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Publicăm alăturat două documente aparent insolite, care, la prima lectură, 
pur o înşirare de fraze scrise în cel mai autentic limbaj de lemn. Şi totuşi, la o citire 
11111i atentă, valoarea lor documentară reflectă faptul că între anii 1950-1989 în 
I l11rnreşti s-a desfăşurat o impetuoasă campanie de construcţii de locuinţe. Este 
11 realitate care nu poate fi contestată. Stilul lor trebuie înţeles ca o mărturie a 
4l~lcmului de gândire al epocii în care au fost redactate. Ele trebuie considerate - ca 
1k altfel toate mărturiile care vin din alte vremuri istorice - la valoarea lor obiectivă, 
1•1lorică. Ele sunt „semne" care transmit o anume „semnificaţie,,, desigur alta decât 
p1· cca pe care au avut-o la data redactării lor. Ceea ce trebuie să receptăm din 
11111tcxtul şi textul lor sunt informaţiile de natură strict istorică pe care le conţin. 

În aceasta constă în fond valoarea lor şi de aceea le-am considerat a fi „contribuţii 
11111 istorie foarte contradictorie a Bucureştiului din în ceea de a doua jumătate a secolului 
\ X . Pe un segment restrâns - construcţia de locuinţe - dar de larg interes la vremea lor, 
, 1·k· două documente redau fidel o parte din atmosfera epocii. 

Ideia principală care se desprinde din cele două texte şi anume folosirea 
p11·sclor din beton prefabricat şi folosirea prefabricatelor la instalaţiile casnice, 
11·prczintă o materializare a „indicaţiilor" comuniste în care disimularea şi schimbarea 
1111dcsului unor cuvinte era una din metodele obişnuite ale propagandei de partid . 
. '\~llCI, cităm dintr-un asemenea text: „Arhitectura nouă pune ca sarcină exprimarea 
1 11111inutului socialist al vieţii noi în forme în mod necesar raţional...Arhitectura şi 
111 hunismul trebuie să rezolve nevoile colectivităţii orăşeneşti într-o formă artistică, 
411 nceze imagini după legile frumosului, să oglindească noua ideologie şi să educe pe 
11111111 nou. Arhitectul trebuie să realizeze imaginile - expresie a bogatului conţinut de 
llki al societăţii noastre - prin cât mai puţine mijloace, permiţând o cât mai rapidă 
1·11'('//ţie pe şantier. Maximum de efect cu un minim de mijloace este o problemă a 
,,,,;iestriei, în utilizarea metodelor noi în construcţii "1.(sublinierea noastră). 

I l'rof. arh.N.Badescu, Un deceniu de importante transformări în arhitectura R.PR. în „Arhitectura 
li I'. lt 1954, nr.6-7. 
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Tezele de mai sus sunt izvorâte din concluziile Plenarei lărgite a C.C. al 
Partidului Muncitoresc Român din august 1953, unde s-a hotărât „necesitatea lărgirii 
construcţiei de locuinţe şi construirea de locuinţe pentru 50.000 de familii - evident 
în întreaga ţară - şi implicit dezvoltarea infrastructurii edilitare". Aceasta ultimă 

prevedere nu s-a realizat, cel puţin în Bucureşti, unde blocurile nou construite au 
zăcut cel puţin 15 ani în noroaie, încât portul cizmuliţelor nu era o simplă modă ci 
o necesitate. În 1949 ia fiinţă la Braşov primul atelier pentru producerea de elemente 
prefabricate din beton armat din ţară "care constituie începutul industrializării 

construcţiilor în ţara noastră"2 .Folosirea prefabricatelor la construcţia de locuinţe în 
Bucureşti pare să fi început în anul 1952 când Scînteia anunţa ca mare realizare că „se 
lucrează la patru blocuri muncitoreşti din prefabricate" (Scînteia nr. 2310/1952). 

