
PREZENŢE ECONOMICE BUCUREŞTENE PESTE HOTARE 

de CONSTANŢA ŞTIRBU 

Viaţa econcm1ca a B:1cureş1iului socialist are în general puţine 
-cifre de comparaţ.ie cu situaţia de acum un sfert de veac ; iar dacă 
privim problema prin prisma industriei exportatoare, elementele de 
<omparaţie devin şi mai disproporţionate. 

Naţionalizarea, şi apoi dezvoltarea planificată a economiei au 
creat o situaţie care reclama alte probleme, alte obiective, alte cate
gorii de cifre şi date. Ele reprezintă un proces istoric desfăşurat pe o 
perioadă de peste două decenii care a transformat radical atît relaţiile 
sociale şi politice cît şi baza economică a societăţii româneşti. 

In aceşti ani ponderea industriei în formarea venitului naţional 
şi a exportului a devenit precumpanitoare. Capacitatea de export a 
României a crescut simţitor ; de pildă, conform datelor statistice, numă
rul ţărilor importatoare de utilaj rorr.ftnesc a crescut de la 4 în 1951, 
la 40 în 1961 iar în 1966 la circa 60 1) 

România exportă astăzi : utilaj pentru rafinării, utilaj chimic, 
material rulant, utilaj electrotehnic şi agricol, garnituri de mobilă, 
bunuri de larg consum, produse alimentare etc. 

Bucureştii de azi, reflectînd avîntul întregii economii naţionale 
are un profil şi un potenţial economic fundamental deosebit de Bucu
reştii anului 1938, anul celei mai mari conjuncturi din perioada capi
talistă. Oraşul Bucureşti trimite pe pieţele străine articole cu o pondere 
economică însemnată : elementele fundamentale ale unor întreprinderi 
!ndustriale de mari proporţii, maşini gigantice şi agregate complexe. 
Industria sa execută o variată gamă de comenzi din străinătate : de la 
utilajul de rafinării pînă la instrumente muzicale, de la vagoanele cis
ternă pînă la cărţi, de la linii de ciment şi strunguri Carusel pînă la 
confecţii şi tricotaje ş.a. Cantitatea de produse fabricate de industria 
bucureşteană care a lunt calea exportului a înregistrat un ritm ascen-

I) Cifrele ne-au fosl furnizate de Secţia de conjunctură a firmei Maşini
export. 
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dent. De pildă în 1965 era de 3,5 ori mai mare decît în 1959. In 1970 
valoarea mărfurilor ce se vor expoda va fi cu peste 600/0 mai mare 
faţă de livrările pentru export din anul 1965. 2) In 1966, 105 întreprin
deri bucureştene livrau mărfuri în 57 de ţări ale lumii (23 din Europa, 
1 7 din Asia, 6 din Africa, 3 din America de Nard, 6 din America de 
Sud, 2 din Oceania.) 3) Sarcinile trasate de hotărîrile partidului pentru 
dezvoltarea industriei au făcut posibile schimbări de la o etapă la alta 
în structura comerţului exterior bucureştean. In anul 1967 din valoarea 
totală a exportului 150/o deţine industria constructoare de maşini, 
35% industria uşoară, 220;0 industria alimentară. In 1970 indm:tria 
constructoare de maşini va deţine 390/o din exportul total, industria 
uşoară 190/o iar cea alimentară 180/o. 4) 

