulevardul nou creat şi str. Craiovei, va putea adăposti 
în cele 8.000 apartamente circa 36.000 locuitori 3• In prima etapă s-a con
struit un microraion format din 39 blocuri cu 2.010 apartamente pe o 
suprafaţă de 30 ha, în fosta groapă a Lăptarului. In dreptul gropii Lăpta
rului s-au amenajat, pe o suprafaţă de 8 ha, un parc. De-a lungul arterei prin
cipale s-au construit 14 blocuri cu peste l.800 apartamente. Prin ampla
sarea şi aspectul lor, prin folosirea unor tipuri de balcoane şi loggii 
diferite, alegerea unor soluţii aparte pentru ferestre, intrări şi copertine 
care le conferă o notă deosebită, aceste blocuri se încadrează în arhitectura 
modernă. Şoseaua Giuleşti a devenit un bulevard frumos cu o perspectivă 
largă unde s-au amenajat numeroase magazine : centru de panificaţie, 
centru de carne, alimentară, aprozar, cofetărie, coafură, farmacie, tutun
gerie etc. Au fost construite, de asemenea, importante edificii social-cultu
rale: cinematograful „Giuleşti" cu 800 locuri, o şcoală cu 24 săli de clasă 
şi altele. 

1 Vezi Manoliu Leontina, lnvăţătorul şi monografia„. cartierul Balta Albă-Bucureşti 
(lucrare aflată în mss. la Biblioteca Muzeului de istorie a oraşului Buc.). 

2 „Informaţia Bucureştiului", din 23 iunie 1964. 
3 „Arhitectura R.P.R.", nr. 6, noiembrie-decembrie 1961, p. 12. 
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Un alt cartier cu ample lucrări de construcţii este Drumul Taberii. 
Situat în partea de vest a oraşului, acest cartier va putea adăposti cînd va 
fi terminat, aproximativ 120.000 locuitori. Sînt în curs de execuţie con
strucţiile microraioanelor doi, opt şi trei. Microraionul doi, început în 1963, 
cuprinde 4.608 apartamente din care 3.000 au fost terminate. Microraionul 
opt cuprinde 3.030 apartamente cu o su praf aţă de 98.027 mp, iar în micro
raionul trei, vor fi ridicate 21 blocuri însumînd 2.805 apartamente. Şi în 

Noile construcţii din cartierul Drumul Taberii 

acest cartier s-a urmărit amenajarea dotărilor social-culturale necesare. 
Astfel, numai în microraionul trei se vor construi şi amenaja o şcoală, uni
tăţi comerciale, terenuri de joacă şi sport în suprafaţă de 12.200 mp, un 
parc pe o suprafaţă de 2 ha etc. Pentru alimentarea cu căldură şi apă caldă 
a blocurilor din Drumul Taberii a fost construită o magistrală de ter
moficare în lungime de 3 km (uzinele Grozăveşti, Grădina Botanică, Pala
tul pionierilor, şoseaua Panduri, drumul Sării) care va putea încălzi cca 
30.000 apartamente. 

In ultimii ani a început o vastă acţiune de construcţii şi sistemati
zare a părţii de sud a oraşului, care era lipsită în trecut de clădiri, dotări 
edilitare şi spaţii verzi corespunzătoare. Această zonă se va dezvolta la 
nivelul părţii de nord a oraşului, cu oglinzi de apă, spaţii verzi şi întinse 
locuri de recreaţie şi odihnă. 

Incepînd cu anul 1960 pe şoseaua Giurgiului, str. serg. Niţu Vasile 
şi şoseaua Olteniţei au fost realizate numeroase construcţii care au ffxat 
importante jaloane ale acestor lucrări urbanistice şi edilitare. 