Renunţarea la principiile realismului socialist în arhitectură trebuie pusă 
în legătuă cu schimbările ce se petreceau la Moscova unde N.S. Hrusciov a lansat 
campania împotriva stalinismului. La Bucureşti, se cunoşteau deja, la începutul 
anului 1954, schimbările ce se propuneau în tehnologia construcţiilor de case, 
de vreme ce, în Contemporanul din 5 martie 1954, se scria că un „factor de bază 
pentru scurtarea timpului de construcţie şi uşurarea execuţiei constă în folosirea 
largă a prefabricatelor". Consacrarea oficială a acestei „indicaţii" a venit în urma 
„Conferinţei unionale a constructorilor, arhitecţilor şi muncitorilor în industria 
materialelor de construcţii, în industria construcţiilor de maşini pentru construcţii, 
în proiectare şi cercetare" ţinută la Moscova la 7 decembrie 1954. S-a hotărât atunci 
accentuarea tipizării şi prefabricării elementelor structurale, construcţia de masă a 
blocurilor de locuinţe, iar cărămizile sunt declarate „retrograde". 3 A fost abandonată 
celebra metodă stahanovistă de aşezare a cărămizilor în zidărie. 

Rigurozitatea istorică obligă la corectă informare privind betonul armat şi 
contrubuţia românească la perfecţionarea tehnologiei prefabricatelor. 

Betonul armat a fost brevetat în 1867 de către inginerul francez Joseph 
Monier (1823 - 1906). Prefabricatele s-au produs pentru prima oară în S.U.A. în 
1874, iar betonul armat a fost folosit la construcţia silozului de la Brăila în 1888 de 
către inginerul Anghel Saligny. Găsirea unor materiale prefabricate l-a preocupat 
încă din 1925 şi pe Henri Coandă, savant cu preocupări multilaterale, când a creat 
un material pe care l-a denumit „beton bois" folosit pentru prima dată de arhitectul 
I.A.Berindei la decorarea interioară a palatului de justiţie din Iaşi4 • În 1930 la Expoziţia 

2.Şt. Bălan şi Nicolae Şt. Mihăilescu, Istoria ştiinţei şi tehnicii în România.Date cronologioce Bucureşti 
edit Academiei 1985, pag.320. 
3. După un material semnat Ioan Augustin din 26 iunie 2008, (wwwliternet.ro) în care sunt prezentate 
pe larg dezbaterile acelei consfătuiri de la Moscova. 
4. P.Costinescu, Inventatori români Bucureşti, edit. A.G.l.R., 1999 
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de Inventică de la Padova, H.Coandă a primit o medalie de aur pentru inventrea 
„construcţiilor din beton în configuraţie multicelulară". Nu mai puţin celebrul savant 
< ieorge (Gogu) Cantacuzino (1881- 1966) a studiat în anii 1943 - 1945 betonul 
urmat cu fibre de oţel, rezistenţa sa şi mărirea capacităţii de preluare a eforturilor, 
111 conceptul utilizării sale contemporane (prefabricate), elaborând teoria betonului 
urmat şi o nouă metodă de calcul.5Aşa dar treptat, mai ales după 1955, precum se 
desprinde şi din documentele pe care le publicăm, ideea industrializării construcţiilor 
„prinde" teren. Construcţie în acceptul clasic al termenului, exprimat prin sinonimul 
tidire se transformă în montaj, adică livrarea pe şantier a unor structuri executate 
111 fabrici anume specializate. (De aici şi denumirea întreprinderilor, de construcţie 
~1 montaj). În 1956 se înfiinţează Institutul de proiectare pentru construcţii tipizate 
(l.P.C.T.), care va suferi de-a lungul anilor mai multe reorganizări. Din 1958 
funcţionează o secţie de montaj instalaţii tipizate în cadrul Intreprinderii instalaţii, 
111ontaj instalaţii. 

Aşa cum reiese şi din textul primului document a existat o reţinere în folosirea 
prefabricatelor, ele fiind întrebuiţate doar la 7% din volumul total de apartamente 
l'Xccutate. În organul teoretic al P.C.R. „Lupta de clasă" din 1962, nr.2, pag. 28 se 
l'llnstata că „întreprinderile nu erau suficient stimulate să întrebuinţeze prefabricate 
~1 materiale noi mai ieftine".„Poligoanele" de confecţionat structuri se transformă 
111 întreprinderi. Astfel, în 1972 ia fiinţă Întreprinderea de prefabricate din beton 
„< 'ombinatul de case" (1.P.B.), în 1974 ia fiinţă fabrica de beton celular autoclavizat 
„Militari, în 1977 funcţioneză două fabrici similare, I.P.B. Militari şi I.P.B.Bragadiru. 
I 'rin Decretul nr. 93 din 25 martie 1980 se înfiinţează prin comasarea celorlalte unităţi 
l.P.B."Miltari". Bucureşti (Bulet. Oficial nr.24 din 25 martie 1980). 