O imagine mai exactă a răspîndirii produselor industriale bucu
reştene pe piaţa mondială se poate deduce din enumerarea principalelor 
întreprinderi şi ramuri de activitate industrială care participă la 
export. 5) ; Uzinele Vulcan livrează diferite tipuri de cazane cu aburi, 
unităţi de pompaj, pompe de noroi, piese pentru utilaj petrolier, utilaj 
pentru termocentrale, separatoare de gaze - în U.R.S.S., Republica 
Populară Ungară, Republica Democrată Germană, Republica Populară 
Albania, India, Republica Populară Cuba; Uzinele 23 August exportă 
motoare Diesel de 700 CP, mori de ciment, utilaj pentru laminoare-ţevi, 
prese hidraulice, vagoane cisternă, locomotive cu aburi în U.R.S.S., 
Republica Populară Cuba, Republica Populară Democrată Coreeană, 
Republica Federală a Germaniei, India, Vietnam, Republica Populară 
Chineză, Libia, Indonezia, Republica Populară Bulgaria, Republica 
Populară Polonă, Republica Socialistă Federativă Jugoslavia etc. Pro
dusele Fabricii de m.aş1,ni unelte şi agregate - strungurile Carusel -
sînt mult apreciate în U.R.S.S., Republica Populară Folonă, Republica 
Democrată Germană, Austria, S.U.A., Brazilia, Republica Populară 
Cuba, Republica Socialistă Federativă Jugoslavia, Republica Populară 
Bulgaria; Uzinele Grivi.to. Roşie produc utilaj tehnologic pentm indus
tria chimică şi prelucrarea ţiţeiului, cazane cu aburi tip CTF 1 solici
tate în Republica Populară Bulgaria, Republica Democrată Germană, 
Republica Socialistă Cehoslovacă, Republica Federală a Germaniei, ; 
Uzinele Timpuri Noi livrează diferite tipuri de motoare Diesel, com
presoare de aer, prese pentru utilaj petrolier în Republica Democrată 
Vietnam, Egipt, Republica Populară Ungară, Republica Socialistă Ceho
slovacă, ·Republica Populară Cuba, Republica Democrată Germană ; 
Uzinele Republica exportă utilaj pentru distilaţia atir..~sferică, burlane, 
prăjini şi tubinguri pentru foraj în Republica Arabă Unită, Republica 

2) Informaţia Bucureştiului, nr. 3896 din 17.11.1966 şi Direcţia orăşenească de 
stati'itică Bucureşti. 

3) 'Date furnizate de Direcţia orăşenească de statistică Bucureşti. 
4) Idem. 
5) Pentru întreprinderile producătoare de maşini ş1 utilaj industrial, pentru 

utilaj electrotehnic, infonnatiile sint furnizate de Serv. plan al întreprinderilor 
.Maşiniexport şi Industrialexport. 
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Populară Cuba, Republica Democrată Germană ; Diferitele tipuri de· 
pompe produse de Uzina de pompe din Bucureşti sînt acceptate pe pie
ţele din Republica Populară Albania, Republica Democrată Vietnam, 
Republica Populară Polonă, Republica Popul'ară Cuba, Birmania, Libia. 
Egipt; Uzinele Semănătoarea exportă semănătoare, cositoare, maşini 
pentru împrăştiat îngrăşăminte etc. în Republica Populară Bulgaria, 
Republica Socialistă Cehoslovacă, Republica Populară Cuba ; Peste }{) 
intreprinderi bucureştene printre care: Uzitta de ma.~ini electrice, Uzinri 
de mecanică fină, Fabrica de cabluri şi materiale electroizolante, UziPA 
Automatica, Metaloglobus, Metram etc. cooperează cu uzinele Steagul 
Roşu Braşov pentru producerea tractoarelor româneşti care sînt cerute 
în 40 de ţări ale lumii. 

Indrustria electrotehnică bucureşteană, ramură dezvoltată foarte mult 
în ultimii ani este prezentă peste hotare prin întreprinderile Electro
magnetica, ce livrează mărfuri în Sudan, Siria, Libia, Turcia, Grecia, 
Iran, prin Uzina de 11-w.şini electrice Bucureşti care exportă în U.R.S.S., 
Republica Socialistă Cehoslovacă, India, Franţa, Thailanda, Irak, Italia„ 
Libia, Republica Federală a Germaniei, Ghana, Republica Democrată 
Vietnam, prin Intreprinderea F,lectrotehnica cc execută comenzi pentru 
Republica Socialistă Cehoslovacă, Republica Populară Cuba, India, 
U.R.S.S., Uruguay, prin noua l.P.R.S. Băneasa cc exportă în India, 
Republica Populară Polonă, Republica Socialistă Federativă Jugoslavia, 
Franţa, Republica Democrată Germană, Republica Socialistă Ceho
slovacă, Republica Populară Cuba, prin Uzinele Electrofar care exportă 
în U.R.S.S„ Republica Populară Cuba, Republica Socialistă Cehoslovacă, 
prin Fabrica de cabluri şi materiale electroizolante care livrează în 
U.R.S.S., Republica Democrată Germană, etc. 