Astfel, în cartierul sergent Niţu Vasile, amplasat în imediata apro
piere a intersecţiei şoselii Olteniţa cu Calea Văcăreşti, care cuprinde o 
suprafaţă de 29 ha, pe un teren mărginit de str. serg. Niţu Vasile, str. 
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Secuilor şi b-dul Brînco\'eanu, au fost construite 36 blocuri de locuit cu 
4 şi 8 etaje, armonios dispuse şi colorate. Tot aici s-au construit; sau lucră
rile sînt în curs, importante edificii culturale, trei complexe comerciale 
amplasate în clădiri separate etc. 1 

Şi pe şoseaua Giurgiului - arteră de mare circulaţie - noul te în
tîmpină la tot pasul. De o parte şi de alta a acestei artere s-au construit 
blocuri masive şi totodată zvelte, impunătoare şi elegante, cu o linie 
arhitectonică modernă şi un colorit viu care dă ansamblului o notă de 
tinereţe. Locuitorii mutaţi aici au la dispoziţie numeroase spaţii comerciale 
- magazine alimentare, de desfacere a produselor industriale, cofetării, 
restaurante, un modern complex al cooperaţiei meşteşugăreşti la care 
trebuie să adăugăm zonele verzi, locurile de joacă pentru copii, cinemato
graful „Flamura" şi o şcoală nouă. 

în ultimii ani, concomitent cu construcţiile realizate în cartierele 
periferice sau semicentrale, s-a trecut cu hotărîre la realizarea unor noi 
ansambluri centrale prin restructurarea sau folosirea unor terenuri necon
struite. Amplasarea construcţiilor în zona centrală a oraşului prezintă 
o dublă importanţă : a) este posibilă utilizarea instalaţiilor edilitare exis
tente ; b) contribuie la sistematizarea unor artere şi pieţe prin acoperirea 
unor goluri, întregirea frontului clădirilor în vederea desăvîrşirii imaginii 
arhitecturale a respectivelor zone. 

Jn centrul Capitalei, în spatele Palatului R.P.R., s-a înfăptuit un 
somptuos ansamblu arhitectural-urbanistic, una din cele mai frumoase 
privelişti noi ale Bucureştilor. Piaţa este compusă dintr-o sală polivalentă 
în jurul căreia s-au ridicat nouă blocuri de locuinţe cu parter şi 9 etaje 
şi unul cu parter şi 15 etaje, totalizînd circa o mie apartamente. Ansam
blul incintă şi farmecă prin lumina ce o degajă, prin coloritul viu şi plăcut, 
prin arhitectura modernă şi unitatea stilului 2• 

O realizare importantă în domeniul construcţiilor o reprezintă şi 
ansamblul din Piaţa Gării de Nord şi cel din jurul noii clădiri a Circului 
de Stat. Despre acesta din urmă un oaspete de peste hotare - Pierre 
Louis Flaquet - spunea că „este foarte aerat şi cu un farmec irezistibil" 3• 

Importante lucrări de construcţii în cadrul sistematizării au fost 
efectuate pe marile artere din centru, unde s-au făcut completări (aşa-nu
mitele plombe). 

Astfel, pe magistrala Nord-Sud (actualele bulevarde Magheru, Bălcescu. 
1848) au fost ridicate mai multe blocuri care au contribuit la îmbunătăţirea 
aspectului arhitectural-urbanistic al acestei mari artere. In piaţa M. Emi
nescu a fost construit un bloc cu 9 etaje, 421 apartamente, grupînd la 
parter 9 magazine, Vizavi de sala Patria, în locul unor construcţii mici. 
dispuse dezordonat, s-au construit ~ blocuri care însumează 320 aparta
mente repartizate pe 9 nivele. In unul din blocuri s-a deschis agenţia 
O.N.T. Carpaţi, iar în celătalt s-a amenajat un modern magazin pentru 
confecţii-femei. în locul fostei căsuţe „Sanitas" s-a ridicat pe b-dul N. Băl
cescu, la nr. 36, un bloc avînd 71 apartamente şi a cărui faţadă ritmată 
armonios de golurile loggiilor de o acurateţă remarcabilă, se încadrează 

1 „Arhitectura RP.R.", an. XII, 1963, p. 15. 
2 Vezi Horia Maieu, Ansamblul urbanistic al sălii Palatului R.P.R„ Buc. 1963. 
3 „Contemporanul", nr. 32 (930) din 7 august 1964. 
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cu succes în frontul bulevardului 1• Pe aceeaşi parte a bulevardului, la nr. 
18-20, s-a construit un alt bloc cu 99 de apartamente. Remarcabile pentru 
alinierea bulevardului şi completarea golurilor sînt şi cele două blocuri de 
pe b-dul N. Bălcescu ; cel de la nr. 33, avînd 182 apartamente şi la parterul 
căruia s-a deschis magazinul „Unic" - unul din primele magazine cu auto
servire - precum şi blocul de pe str. Oneşti, colţ cu b-dul N. Bălcescu, a cărui 

Sala Palatului R.P.R. (interior) 

faţa dă proporţională şi echilibrată aduce o notă de prospeţime în ansamblul 
bulevardului. 