Apar şi manuale de specialitate la Editura Tehnică: C.Avram, Noi tipuri de 
hctoane speciale (1980), R.Suman,Tehnologii modeme în construcţii (1988), iar 
111ui târziu, în 1992, R.Popa şi M.Teodorescu, Tehnologia lucrărilor de montare a 
1•lementelor prefabricate din beton-armat şi beton prefabricat. 

Comunicările care se publică în cele ce urmează aparţin Întreprinderii de 
l 'onstrucţii din Prefabricate din Beton (l.C.P.B.) şi poartă, prima, semnătura inginerul 
li. Moşinoiu, directorul întreprinderii; cea de a doua comunicare, nesemnată, surprinde 
ill'livitatea Întreprinderii de Instalaţii, Montaj Instalaţii (1.1.M.1.) prezentată foarte 
pmbabil tot de directorul întreprinderii. Reţinem din comunicarea inginerului Moşinoiu 
rn începând din anul 1962 s-au construit primele locuinţe cu materiale integral 
prefabricate, iar în cei aproape 20 de ani de activitate a întreprinderii s-au construit 
H I .500 apartamente parţial sau integral executate din structuri de beton prefabricate. 

' lug.Al Ciornei, ing.Liviu Gherman. Betonul armat cu.fibre în "Tribuna Construcţiilor" nr.48 din 2 
1kl'cmbrie 2005 
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Ideea principală care se desprinde din cele două comunicări este aceea 
a industrializării construcţiilor în Bucureşti. Chiar dacă se pot aduce obiecţii 

la amplasarea construcţiilor, la calitatea lor (de alt fel rezistenţa acestora a fost 
dovedită, pentru cea mai mare parte din ele, la cutremurul din 1977), la arhitectura 
lor, la programul infernal de lucru de pe şantiere şi altele, construcţia de locuinţe a 
constituit o preocupare majoră şi a antrenat mii de bucureşteni în această activitate. 
Acest fapt nu poate fi trecut cu vederea într-o viitoare istorie a Bucureştiului cu toate 
aspectele ei demne a fi luate în seamă, la fel ca şi cele care nu au plăcut locuitorilor 
oraşului. Desigur vor trebui consemnate şi comentariile caustice prilejuite de 
„indicaţiile preţioase" şi de „realizărili epocii de aur". 

S-a ajuns astfel într-adevăr la execuţii cu cost de producţie mai mic, prin 
tipizare, dar, adăugăm, la construcţii uniforme, monotone, lipsite de expresivitate 
arhitecturală, adevărate „coteţe ale tristeţii socialiste" cum le-a definit Monica 
Lovinescu şi împotriva cărora s-au auzit şi proteste ale unor arhitecţi ai epocii. 

Montarea pererţilor din beton prefabricat trebuie asociată cu macaralele, 
aspectele tehnice privind exploatarea lor economică sunt cuprinse în comunicarea 
de mai jos a inginerului Moşinoiu. In peisajul anost al Bucureştiului epocii comuniste 
apariţia macaralelor turn a fost ceva deosebit. Era admirată puterea de ridicare, 
balansul pereţilor atârnaţi de cablul aparent subţire, rotaţia lor graţioasă. Era o imagine 
nouă care stârnea admiraţia privitorilor, şi care nu de puţine ori erau numeroşi. Poate 
tocmai de aceea macaraua a fost transformată într-un instrument al propagandei, de 
„educaţie politică", de „înrâurire ideologică şi estetică, de mare importanţă în epoca 
construirii desfăşurate a comunismului" potrivit dogmelor esteticii marxist-leniniste. 
Scopul fiind „stimularea prin toate mijloacele a iniţiativei maselor în toate domeniile 
vieţii economice sociale şi politice"."Construirea oraşelor" a fost considerată o 
temă majoră de inspiraţie (comandată!) a artei în tot lagărul socialist Arta „trebuie să 
educe zi de zi gustul artistic al poporului". Poezia, limbajul poetic, „au importanţă 
deosebită pentru formarea noii conştiinţe socialiste" iar muzica, „folosind forme 
diversificate (oratorii, dar şi muzica uşoară) să procure satisfacţii estetice care să 
educe" ... şi ... aşa mai departe. Pornind de la aceste dogme, ajungem la macarale. „Cu 
cât o formă se apropie mai mult de geometrie şi de dispozitivele sale simple - citim 
într-o culegere de eseuri- cu atât gândul se înflăcărează"6 • In continuare sunt înşirate 
mijloacele estetice prin care se obţine înflăcărarea: fascinaţia, senzaţia de grandoare, 
de admiraţie pentru cei care le mânuiesc. Acestor cerinţe politice le vor răspunde în 
anul 1961 celebrul Trio Grigoriu prin lansarea pe piaţă a nu mai puţin celebrului hit 
„Macarale". Succesul melodiei s-a datorat ritmului de swing, gen de muzică interzis 
în anii '5o ca find imperialistă, americană, deci decadentă. Versurile, în cel mai curat 