O serie de întreprinderi noi, de pildă : Fabrica de băi ş radiatoare 
sau cea de· Armături neferoase ~i echipament metalic, execută comenzi 
pentru Franţa, Italia, Liban, Iordania, Siria, Republica Populară Ungară, 
Repllblica Socialistă Cehoslovacă, Republica Populară P.ulgaria, Ghana, 
Sudan ; Uzina de anvelope „Danubiana" produce ea singură 500/o din 
totalul producţiei pentru export a ţării în această ramură, livrind pro
duse în peste 20 de ţări. 6) 

Necesităţile economiei noastre în plină dezvoltare, resursele de 
materii prime existente, au făcut să crească tot mai mult în aceşti ani 
ponderea industriei chimice în totalul producţiei industriale. 

Industria chimică - ce contribuie la dezvoltarea tuturor sectoa
relor economice - a devenit în acelaşi timp o ramură din ce în ce mai 
activă în dezvoltarea schimburilor comerciale externe ale ţării noastre. 
Oraşul Bucureşti realizează cca 30% din producţia acestei ramuri, el 
deţinînd o pondere însemnată şi în cadrul exportului. Astfel prin marile 
fabrici de medicamente Fiola, Biofarm, Tableta, Galenica, noua Uzină 
d€ medicamente etc. produsele ţării sint cunoscute ,în mai toate ţările 

O) Cifrele privind exportul de produse chimice au fost furni~ate de dlre 
întrt'prinderea „Chimimport". 
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globului, Capitala realizînd 50% din producţia de medicatnrnte pentru 
export a ţării şi 20% din producţia de coloranţi. Printre fabri
cile de coloranţi care produc pentru export amintim : F-ca Color; F-ca 
de lacuri şi vopsele, Jntreprinderea Getica etc. 7) 

Industria lemnului a cărei producţie a crescut mult în ultimii ani 
prin construirea unor combinate cu profil complex şi cu procese tehno
logice avansate - cit şi prin modernizarea celor existente, asigură un 
grad optim de prelucrare a lemnului, o gamă variată de sortimente şi 
de o calitate superioară, cerute atît pe piaţa internă cit şi la export. 
Combinatul pentru industrializarea lemnului de la Pipera îşi trimite 
produsele pe pieţe diferite : U.R.S.S„ Anglia, Norvegia, Arabia Saudită, 
Republica Populară Ungară, Libia etc„ alături de alte întreprinderi ca 
Arta lemnului, Mobilă şi Tapiţerie sau Intreprinderea Heliade - producă
toare de mobilă stil - a căror piese sînt apreciate atît în Japonia cit 
şi în Elveţia, în Israel sau Belgia, U.R.S.S„ Republica Federală a Ger
maniei sau Olanda, în S.U.A. ca şi în Franţa, în Italia sau Anglia etc. s) 

In anul 1965 fabricile bucureştene de ţesături : Dacia, 7 Noiem
brie, Intreprinderea pentru Industria Bumbacului, Intreprinderea Pro
ducţia Bucureşti, Unirea, Ţesătoria de relon Panduri, Mătasea 
Populară, Select, Borangicul, Ţesătoriile reunite, Flamura Roşie, 
F-ca de Textile Griviţa, au livrat peste 25% din exportul nostru de 
ţesături textile. Aceste produse s-au vîndut în Sudan, Republica Fede
rală a Germaniei, Olanda, Libia, Irak, Republica Socialistă Federativă 
Jugoslavia, Iordania, Ghana, Suedia, Norvegia, U.R.S.S„ Belgia, Japo
nia, Franţa. 9) Trebuie de asemeni amintită Fabrica de blănuri Republica, 
care singură livrează 50°10 din prorlucţia pentru exportul de blănuri a 
Republicii Socialiste România. F-ca de confecţii şi tricotaje Bucureşti, 
unităţile UCECOM, Sîrguinţa, Muncă şi artă, Avîntul îmbrăcămintei 
şi unitatea Nufărul, livrează 95% din totatul de confecţii al ţării desti-
nate exportului. 10) .. 

Fabricile de tricotaje : Crinul, Tînăra Gardă, Tricotajul Roşu, 
F-ca de confecţii şi tricotaje Bucureşti, F-ca Adezgo şi Fabrica de cio
rapi asigură 700/o din producţia de tricotaje exportate de ţara noastră. 