Pe b-dul 1848 s-au construit două blocuri, primul colţ cu str. Gabro
Yeni, însumînd 81 apartamente, iar celălalt în faţa Pieţii de Flori, avînd un 
total de 226 apartamente 2• 

Pe b-dul 6 Martie au fost construite blocuri noi la nr. 22, 85, 101 şi 
colţ cu str. V. Pîrvan, toate la un loc ÎIJSUmînd 267 apartamente. In blocul 
de la nr. 85 s-a deschis magazinul „Modern" care, alături de ,Unic", este 
primul magazin cu autoservire amenajat din Capitală. 

Şi Calea Victoriei - această veche şi cunoscută arteră a Capitalei -
a fost înzestrată cu cîteva noi blocuri. Astfel, la nr. 32-34 s-a construit, 
pe locul fostului imobil al Cărţii Romîneşti, bombardat în 1944, un bloc 
pe 8 nivele, cu 147 apartamente, la parterul căruia s-a deschis magazinul 
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2 Ibidem: p. 20. 
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„Romarta copiilor". Un alt bloc însumînd 187 apartamente este cel de pe 
Calea Victoriei 41. Şi aici s-a amenajat, la începutul anului 1964, modernul 
magazin „Muzica". Alte blocuri au fost ridicate, pe aceeaşi arteră, la nr. 
103-105 şi 142-146, împreună cuprinzînd 259 apartamente 1• 

Noile construcţii se disting cu uşurinţă din ansamblul stradal prin 
coloritul lor pastelat, prin arhitectura modernă şi optimismul pe care-l 
degajă. 

Nu putem încheia partea aceasta referitoare la construcţiile de 
locuinţe fără a aminti de miile de apartamente ridicate pe arterele supuse 

Piaţa 3 Decembrie (fosta piaţă Chibrit) 

reconstrucţiei : Calea Griviţei, şoseaua Giuleşti, b-dul 1 Mai, şos. Ştef an 
cel .Mare, şos. Mihai Bravu, b-dul Dimitrov, magistrala Nord-Sud etc. 

Jncepînd din anul 1959 Calea Griviţei, una din cele mai vechi artere 
(fostul pod al Tîrgoviştei), care străbate radial oraşul pe direcţia nord
vest-sud-est, aproximativ 5 km, a fost supusă unor ample lucrări de re
construcţie şi modernizare. Intre Gara de Nord şi podul Constanţa s-au 
ridicat, de-o parte şi de alta a arterei mult lărgită, blocuri masive care 
însumează circa 7.000 apartamente. „Calea Griviţei - spunea tovarăşul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la mitingul de la Uzinele „Griviţa Roşie" din 
19 iunie 1962 - pe care războiul a pustiit-o, nu numai că a renăscut din 
cenuşă dar, cu noile blocuri de locuinţe, a devenit una din podoabele Capi
talei, simbolizînd schimbarea la faţă a întregii ţări sub razele soarelui 
dătător de viaţă al socialismului" 2• 

în anii 1960-1963 în afara căii Griviţa şi a b-dului I Mai, cel mai 
mare şantier de reconstrucţie şi sistematizare a fost cel de pe şoseaua 
Ştef an cel Mare şi Mihai Bravtt. Zecile de blocuri moderne construite pe 
aceste artere se integrează în principiile generale urbanistice care stau la 
baza sistematizării Bucureştilor. Astfel, unele din ansamblurile construite 
pe şoseaua Ştefan cel Mare şi Mihai Bravu au rezolvat traseul sinuos prin 

1 locuinţa urbană. Realizări din Capitală 1959-1961, Ed. Teh., Buc., 1962. 
2 „Scînteia", nr. 5363 din 20 iunie 1962. 
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tronsoane tratate diferit, cu perspective largi, care au eliminat monotonia 
fronturilor rigide. 