6.Titu Popescu, Concepte şi atitudini estetice, Bucureşti, edit. Meridiane, 1983, pag.35 
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~111 proletcultist, corespund întocmai „indicaţiilor" ca literatura versificată - evident 
1·11 mesaj politic - poate fi exprimată şi prin muzică ritmică.7 Declaraţia de dragoste 
d111 textul melodiei este făcută cu ajutorul macaralei. Bileţelul urcat spre iubita care 
l'lmduce cu o mână mică macaraua are ca text: "spor la muncă, te iubesc".(!) şi totul 
~l' petrece într-un peisaj „a zeci de blocuri care râd în soare."8 

Mircea Eliade, ocupându-se de miturile lumii modeme, constata că ele se 
!urmează cu sprijinul puternic al mass-mediei. Fenomenul este exemplificat prin 
„rnltul automobilului sacru", devenit mit prin progamul - adevărată ceremonie 

rnre se desfăşoară la lansarea automobilelor în saloanele oficiale. 9 Dacă înlocuim 
ll•rmenul de mass-media cu propaganda de partid constatăm că sentimentul de 
J.!l'llndoare sus amintit care a dat naştere „fascinaţiei" - aceste <laturi psiholgice 
1111 fost preluate şi exploatate de partid devenind instrumente al propagandei 
rnmuniste. Macaraua devine aşa dar un bun model, apt pentru a fi un mit care 
ilustreze „construcţia socialismului". 

Această dezlănţuire afectivă pentru macarale se întâlneşte în toate reportajele 
rnre au ca subiect şantierele de construcţie. Macaraua este îmbrăcată în cele mai 
1llverse metafore cum ar fi de pildă asemănarea cu berzele care construiesc cuiburi 
•11111 cadre spectaculoase: "macaraua gigant domină împrejurimile ca o rampă de 
l1111sare" sau „impresionanta siluetă a macaralei, asemănătoare unei nave" etc 10. 

Un album cartonat cu desene şi text destinat copiilor între 3-5 ani, editat 
111 1985 şi întitulat "Priviţi cum creşte oraşul" este ilustrat cu buldozere, pereţi 
prefabricaţi, macarale şi povestirea se încheie triumfător, locatarii se mută în case 
1111i. Politica de îndoctrinare încă de la vârste fragede s-a reflectat şi în planul 
ll'lllatic pentru jucării. Se produceau autobasculante, excavatoare, macarale .11 

I 'c a rămas din acest mit? Melodia „Macarale" a fraţilor Grigoriu se mai cântă 
,1 11stăzi, dar ea şi-a pierdut sensurile proletcultiste, conţinutul ideologic, odată cu 
prllbuşirea comunismului. 

Dar povestea macaralelor nu s-a terminat în 1989. Inchiderea şantierelor a 
1l11s la lăsarea în paragină a acestor giganţi de metal. Neîngrijite, ruginite, macaralele 
~1111t catalogate de presă ca „vechituri de peste 20 de ani" şi care au început să 
~l' prăbuşească provocând accidente. Urmare a accidentelor, Guvernul a emis o 