Cererea acestor produse este din ce în ce mai mare. De pildă 
F-ca de confecţii şi trir.oto.je Bucure-şti exporta în 1959 - 1.465.000 
confecţii. In 1965 aceiaşi fabrică livra peste hotare 12.000.000 confecţii şi 
tricotaje. 11) 

Deşi în producţia de încălţăminte exportată, Bucureştii deţine un 
procent mai mic; fată de alte mari centre industriale din ţară ca Timi
şoara, Cluj sau Oradea. totuşi participarea Capitalei ne apare destul de 
concludentă dacă avern în vedere aria largă de răspîndire pe piaţa 
mondială. Incălţămintea fabricată de Uz. Dîmboviţa, este cerută în 

7) Cifre furnizate de Intreprinderea Chimimport. _ 
ii) Materialul documentar extras dili documente)(' firmei Tennoforest-export. 
9) Datele privind ind. textilă, de confecţii şi încălţăminte au fost furni3au~ 

de firma „Romanol:'xport". 
10) Idem. 
11) Congresul al /X-lea P.C.R„ Buc„ Edit. politică, I!J65, p. 236. 
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S.U.A., Republica Democrată Germană, Republica Socialistă Cehoslovacă, 
cea produsă de f-ca Pionierul în Anglia, Suedia, Republica Federală a 
Germaniei, Libia, Sudan, Intreprinderea Flacăra Roşie livrează în 
U.R.S.S., Republica Socialistă Cehoslovacă, Belgia, Republica Democrată 
Germană, Sudan, Olanda, Anglia, Suedia, Ghana, Guiana Britanică, Tri
nidad, Austria, Fabrica Progresul construită acum 3 ani, execută deja 
comenzi pentru Olanda, Sudan, U.R.S.S. Incălţămintea de cauciuc pro
dusă de Uzinele Chimice Române este exportată în Libia. 

Exprimînd orientarea politicii noastre economice spre o agricul
tură intensivă şi spre exportul a cit mai multe produse agricole pre
lucrate, .industria alimentară a Bucureştiului are asigurate debuşee 
sigure pe multe pieţe străine. Condiţiile de sol şi climă precum şi aju
torul statului favorizează în Româ'1ia dezvoltarea viticulturii, legumi
culturii, pomiculturii şi creşterea dP animale. O parte a industriei şi 
în primul rînd cea bucureşteană, prelucrează aceste produse în can
tităţi tot mai mari şi la un nivel calitativ superior, prin F-ca de produse 
lactate, 1.1.S. Bucureşti de produse zaharoase, F-cile de uleiuri vege
tale Muntenia şi 30 Decembrie, F-cil~ de conserve Flora şi Buftea, 
Abatorul, Intreprinderea Antefrig etc. Unităţile agricole socialiste din 
imediata vecinătate (G.A.S. Sabarul, Bragadiru, Afumaţi, Roşia sau 
C.A.P. Popeşti-Leordeni, Otopeni, Dobroeşti etc.) 12) trimit produsele pe 
trei continente. 

Un alt capitol al exportului bucureştean, foarte bine cunoscut şi 
apreciat în străinătate, îl constituie produsele de artizanat cu elemente 
decorative naţionale (ceramică, covoare, obiecte de lemn, de uz cas
nic, bibelouri, jucării) realizate de cooperativele Arta populară, Arta 
lemnului sau de Intreprinderea Metaloglobus. Cooperativa .4.rta 
'j)Opulară, de pildă, exportă cca 12-15% din producţia de covoare cu 
motive naţionale şi o mare cantitate de covoare orientale apreciate în 
Japonia, Noua Australie, S.U.A., Libia, Liban, Kuweit, Siria, Arabia 
Saudită, în toate ţările Europei etc. 13) 

Producţia de ceramică şi cărţi româneşti are o arie largă de ·răs
pîndire: în ţările Europei, Africei, Orientului Mijlociu, Asiei, Austra
liei şi S.U.A„ Canada, Argentina, ţările Americii Latine, în Noua 
Zeelandă etc. Circa 89% din lucrările trimise peste hotare, sînt tipărite 
în Capitala ţării. 14) 

Amintim apoi F-ca de instrumente muzicale Doina cc>.re export"l 
piane, chitare electrice, instrumente de suflat în Italia~ Olanda, Turcia, 
Suedia, Republica Federală a Germaniei şi întreprinderea de discuri 
Electrecord, care are o producţie anuală de 800.000. de discuri destinate 
exportului etc. 