Paralel cu construcţiile de locuinţe, în ultimii ani, au fost realizate 
valoroase edificii social-culturale care asigură dezvoltarea activităţii cul
tural-artistice sub toate aspectele ei complexe. Dintre construcţiile social
culturale inaugurate în ultimii ani amintim sala Palatului R.P.R., noua 
clădire a Circului de stat, sala de concerte a Radioteleviziunii, sala mică 

Noua înfăţişare a şoselei Mihai Brauu 

a Palatului R.P.R., Institutul de inframicrobiologie, cinematografele: 
„Modern", „Lucea.fărul", „Giuleşti", „Floreasca" etc., complexele de că
mine studenţeşti, şcoli ş.a. 

Sala Palatului R.P.R., cu o capacitate de 3.150 locuri, proiectată şi 
construită în 15 luni, între l ianuarie 1959 şi l aprilie 1960, este destinată 
pentru congrese, mitinguri, consfătuiri, spectacole cu mari ansambluri 
artistice, concerte simfonice, recitaluri, proiecţii cinematografice etc. Sala 
are forma unui trapez înscris aproape într-un patrat (52 mX56 m). Prin 
volumul său impunător şi prin valoarea elementelor de arhitectură nouă, 
sala Palatului R.P.R. se înscrie ca un edificiu valoros care satisface cele 
mai exigente cerinţe prin modernele instalaţii electrice şi electro-acustice, 
de încălzire, condiţionare a aerului etc. 1• Arhitectura şi instalaţiile mo-

1 H. Maieu, op cit. p. 2-3. 
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derne ale sălii sînt unanim apreciate şi de numeroşi oaspeţi străini care 
o vizitează sau asistă la manifestările ce au loc aici. 

Astfel, lady l\largaret Lamington, într-un articol publicat în revista 
britanică „Muzic and musicians", spune, printre altele, următoarele des
pre sal:a Palatului R.P.R.: „Tn secolul al XVIII-iea Teatrul Mare din 
Barcelona a fost considerat atît de frumos şi de reuşit în ce priveşte con
cepţia sa generală încît el a servit ca model pentru clădiri de operă pretu
tindeni în Europa, inclusiv pentru opera din Paris, construită cu 100 de ani 

Circul de stat şi ansamblul de locuinţe din jur 

mai tîrziu. Mi se pare că această sală de concerte [sala Palatului R.P.R.] 
ar putea juca astăzi un rol similar ... " 1• 

Un alt edificiu valoros atît sub aspect funcţional cît şi arhitectural 
este Circul de stat. Localul propriu-zis al Circului - inaugurat în anul 
1961 - nu reprezintă o unitate independentă ci este încadrat într-un an
samblu urbanistic ce se întinde pe o suprafaţă de 40 ha şi care este limitată 
la sud de şoseaua Ştefan cel Mare, la vest de str. Barbu Văcărescu, iar la 
nord de b-dul Lacul Tei 2• 

Edificiul Circului, ridicat în centrul acestui ansamblu, se compune 
din sala de spectacole propriu-zisă şi anexele necesare (sala de repetiţie, 
corpul artiştilor, menajeria şi spaţiul de grupare şi pregătire scenică). 
Corpurile anexe, dezvoltate liniar în construcţii joase, sînt subordonate 

1 „Apărarea Patriei" din 27 mai 1962. 
2 N. Porumbescu şi C. Rulea, Ansamblul arhitectural Circul de stal din Bucureşti. 

Ed. Meridiane, Buc., 1963, p. 5. 
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construcţiei dominante a sălii de spectacole şi aliniate cu construcţiile de 
locuinţe. Această dispunere a anexelor a făcut posibilă degajarea sălii de 
spectacol şi o rezolvare originală, arhitecturală şi inginerească, a sălii de 
spectacol şi a spaţiilor destinate publicului. Deşi se bazează pe ideia 
tradiţională a construcţiilor de circ, sala de spectacol a căpătat proporţii 
şi rezolvări care asigură spectacolului toate condiţiile pentru realizarea 
unei virtuozităţi artistice. Sala de spectacol, desfăşurată pe o suprafaţă 
circulară cu diametrul de 60,60 m, are o capacitate de 2.100 locuri. Necesi
tăţile asigurării unui cadru corespunzător Circului de stat, cu accesele şi 
degajările cele mai favorabile au determinat sistematizarea şi reconstruc
ţia unei zone în suprafaţă de 40 ha. In jurul Circului, pe o suprafaţă de 
12 ha, a fost amenajat un frumos parc. Apreciind valoarea deosebită a 
acestui edificiu, un vizitator străin spunea : „Circul nou este o clădire de 
o concepţie desăvîrşită, un model de forţă, eleganţă şi confort" 1• 