I < 'itatele sunt preluate din Bazele esteticii marxist-leniniste, capitolele Arhitectura, Muzica şi Poezie 
lt11rnreşti, edit. Poltică 1961 
H l ln pertinent comentariu al acestui produs literar-muzical, în eseul dlui Mihai Cojocaru, Poezia 
loltw11rilor în "Observatorul Cultural" nr.477 din 4 iunie 2009. 
'I Mircea Eliade, Aspecte ale mitului Bucureşti,edit. Meridiane, 1978, pag.170 şi următoarele. 
111. Florica Dumitrescu, Dicţionar de cuvinte recent., Bucureşti 1997 
11 Pc larg, această temă este dezbătută la Oliver Velescu, Ideologia restructurării urbane în „Arhivele 
lulnlitarismului" 1998, nr.18, pag.68. 
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Hotărâre, nr.296 din 19 septembrie 2002: „Privind unele măsuri pentru dezafectarea 
macaralelor turn abandonate pe şantierele de construcţii" dând astfel posibilitatea 
legală a dezafectării, măsură ce a trenat în timp încă vreo câţiva ani. În 2007 au fost 
numărate 60 de macarale vechi care se puteau prăbuşi („NEWSLETTER" din 1 O 
martie 2007). In presă urmare a reluării campaniei de construcţii în Bucureşti întâlnim 
titluri ca: „Macarale râd în soare, la profituri argintii" (Săptămâna Financiară on line 
din 6 iulie 2007) sau: "Ofensiva imobiliară susţinută de artileria grea a macaralelor. 

Într-adevăr, potrivit presei în 2002 existau deja în Bucureşti 76 de 
macarale noi ca în 2007 numărul lor să crească la 399 de macarale. Noile macarale 
readuc în memorie vechea melodie a fraţilor Grigoriu, dar impactul nu mai este 
acelaş ca cel din trecut. Dar, potrivit unui blog pe Internet semnat „Martor 
ocular"( 18 iulie 2008) rememorarea comunismului sună astfel:"Macarale râd 
în soare/ Umbra lor e apăsătoare" ! 

lată documentele: 
,,Evolutia construcţiilor de locuinţe din panouri mari executate de I.C.P.B. 
Făurirea societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintarea României 

spre comunism reprezintă obiectivul fundamental formulat de Programul partidului 
pentru etapa actuală. 

Congresul al Xii-lea al P.C.R. a stabilit direcţiile prioritare de acţiune, 
principalele coordonate care definesc stadiul actual al dezvoltării vieţii noastre 
economico-sociale. În directivele Congresului al Xii-lea al P,C.R. se arată că „pe lângă 
dezvoltarea în ritmuri rapide a producţiei materiale, obiectiv esenţial îl constituie 
sporirea eficienţei producţiei, ridicarea la un nivel calitativ înalt al întregii activităţi 
economico-sociale. Aceasta va impune să se acţioneze cu hotărîre pentru creşterea 
productivităţii muncii, reducerea costurilor de producţie, îmbunătăţirea calităţii 

produselor şi folosirea cu randament sporit a fondurilor fixe, a tuturor resurselor 
materiale şi financiare ale ţării, trecerea la o nouă calitate". Politica consecventă a 
conducerii partidului şi statului nostru pe linia ridicării continue a nivelului de trai 
al poporului, alături de politica de dezvoltare armonioasă a tututuror judeţelor şi 
oraşelor ţării au condus la creşterea an de an a nevoilor de locuinţe. 

În lumina programului stabilit de Partidul Comunist Român şi a indicaţiilor 
date de secretarul său general, s-au stabilit măsuri penru accelerarea ritmului 
construcţiilor de locuinţe, sporirea gradului de confort a apartamentelor, mărirea 
suprafeţelor utile asigurarea realizării unor construcţii trainice, cu grad de rezistenţă 
sporit la seisme, creşterea nivelului de industrializare a construcţiilor de locuinţe 

În această direcţie una din căile importante este creşterea gradului de 
prefabricare a construcţiilor, inclusiv a celor de locuinţe. 

Necesitatea realizării în ţara noastră, în deceniul 1981-1990 a 2350-2450 mii 
apartamente impune creşterea numărului de locuinţe realizate în structuri integral 
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prefabricate şi mixte cu o pondere de cca. 80%. 
Întreprinderea de Construcţii din Prefabricate din Beton, specializată în 

construcţii de locuinţe pe structuri integral prefabricate a avut şi are sarcini deosebite 
pe această linie. 

În cei peste 20 de ani de activitate, unitatea noastră a realizat un volum 
de 81.500 apartamente, ceea ce reprezintă locuinţe pentru populaţie de 250.000 
locuitori, echivalent cu cea a oraşului Cluj, odată şi jumătate cea a oraşului Iaşi sau 
de 3 ori cea a oraşului Buzău. 

Întreprinderea a executat locuinţe integral prefabricate începând din 
unul 1962, când a realizat blocuri după secţiunea 1.013 cu panouri fumizate de 
Întreprinderea de Prefabricate Progresul. 