Economia articolului nu ne permite să stăruim mai mult asupra 
multiplelor aspecte ale dezvoltării industriei bucureştene destinată expor
tului. Schiţarea cu ajutorul exemplelor de mai sus, credem că este 
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totuşi suficientă pentru a sublinia faptul că Bucureştii au o pon
dere importantă în a5igurarea exportului. 

Produsele româneşti între care se înscriu şi cP.le realizate în 
Bucureşti, oglindesc avîntul economiei româneşti. Ele se bucură de 
multă apreciere în cca 100 de ţări cu care România socialistă întreţine 
relaţii economice şi schimburi comerciale. (Jn 1947 numărul acestor ţări 
era mai mic de 30 15) 

Potrivit datelor prezentate de firmele industriale pentru comerţul 
exterior Maşinexport şi Industrialexport, România trimite în peste 60 
de ţări ale globului ma5ini şi utilaje moderne produse de uzinele din 
R.S.R. Odată cu livrarea acestor maşini şi utilaje, sînt trimişi şi o serie 
de specialişti pentru montarea şi punerea în funcţiune a produsului 
livrat. Dat fiind că o bună parte din marile uzine constructoare îşi au 
sediul şi în Capitala ţ.ării, că aici sînt majoritatea institutelor de cerce
tare şi sediul ministerelor de resort, era firesc ca în asemenea cazuri să 
fie solicitaţi şi specialişti din Bucureşti. Exemple pot fi numeroase. Vom 
aminti numai cîteva: La Yemen, Provincia Gansu, (Republica Populară 
Chineză) a intrat in funcţiune în 1959 o termocentrală construită cu 
utilaj românesc. Grupul de specialişti români în frunte cu inginerul 
Constantin Valentin de la Uzinele Vulcan au lucrat mai bine de 2 ani 
de zile la montarea utilajului împreună cu tehnicienii chinezi şi un 
grup de tehnicieni germani. 16) 

In perioada 1962-1965 o serie de specialişti români printre care 
menţionăm cercetători de h Institutul de proiectări laminoare, ingineri 
şi tehnicieni de la Uzinele Republica, au lucrat în Republica Populară 
Democrată Coreană la montarea şi punerea în funcţiune, la procesele 
tehnologice ca şi pentru formarea personalului de exploatare al lami
norului de ţevi de la Kan-Sen livrat de firma românească Industrial
export. 17) 

In articolul „Industria românească de utilaj petrolier a înregistrat 
mari progrese" publicat în revista „Engenharia Mineracao e Metalurgia" 
care apare la Rio de Janeiro se sublinia că România se situează printre 
cele mai importante ţări exportatoare de echipament petrolier. „Aceasta 
- menţionează în continuare articolul - se datorează atît bogatei expe
rienţe a specialiştilor români, cît şi creierii de întreprinderi speciali
zate pentru producerea de instalaţii petroliEre pe care România le 
exportă actualmente în peste 30 de ţări. Printre întreprinderile din 
Capitală specializate în producerea utilajului petrolier, menţionăm 
Uzinele Vulcan, Griviţa Roşie, Uzinele 23 Auguet, Uzinele Republica etc. 

Numeroase scrisori de mulţumire sosite din ţările în care Romilnia 
livrează utilaj petrolier, conţin aprecieri asupra felului cum funcţio
nează utilajul, asupra modului în care specialiştii români au lucrat la 
punerea. în funcţiune a instalaţiilor şi instruirea specialiştilor locali. 

la) Informaţia Bucureştiului, nr. 4190/30.1.1967 şi Popişteanu C., Goldhame E. 
Mărturii despre România âe ieri .~i de azi. Ed. Ştiinţifică, Buc., 1964, p. 53. 

16) România Liberă, '.H aprilie 1959. 
17) Date furnizate de întreprinderea Industrialexport. 