Pentru ·asigurarea condiţiilor corespunzătoare de studiu şi odihnă 
miilor de studenţi 2 care frecventează instituţiile de învăţămînt superior, 
în anii puterii populare, s-au construit noi institute iar la cele existente au 
fost efectuate numeroase lucrări de moderniz-are şi extindere. Sălile de 
cursuri, laboratoarele înzestrate cu aparatură şi utilaje moderne, bibliote
cile, sălile de lectură luminoase, asigură studenţilor minunate condiţii 
de studiu. 

Paralel cu creşterea numărului studenţilor, îmbunătăţirea condiţiilor 
de studiere a crescut şi numărul căminelor studenţeşti. Astfel, în perioada 
1958-1963 au fost construite în Capitală şi puse la dispoziţia studenţilor 
cămine cu o capacitate de 7.200 locuri 3• 

Dintre acestea se remarcă cele două complexe de cămine studenţeşti 
- adevărate orăşele - de pe malul stîng al Dîmboviţei, la Grozăveşti şi 
în dreptul uzinelor „Semănătoarea", ale căror blocuri elegante cu ferestre 
largi, cu confort modern, asigură condiţii de cazare pentru circa 5.500 stu
denţi. înconjurate cu spaţii verzi, avînd o arhitectură modernă, complexele 
degajă o atmos-feră intimă plină de optimism. In cele două complexe 
amintite au fost construite două cantine cu I .OOO locuri fiecare. 

Remarcabile sînt şi noile construcţii de localuri de şcoală amplasate 
armonios pe întregul teritoriu al oraşului. Dacă pe o hartă a Bucureştilor 
s-ar marca printr-un semn convenţional toate construcţiile de şcoli ridicate 
în anii puterii populare ar apare o adevărată reţea. Numai în ultimii ani 
au fost construite localuri de şcoală cu peste l.300 săli de clasă. Asemenea 
şcoli au fost ridicate în 1963/1964 pe str. Zlătescu, Ghica-Tei, serg. Niţu 
Vasile, Grădina Bordei, str. Trandafirilor, str. Neculce, str. Ardealului, str. 
Giuleşti-Porumbacu, Jiului-Scînteia, Dristor, Drumul Taberii, Voluntari, 
str. Făgăraş, str. Mărţişor (şoseaua Olteniţei). 

In ansamblul arhitectonic al oraşului aceste şcoli se încadrează în 
mod organic, ca un element agreabil, răspunzînd prin înfăţişarea şi în
zestrarea lor cu laboratoare, săli de festivităţi, biblioteci, mobilier şi ma
terial didactic, celor mai exigente cerinţe. 

Se impun a fi amintite şi noile cinematografe a căror linie arhitecto
nică modernă, instalaţii pentru sunet stereofonic şi condiţionare a aerului 

1 „Contemporanul", nr. 32 (930) din 7 august 1964. 
2 In anul universitar 1963-1964 numărul acestora era <le 53.140. 
3 Vezi Anuarul statistk al oraşului Bucureşti, Buc., 1963, p. 131-133. 
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asigură condiţii optime de vizionare. Dintre cinematografele construite în 
ultimii ani - şi care au o capacitate de peste 800 locuri, amintim cinema
tografele „Flamura (şoseaua Giurgiului), „Giuleşti", „Floreasca", „Mo
dern", „Melodia", „Luceafărul" etc. 

O atenţie deosebită în cadrul lucrărilor de sistematizare a Capitalei 
s-a acordat şi se acordă amplasării construcţiilor industriale, separării 
industriei de zonele de locuit. Această problemă capătă o importanţă deo
sebită datorită faptului că oraşul Bucureşti este un puternic centru indus
trial şi comercial, cu o mare pondere în economia ţării, aici realizîndu-se 
20,8% din întreaga producţie industrială a Republicii Populare Romîne. 