Începutul mai mult decît modest s-a făcut în acel an la un volum de 120 de 
npartamente, reprezentînd numai 7,4% din volumul anual de apartamente executat 
de intreprindrea noastră, pe atunci I.C.M.4. 

În cincinalul 1960-1965 aceasta a atins un maximum de realizare în 
rnnstrucţiile integral prefabricate în anul 1964 când s-au construit 1060 apatamente 
de acest tip. 

Avântul deplin al execuţiei secţiunilor integral prefabricate a început însă la 
intreprinderea noastră ca şi dealtfel la alte unităţi de construcţii de locuinţe din anul 1966. 

Orientarea justă dată de conducerea de partid, de tovarăşul Nicolae 
l 'eauşescu personal pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale oamenilor muncii 
din ţara noastră a dus la crearea bazei materiale pentru realizarea locuinţelor integral 
prefabricate. 

Astfel în afara capacităţii existente la Fabrica Progresul de cca. 800 ap./an 
~-nu creat noi capacităţi pentru producere de panouri prefabricate pentru clădiri de 
locuit cu o capacitate de 4660 apartamente/an. 

Odată cu punerea la dispoziţie de noi capacităţi de producţie, constructorii 
din Capitală şi din ţară au obţinut şi un mare suport moral prin importanţa deosebită 
pc care conducerea partidului şi statului nostru au dat-o activităţii de construcţii. 

La Conferinţa pe ţară a lucrătorilor din construcţii secretarul general al 
l'ntidului a definit construcţiile drept „parte componentă a operei de edificare a 
Nocialismului". 

La acel forum, conducătorul statului aprecia în mod deosebit munca 
depusă de constructori spunînd: "Comitetul Central al Partidului, Guvernul 
1nrii, dau o înaltă apreciere activităţii desfăşurate de oamenii muncii din 
~untiere, detaşament important al clasei noastre muncitoare, al poporului 
rnmân, contribuţiei lor la măreaţa operă a construcţiei socialismului". 

În condiţiile astfel create, întreprinderile de construcţii au trecut la accelerarea 
111111ului de realizare a construcţiilor scurtând mereu termenele de execuţie ale 
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obiectivelor al căror volum a crescut continuu. 
Şi în cadrul Consiliului Popular al Municipiului Bucureşti din cadrul 

Centralei de Construcţii Montaj, printre care şi oamenii muncii din Intreprinderea de 
Construcţii din Prefabricate de Beton, stimulaţi de îndrumările secretarului general, 
au trecut la sistemul industrializat al locuinţelor din panouri mari. 

Întreprinderea noastră a reuşit să execute în ultimii 15 ani un număr 
important de apartamente integral prefabricate după o dinamică în care s-a început 
în anul 1966 cu l 722 apartamente a atins un maxim de 6400 de apartamente în anul 
1974 şi 1975, număr care va fi realizat şi depăşit în anul 1980. 

Luînd ca bază de comparaţie realizările de structuri integral prefabricate avute 
în cincinalul 1961-1965 şi care sînt de 21720 apartamente rezultă următoarele: 

Volumul în ap. 
realizat 

1966-1970 
1971-1975 
1976-1980 

Valoarea raportului 
creşterii faţă de cin
cinalul cu care se 
compară ( 1961-1965) 

11.833 
27.250 
22.761 

6,8 ori 
15,8 ori 
13,2 ori 

În anul 1969, întreprinderea noastră a fost reorganizată sub denumirea de 
întreprindere de construcţii din prefabricate de beton sub forma de „Combinat de 
case" prin fuzionarea I.C.M.4 cu întreprindrea de prefabricate de beton Militari, 
având o activitate complexă de turnare a panourilor mari, transport şi montajul 
acestora, instalaţii şi finisaj pînă la predare la cheie a apartamentelor cu P+4 nivele 
din secţiunea 2926. Pe parcurs, în anul 1975 au mai fost preluate poligoanele Vitan
Bîrzeşti şi Bragadiru ce realizau 1500 apartamente la secţiunea P+8, LP.11-21 şi 

elemente pentru secţiuni mixte cu un volum de cca.45.000 mc/an. 
Noua formă a dat posibilitatea de realizare a indicatorilor de plan în condiţii 

bune, ajungându-se la un salt de 5900 ap/an în 1973, la producţia fizică şi 6400 ap/an 
integral prefabricate în anul 1974 şi 1975, datorită următoarelor condiţii: 