357 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



Fernando Perlingeiro Lavaquial de la firma Petrobr~.s - Bra
zilia - adresîndu-se firmei româneşti Industrialexport printr-o scrisoare 
menţiona printre altele : „Dorim să mulţumîm specialiştilor români 
pentru minunata lucrare pe care ei au făcut-o aici în zona Cormopolis." 19) 

In multe cazuri specialistii rom.âni sînt deschizători de drumuri. 
De pildă la Gauhati, oraş cu peste 500.000 de locuitori, din statul Assam 
(India), situat pe malu! stîng al fluviului Brahmaputra, autorităţile 
indiene au încredinţat specialiştilor români construirea primei rafinării 
indiene din sectorul de stat. Aceasta este cea dintîi rafinărie construită 
de ţara noastră peste hotare. 20) In Afganistan experţii români au forat 
prima sondă din această ţară 21), iar în Birmania - la Chauk - a fost 
montată şi ridicată prima instalaţie de foraj livrată de Republica Socia
listă România 22). Pentru ajutorul dat· extinderii fabricii de ciment de 
la Sînhori, subordonată Comitetului popular orăşenesc Phenian (Repu
blica Populară Coreană), o serie de specialişti români au fost distinşi cu 
ordinul Drapelul R.P.D. Coreene clasa a III-a şi medalia R.P.D. Coreea. 
Printre aceşti reprezenhmţi ai României se numărau şi tehnicieni de 
1a Uzinele Vulcan. 2;1 In majoritatea cazurilor odată cu lucrările de mon
tare şi punere în funcţiune a utilajelor livrate, specialiştii români tri
mişi pentru acordarea existenţei tehnice, asigură şi instruirea persona
lului în exploatarea instalaţiilor. Numerosi specialişti români au fost 
solicitaţi să întocmească lucrări de prospectare şi exploatare a petrolului, 
minereurilor, gazelor, cărbunelui, pentru punerea în exploatare a zăcă
mintelor şi raţionalizarea producţiei. 

Amintim în acest sens lucrările de prospecţiuni geologice întocmite 
de echipa condusă de prof. dr. Grigoraş de la Facultatea de Geologie a 
Universităţii din Bucureşti în Yemen şi R.A.U. 24), în Ghana echipa de 
~eologi de la Intreprinderea de prospecţiuni a Comitetului Geologic a 
atras pentru prima dată atenţia a8upra perspectivelor petroliere a unoI' 
zăcăminte, ipoteză. confirmată prin descoperirile ulterioare. 25) Un alt 
grup de cercetători de la Institutul pentru cercetări şi proiectil.ri geologice 
pentru hidrocarburi din Bucureşti au lucrat în Indonezia. Geologii, 
geofizicienii Nedelcu I., Duţescu P., Filimon T., Sieru E., Pal Liviu 
de la I.P.G.G. din Bucuresti au elaborat în Birmania studii preliminare 
şi prospecţiuni geologice privind punerea în valoare a zăcăminteloI' de 
petrol şi gaze. 27) Oamenii de ştiinţă, ingineri, tehnicieni printre care 
mulţi din Bucureşti au întocmit studii privind implantarea optimă a 
fabricilor şi instalaţiilor, au făcut propuneri pentru modernizarea pro-

19) Date furnizate de Industrialexport - serviciul T 14. 
20) Scînteia din 2::! mai 1957. · 
21) Agerpres - Ştiri interne, 24 noiembrie 1964. 
22) Munca din 11 ociombrie 1964. 
23) Scînteia Tineretului din 30. IV. 1960. 
24) Datele au fost furnizate de Industrialexport, Serviciul T 14. 
25) Idem !?i Agerpres, Ştiri interne 24.Xl.1964. 
26) Idem 
27) Idem. 
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·eeselor tehnologice, pentru creşterea productivităţii, extinderea şimoder
uizarea instalaţiiJor existente. In 1956, o echipă de specialişti români 
s-a deplasat în Indonezia pentru stabilirea amplasamentului unei fabrici 
de ciment al cărei utilaj urma să fie livrat de ţara noastră. Prin metoda 
românească pentru dozarea magneziului elaborată. de un colectiv de 
ingineri de la Institutul pentru industrializarea materialelor de construc„ 
tH din Bucureşti, s-a reuşit ca într-un timp scurt să sr:- analizeze $i 
.să se delimiteze zăcămintele de calcar pentru viitoarea fabrică de 
ciment de la Siantar. 2tl) In 1960, lucrătorii din industria constructoare 
a Republicii Democrate Vietnam au reuşit cu ajutorul specialiştilor 
români să obţină un nou tip de ciment folosit cu succes în construc
tiile hidrotehnice. la construirea de locuinţe, la fahricarea ţiglelor. W} 
In anul 1966 ţara noastră a livrat în Brazilia documentaţia tehnică pentru 
unităţi de pompaj, documentaţie elaborată pe baza experienţei uzinei 
Vulcan. 311 In acelaşi an, România a vîndut unei firme belgiene licenţa 
pentru fabricarea Gerovitalului, care după cum se ştie se produce de 
către Fabrica de medicamente „Fiola" pe baza studiilor făcute de Insti~ 
tutul de Geriatrie din Bucureşti. 31) 