Complexu/ de cămine studenţeşti - Grozăve,~ti 

Industrializarea socialistă a Bucureştilor, al cărei început 1-a consti
tuit naţionalizarea principalelor mijloace de producţie la 11 iunie 1948, 
a adus schimbări radicale în structura, forma de proprietate şi potenţialul 
industrial al oraşului. Vechile întreprinderi au fost fie comasate, creîndu-se 
mari unităţi, fie radical transformate, extinse, reprofilate şi specializate, 
toate fiind înzestrate cu utilaj şi aparatură modernă. Dezvoltarea impe
tuoasă a industriei Capitalei, refacerea şi extinderea vechilor întreprinderi 
ca şi construcţia a numeroase întreprinderi noi, impunea luarea unor mă
suri deosebite pentru ca acestea să nu afecteze salubritatea oraşului. Jn 
timpul regimului burghezo-moşieresc întreprinderile industriale au fost 
amplasate fără nici un criteriu, uneori în zone intens locuite, infectînd prin 
cantitatea de gaze şi funingine, aerul din jur. 
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Faţă de această situaţie, conducerea de partid a hotărît luarea unor 
măsuri menite să contribuie la separarea întreprinderilor industriale de 
zonele intens locuite. 

„Pentru o mai judicioasă amplasare a industriei în cadrul oraşelor, 
·- se spune în Raportul la Congresul al III-iea al P.M.R. -trebuie să se 
stabilească zona industrială a fiecărui oraş în cadrul schiţei sau planurilor 
de sistematizare. Aşezarea industriei în zone industriale dinainte stabilite, 

Fabrica de ma;>ini-unelte ;>i agregate 

permite sistematizarea lucrărilor edilitare, desfăşurarea raţională a lucră
rilor de construcţii, rezolvarea unitară a lucrărilor comune mai multor 
întreprinderi şi oraşului, economii de teren" 1• Jn această direcţie - a 
amplasării noilor întreprinderi, ţinîndu-se seama de cerinţele urbanistice 
şi de salubritatea oraşului - s-au obţinut în ultimii 5 ani rezultate însem
nate. Noile întreprinderi industriale au fost amplasate în zone stabilite 
prin schiţa de sistematizare, zone în care vînturile caracteristice oraşului 
să nu alunge fumul şi funinginea spre construcţiile de locuinţe, evitîndu-se 
astfel infectarea aerului care este deopotrivă dăunătoare omului, vegetaţiei, 
curăţeniei etc. Printre zonele în care în ultimii ani s-au ridicat cele mai 
numeroase construcţii industriale amintim cartierul Militari, Jilava, Po
peşti-Leordeni, Pipera-Băneasa. 

1 Gil. Gheorghiu-Dej, Raportul C.C. al P.MR. la Congresu/ al I/1-lea, în volumul 
Congresu/ al /!/-/ea al P.M.R. 20-23 iulie, ed. Politică, 1960, p. 60. 
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Dar acesta este numai un aspect al preocupărilor pentru noile con
strucţii industriale şi care fireşte este important, dar nu cel mai semnifica
tiv. Elementul nou, valoros, constă în însăşi înfăţişarea, arhitectura, insta
laţiile moderne cu care sînt înzestrate noile construcţii industriale. Dacă 
în trecut construcţiile fa brici lor aveau hale înguste, întunecoase, multe 
insalubre care completau aspectul dezolant din jur, noile uzine şi fabrici 
cu halele lor înalte, pline de lumină, cu linia lor arhitecturală modernă, 
completează aspectul estetic al oraşului, aduc o notă de veselie, aşa cum 
este însăşi viaţa noastră nouă. 

Ne mîndrim cu uzinele ridicate în ultimii ani care întrunesc cerinţele 
producţiei moderne, ale grijii sporite faţă de condiţiile de muncă ale miilor 
de muncitori, tehnicieni şi ingineri. Una dintre ele este clădirea cu faţa
dele arcuite din beton, fier şi sticlă a Fabricii de maşini-unelte şi agregate 
din imediata apropiere a uzinelor „23 August", construită în 1962-1963. ' 
Aici procesul tehnologic se desfăşoară după cele mai moderne concepţii şi 
se produc strunguri carusel şi multe alte utilaje a le căror caracteristici 
tehnico-funcţionale corespund cerinţelor producţiei moderne. 