-posibiltatea de repliere şi transferare imediată de la o unitate la alta a 
forţelor şi mijloacelor de producţie, ele fiind în cadrul aceleiaşi întreprinderi; 

-posibilitatea acţionării asupra calităţii panourilor prin urmărirea remedierii 
imediate a defecţiunilor constatate pe şantier printr-o colaborare deplină şantier
fabrică şi reciproc; 
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-înlăturarea discuţiilor între furnizorul de prefabricatre şi beneficiar asupra 
preturilor panourilor; 

-posibiltatea realizării rapide a unor tehnologii noi în fabrică, mobilitate în 
l' xecutarea imediată a elementelor prefabricate din subordine pentru anumite elemente 
prefabricate noi necesare pe şantier, în vederea creşterii gradului de prefabricare şi 
prin aceasta relizarea unui mare volum de lucrări de finisaje în fabrică; 

-crearea posibilităţilor de a specializa subunităţile de prefabricate în 
~uhordine pentru anumite elemente prefabricate şi în unele cazuri de a putea prelua 
1111umite tipuri de panouri de la o subunitate la alta; 

-crearea posibilităţilor de a specializa subunităţile de prefabricate din 
~uhordine pentru anumite elemente prefabricate şi în unele cazuri de a putea prelua 
1111umite tipuri de panouri de la o subunitate la alta; 

-posibilitatea întrajutorării în perioada de vârf a predărilor de apartamente 
1 ll· către şantier cu forţele de muncă din fabrică şi invers, în fabrică cu forţele de 
11111ncă din şantier la reparaţii capitale ale fabricii, la unele modificări sau la produse 
111 care nu există forţă de muncă specializată; 

-realizarea permanentă a prefabricatelor pentru apartamente asortate şi nu 
volume de mc. panouri, indicator care îndepărtează fabricaţia de scopul final de 
ll011lizare a apartamentelor; 

-avînd industrie se putea asigura fonduri pentru tehnica nouă, aveam 
11Nigurată baza materială de realizare a unor lucrări la fabrică care să îmbunătăţească 
lll'livitatea de pe şantier; 

-posibilitatea realizării elementelor mici şi a confecţiilor metalice folosite 
111 ~antier, în atelierele fabricilor, precum şi posibilitatea execuţiei unor lucrări de 
l11horator mai pretenţioase în laboratoarele fabricilor; 

-eliminarea tuturor verigilor intermediare pentru recepţia panourilor, 
programare, livrare etc; 

Din anul 1975, neîncrederea justificată a unor proiectanţi şi cadre cu muncă 
dl· control în construcţii au dus la scăderea prestigiului soluţiei de clădiri integral 
prl·l'abricate, lucru care combinat cu necesitatea schimbării utilajelor care aveau 
1111rma de amortisment realizată în proporţii de 300% la fabrica Militari a dus 
111 situaţia de a nu se va prevedea clădiri integral prefabricate, decât la nivel care 
1q1rezenta cca. 30% din capacitatea ce o aveam în anul 1976. 

Seismul din anul 1977 a verificat practic calitatea şi rezistenţa clădirilor din 
p1111ouri mari şi a creat un nou avînt acestei structuri de blocuri de locuinţe. 

Cu toate greutăţile întâmpinate, întreprinderea noastră a reuşit să realizeze 
1111 important volum de apartamente integral prefabricate, din care ponderea cea mai 
11111re a fost executată în ultimii 15 ani. 

Menţionăm că dacă în cincinalul 1960-1965 locuinţele integral prefabricate 
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reprezentau doar 17% din activitatea noastră, în utimii 15 ani datorită politicii 
consecvente de industrializare şi în mod deosebit a creşterii gradului de prefabricare, 
procentul a crescut pînă la % la % în anul 1980. 

Ca intreprindere specializată în execuţia de construcţii integral prefabricate, 
intreprinderea noastră a primit a primit sarcina de realizare pentru prima oară în 
activitatea sa a întregului său plan anual cu acest tip de structuri. 