Interesul stîrnit peste graniţă de avîntul ş1 posibilitătile economiei 
româneşti, este ilustrat şi de expoziţiile economice, de participarea din 
ce în ce mai largă a României la tîrgurile internaţionale. Dacă între cele 
două războaie mondiale România participa în medie pe an la 2 expoziţii 
sau tîrguri internaţionale, in anii puterii populare invitaţiile şi partici
parea au fost mult mai numeroase. Cîtcva date statistice ni se par sem
nificative : în 1950 România a luat parte la 6 expoziţii sau tîrguri, în 
1955 la 9; în 1960 la 19; în 1963 la 29; în 1965 la 35 iar în 1966 la 40. 3'2) 
Produsele bucureştene au figurat astfel în ultimii 16 ani pe toate meri
dianele globului : la Leipzig ca şi la Ismir, la Plovdiv şi Tokio, la Viena 
sau New Delhi, la Pekin şi Cairo, la Moscova sau New York, la Buenos 
Aires, Zagreb, la Frankfurt, Helsinki, Damasc, Casablanca etc. Pavilioa
nele şi standurile organizate de către Camera de comerţ a Republicii 
·socialiste România, la tîrgurile şi expoziţiile internaţionale, indică nu 
numai o creştere numerică ci şi o diversificare continuă a producţiei 
naţionale, realizări dobîndite pe linia îmbunătăţirii tehnicii şi a calităţii 
produselor, îmbunătăţirea nomenclatorului de export ,etc, In 1965 peste 
"'80% din volumul total al exportului a revenit produselor indust:!"iale cu 
un înalt grad de prelucrare. :JJ) 

O caracteristică a confruntărilor prilejuite de tîrgurile şi expozi
ţiile internaţionale a fost prezenţa ir: ultimii ani la un număr mare de 
tîrguri tehnice specializate pe anumite ramuri. Amintim cîteva din cele 
12 la care a p~_rticipat România în anul 1965 : de bunuri de consum la 

2A) Scînteia din 28.II. 1957. 
!?9) Scînteia din 15.III. 1960. 
30) Date furnizate de Industrialexport, Serviciul T 16 (Brevete şi licenţe). 
31) Idem. 
32) Secţia de documentare Agerpres . 
.33) Viaţa Economică din 31 martie 19bb. 
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Frankfurt, de mobilă la Paris, maşini de diverse tipuri la Leipzig, de 
artizanat la Londra, de lemn la Klagenfurt etc. Trebuie reliefată orien
tarea foarte grăitoare i.:l participării României la aceste tîrguri speciali
zate, unde produselor intrate în competiţie li se cer înalte performanţe~ 
La astfel de tîrguri se expune o gamă foarte restrînsă de produse· 
industriale, ceea ce impune o execuţie a lor la cel mai înalt nivel.. 
O serie de produse româneşti au primit diplome şi medalii de aur. 
Astfel, în anul 1965 s-au atribuit medaliile de aur instalaţiei de foraj: 
şi tractorului U-fl50 la Tîrgul de la Leipzig, utilajul petrolier a fost 
eviden~iat la Tîrgul de la Milano, numeroşi specialişti au apreciat pro-· 
dusele din industria de mobilă şi alimentari'.\. De asemenea la Tîrgul 
de la Damasc s-a conferit pavilionului românesc medalia de aur pentru 
ingeniozitatea prezentării mostrelor. :M) Desigur că nu putem face o. 
t~eparare completă a ceea ce a prezentat sau expus oraşul Bucureşti, 
însă este neîndoielnic faptul că la fiecare din aceste expoziţii şi tîrguri 
pr~zenţa capitalei ţării, principalul ei centru industrial a fost nelipsită .. 
Calitatea de capitalâ şi de principal centru industrial şi comercial, con
feră cum e şi firesc Bucureştiului dreptul de a stabili cel clintii con-· 
tactul cu membrii delegaţiilor economice străine, cu persoanele oficiale 
sau cu reprezentanţii unor întreprinderi particulare, mai ales dacă avem 
în vedere că aici îşi au sediul principalele întreprinderi de comerţ 
exterior. Intreprinderea Maşiniexport avea în 1965 relaţii de afaceri 
cu firme din 52 de ţări în care exporta circa 400 de produse. Peste 
1500 de specialişti şi oameni de afaceri vizitează anual această insti-· 
tuţie. 35) 