In Militari s-a construit un veritabil ansamblu industrial care a 
sporit în mod vizibil frumosul cotidian. Trăsături dintre cele mai variate 
definesc plastic-arhitectural caracteristicile noului ansamblu care însu
mează calităţi remarcabile. Parcurgînd artera mediană a cartierului, clădi
rile se suprapun în perspectivele succesive degajate de prim-planurile 
transversale iar volumele joase ale clădirilor aduc în faţade, datorită pa
nourilor total vitrate, prezenţa varietăţii funcţional-tehnologice din care 
rezultă varietăţi de culoare, de materiale, de planuri verticale, lipsa obiş
nuitelor parapete ale zidurilor exterioare. 

Dintre noile întreprinderi amplasate în acest cartier, amintim Fa
brica de produse lactate, Fabrica de radiatoare şi băi din fontă, Fabrica • 
de obiecte sanitare din porţelan, Fabrica de armături neferoase şi echipa
ment metalic, obiective industriale ce se înscriu pe harta economică a 
oraşului, ca realizări de seamă 1• 

La Băneasa s-a construit o altă unitate industrială : Intreprinderea 
de piese de radio şi semiconductori, iar pe malul lacului Floreasca noua 
clădire modernă a grupului de automatizare Bucureşti. 

Tn vara anului 1964 s-au împlinit 4 ani de cînd, la km 12 pe şoseaua 
Bucureşti-Olteniţa, pe terenul de unde griul abia fusese cules, au poposit 
constructorii. N-a trecut mult şi pe poarta uzinei „Danubiana" au ieşit 
primele anvelope. Utilată modern, uzina are o capacitate de producţie care 
îi permite ca numai în 9 zile să producă tot atîtea anvelope cîte se produ
ceau în 1940 în întreaga ţară 2 . In luna iulie 1964 din autoclave a ieşit 
anvelopa nr. I.OOO.OOO. 

Alte valoroase obiective industriale se află în construcţie: Fabrica de 
stofe de mobilă cu o capacitate de 1,7 milioane mp de stofă pe an, Fabrica 
de pîine cu o·capacitae de aproape 167 tone produse în 24 de ore, Fabrica 
de produse din beton celular autoclavizat care va produce 110.000 mc de 
produse pe an, precum şi numeroase dezvoltări şi reprofilări la fabrici, ca : 
Filatura de lînă pieptănată, Fabrica de încălţăminte „Progresul" etc. 

1 Bucureşti la a XX-a aniversare a eliberării patriei: Cifre şi imagini, 1964, p. 57-63. 
2 „Contemporanul", nr. :34 (932) din 21 august 1964, p. 1:2. 
3 „Informaţia Bucureştiului", nr. 3419 din 4 august 196.J. 
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Pe harta Capitalei unde îşi înalţă siluetele din beton şi sticlă sute 
de blocuri de locuinţe, construcţii social-culturale şi industriale noi, ce 
aprind la ceasurile înserării puzderie de stele a apărut un adevărat com
plex arhitectural: „Expoziţia realizărilor economiei naţionale a R.P. Ro
mîne" inaugurată în ajunul aniversării a două decenii de la eliberarea 
Romîniei de sub jugul fascist. 

întregul ansamblu, care ocupă o suprafaţă de cca 100 ha, este 
încîntător datorită concepţiei generale, arhitecturii caracterizată prin su-

Fabrica de produse lactate - Bucureşti 

pieţe, fantezie, bun gust şi îmbinată armonios cu peluzele de flori şi cele
lalte spaţii verzi din jur. 

O dată cu dezvoltarea oraşului, cu construcţia noilor cartiere, apar 
şi obiective destinate asigurării asistenţei medicale a populaţiei. Noile uni
tăţi au fost amenajate la parterul blocurilor sau ca unităţi separate în 
preajma noilor complexe de locuinţe. Astfel, în capitală au luat fiinţă, în 
ultimii ani, numeroase dispensare moderne cum sînt cele pentru adulţi şi 
copii din cartierul Giuleşti-Ulmului, cele de pe străzile Pescăruşului, Baba 
Novac (cartierul Balta Albă), Preda Buzescu (Giurgiului), b-dul Schitu 
Măgureanu, Splaiul Independenţei etc. De asemenea, au fost construite şi 
unele policlinici ca.re asigură o ,asistenţă medico-sanitară la un nivel su
perior. Numai în doi ani, 1961-1962, suprafaţa construită a noilor poli
clinici a fost de aproape 6.000 mp 1• 

Pe şoseaua Vitan, în imediata apropj.ere a pieţei ·CU acelaşi nume se 
află în construcţie Policlinca principală a raionului Tudor Vladimirescu, 
iar pe str. Mihail Eminescu s-a înălţat clădirea Staţiei de Salvare. 