Intreprinderea Chimimport din Bucureşti, care se ocupă şi cu_ 
exportul produselor chimice, livrează mărfuri în 70 de ţări. 36) Intre
prinderea Românoexport ~-re relaţii comerciale cu circa 350 de firme· 
şi primeşte anual 1280 de vizite din partea diferiţilor specialişti de 
peste hotare. 37) Trebuie apoi amintite şi contactele pe care le stabilesc 
cu firmele şi organizaţiile economice de peste hotare unităţile noastre
industriale, întreprinderile şi organizaţiile pentru comerţul exterior :u 
prilejul expoziţiilor străine deschise în Capitală. Numai în ultimii 10 ani 
s-au deschis peste 80 de expoziţii străine. 38) 

Prezenţa oraşului Bucureşti, a ţării pe piaţa mondială, la marile
tîrguri şi expoziţii, în organe şi organizaţii economice internaţonale, 

oferă imaginea unei ţări în plină şi viguroasă dezvoltare industrială. ln 
acelaşi timp, extinderea relaţiHor economice ale României cu toate ţările,. 
indiferent de sistemul lor social-politic, pe baza respectării suverani
tăţii şi independenţei naţionale, egalităţii în drepturi şi avantajului reci
proc, exprimă dorinţa de pace care însufleţeşte guvernul nostru. 
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::14) Steagul Roşu din 28 noiembrie 196!i. 
35) Agerpres. Ştiri interne, 8 mai 1965. 
::16) Buletin d'informali,ms, nr. 7, iulie 1966 
37) Date furnizate de firma Romanoexport - secţia de conjunctură. 
:J8) Date furnizate de Camera de comerţ - secţia tîrguri şi expoziţii. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



„Sarcinile mari care stau în faţa noastră în următorii ani, crearea. 
condiţiilor pentru dezvoltarea în perspectivă a societăţii noastre - subli
nia tovarăşul Nicolae Ceuşescu, Secretar General al C.C. al P.C.R., 
în cuvîntarea ţinută la Consfătuirea privind activitatea în domeniul 
comerţului exterior din februarie 1967 - cer să se ia toate măsurile· 
pentru ridicarea întregii activităţi din domeniul comerţului exterior la. 
un nivel superior corespunzător cerinţelor· economiei naţionale, exigen
ţelor pieţii mondiale" 39). Aprecierile conducerii partidului, valabile pen
tru întreaga economie, constituie un îndemn şi un îndreptar şi pentru. 
industria oraşului Eucurcşti, care ocupă un loc important în comerţul. 
nostru exterior. 

RESUME 

Le travail vise â souligner rl:le important qu'a joue et que continue â jouer· 
la ville de Bucarest dans les relations economiques de la Roumanie socialiste avec 
Ies autres pays du monde. 

Sur la base des donnees publiees et de celles fournies par les entreprises de· 
commerce ext~rieur, on y montre que la ville de Bucarest entretient des relations. 
economiques avec 5!l pays. 

On y soulignE:: - en presentant des donnees comparatives - l'augmentation 
du volume des marchandises exportees et le pourcentage que represente la ville de· 
Bucarest dans Ies ec:hanges economiques avec l'etranger. 

Par l'enumeratie>n des principales entreprises et branches industrielles parti
cipant aux exportations, on donne une irnage de l'ecoulement des produits industriels. 
bucarestois sur le marche mondial En meme temps, on presente des faits illustrant 
la participation de scientifiques, d'ingenieurs et de techniciens â l'accord d'assistance· 
technique. On presente enfin la participation de la ville de Bucarest aux expositions. 
et foires internationales et quelq.ues donnees sur l'activite des entreprises de com
merce exterieur B)':!nt leur siege ă Bucarest. 

39) N. Ceauşescu, Cuvint.are la Consfătuirea privind activitatea în domeniul'. 
comerţului exterior, 23.11.1967, Buc. Ed. Politică, p. 11. 
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