Paralel cu construcţiile amintite s-au desfăşurat şi importante lucrări 
în domeniul edilitar. ln 1962 .a fost terminat podul Pantelimon, 2 luorare de 
amploare dacă av·em în vedere dimensiunile : lungime 53 m şi lăţime 24 m. 
De asemenea, au fost refăcute podurile metalice „Timpuri Noi", „Abator" 
şi cel de lingă Grozăveşti. 

Importante lucrări de construcţie au fost realizate şi în domeniul 
alimentării cu apă. Astfel, în ultimii ani, au continuat lucrările de moder
nizare a Staţiei Arcuda, s-a construit staţia de pompare Sud, staţia de 
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1 Anuarul statistic al oraşului Bucure:;ti. Buc. 1963, p. 132-133. 
2 „Scîntcia", 11 august 1962. 
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pompare a apei brute din rîul Argeş la sursa Arcuda şi conducta respectivă, 
apeductul Bragadiru, precum şi cel de legătură între staţia Roşu şi Bra
gadiru. Aceste lucrări au contribuit la creşterea debitului de apă distribuită 
în capitală care era în 1964 de peste 4 ori mai mare decît în 1944. 

Deosebit de valoroase sînt şi lucrările de construcţii pentru justa 
distribuţie a energiei electrice în oraş. Numai în ultimii ani s-au construit 
6 noi staţii electrice de transformare, printre care staţia Bucureşti centru, . 
staţia Pipera, staţia Militari, Casa Scînteii etc. Ca urmare consumul de 

Expoziţia „Realizări/or economiei naţionale" văzută noaptea 

energie electrică a sporit de la 156.672.000 kWh cît era în 1938, la 
1.135.688.000 kWh în 1963, cifră ce reprezintă o creştere pe cap de locuitor 
de la 176 kWh în 1938, la 831 kWh în 1963. 

Avîntul construcţiilor din Capitală, confirmare strălucită a înfloririi 
continue a economiei naţionale, care are la bază schiţa planului general 
de sistematizare, contribuie la dezvoltarea armonioasă a cartierelor de lo
cuinţe, a zonelor industriale, a spaţiilor verzi, a lucrărilor edilitare, a 
transportului în comun etc. 

Acesta e Bucureştiul de azi, Capitala Romîniei socialiste, mîndria pa
triei, oraş care se dezvoltă şi înfloreşte continuu, oglinda realizărilor pe 
care le obţine azi întreaga ţară pe drumul desăvîrşirii construcţiei so
cialiste. 

Directivele Congresului al III-iea al P.M.R. şi Planul de perspectivă 
lasă să se întrevadă care vor fi transformările viitoare. Ele îşi găsesc o 
concretizare largă în planul de sistematizare care va soluţiona problemele 
esenţiale ale reconstrucţiei Capitalei, la un înalt nivel ştiinţific, fixînd so
luţiile tehnico--economice şi de est·etică urbană cele mai indicate, în raport 
cu posibilităţile economice şi sociale. 
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Parcul Libertăţii. Vedere spre Monumentul eroilor luptei pentru libertate /iÎ independenţa 
patriei, pentru socialism 

Realizările de pînă acum sînt o garanţie că amplele lucrări de recon
strucţie prevăzute în planul de sistematizare vor fi realizate conform ce
rinţelor determinate de creşterea continuă a nivelului de trai, material şi 
cultural al populaţiei. 

Această remarcă aparţine şi numeroşilor oaspeţi de peste hotare care 
ne vizitează oraşul. Unul dintre aceştia spunea : „Dacă în combi
narea ritmurilor volumelor, formelor şi culorilor clădirilor, arterelor aut 
rle bogate în peluze şi arbuşti se va manifesta în continuare aceeaşi fante
zie, sînt convins că Bucureştiul va avea în viitor un aspect atît de nou şi 
expresiv, o omogenitate atît de vie, încît va merita a fi denumit „Steaua 
dimineţii" 1. 

1 „Contemporanul", nr. 32 (930) din 7 august 1964. 
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