În acest scop colaborăm cu institutele de cercetare, proiectare şi furnizorii 
în vederea elaborării proiectelor, obiectarea şi discutarea acestora, îmbunătăţirea 
tehnologiei de fabricare şi montaj, schimbare de soluţii, reglementarea preţurilor 
participînd la executarea prototipurilor şi seria O, lucrări de care de altfel, beneficiază şi 
celalte unităţi ale C.C.M.B. <Centrala construcţii montaj a Municpiului Bucureşti> 

Ca urmare a decretului 220/1977 unităţile de prefabricate din C.C.M.B.şi 
respectiv şi din întreprinderea noastră au trecut în cadrul M.E.F.C.M. <Ministerul 
Economiei Forestiere si Materialelor de Constructii>. 

După preluarea activităţii industriale de către M.E.F.M.C. intreprinderea 
noastră a rămas să execute activitatea de transport, montaj, finisaj şi instalaţii aferente 
pentru totalitatea apartamentelor ce le realizăm. 

Realizarea obiectivelor din plan se face prin cele 6 şantiere din care 2 de 
structură, 2 de finisaj, 1 pentru instalaţii şi unul pentru execuţia de terase şi producţie 
secundară industrială. 

Întreprinderea mai are o staţie de utilaj de transport, o bază de producţie, 2 
ateliere de preuzinare a instalaţiilor pentru lucrări sanitare şi de încălziri. 

În domeniul construcţiilor integral prefabricate I.C.P.B. execută o gamă 
de apartamente având una până la 4 camere din următoarele secţiuni: T 770, cu 3 
variante de tronsoane şi 6 cuplări posibile; T 772 cu 4 tipuri de tronsoane şi 8 cuplări 
posibile; 92-Rb cu 7 tipuri de tronsoane şi 6 cuplări posibile. 

În cursul anului 1981 I.P.C.T. <Institutul de proiectare de construcţii 
tipizate> urmează să realizeze încă un număr de 8 tipuri de tronsoane, ceea ce va 
duce la variante foarte mari la proiectul T 772. 

Îmbinarea raţională pe care o face I.C.P.B. între elementele procesului de 
producţtie ( mij toacele materiale şi umane) precum şi structura sa organizatorică au 
ca scop obţinerea unor indicatori tehnico-economici cât mai buni. 

Saltul calitativ se materializează în realizarea unui volum mai mare de apartamente 
an de an, reducerea duratei de execuţie, reducerea costurilor de producţie, realizarea 
indicatorilor de plan şi în mod deosebi realizarea unei productivităţi a muncii la construcţii 
de locuinţe, apropiate de cea a ţărilor avansate cu experienţă în această activitate. 

Din analiza făcută comparativ cu celelalte sisteme de construcţii, realizarea 
apartamentelor din panouri mari conduce implicit la reducerea costurilor pe m.p. 
suprafaţă locuibilă, a preţului mediu de deviz pe m.p. arie desfăşurată, la reducerea 
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consumului principalelor materiale, reducerea consumului de manoperă, la creşterea 
eficienţei economice pe ansamblul activităţii. 

Pe parcursul execuţiei ne-am confruntat cu o serie de probleme pe care am 
cr1utat să le eliminăm, rezolvarea lor definitivă stând în continuare în atenţia noastră. 

Astfel au fost luate măsuri pentru reducerea costului pe mia de lei realizată, 
după cum urmează: la utilajul principal macaraua cu care realizează montajul. 
11) S-a intervenit la I.C.P.D.C.D. (!?) pentu schimbarea încadrării greşite a macaralei 
cure prevedea o singură montare şi demontare pe an, în realitate aceasta se face de 
H-1 O ori. Pentru aceasta s-a adus în deviz o acoperire de 600 lei/ap. 
h) S-a renunţat la tehnologia de lucru cu două macarele 2B.80 la montajul secţiunii 
I'. 722, ceea ce a dus la o reducere a pierderilor şi o scădere a preţului de cost cu 500 
lci/ap. folosind macaraua KB.160. 
c) S-a organizat o livrare cât mai corectă de la fabricile furnizoare, ceea ce a dus la 
eliminarea timpilor inactivi ai macaralei şi reducerea cu cca. 500lei/ap. a cheltuielii 
l'fcctive. 
d) Legarea acordului global de operativitate a realizării de către brigada respectivă a 
I ,H ap/zi macara, ceea ce a dus la o eficienţă de 320 lei/ap prin intensificarea folosirii 
macaralei, scurtarea duratei de stagnare a acestui utilaj. 

La manoperă 
Reorganizarea brigăzilor de montaj astfel ca ele să aibă un număr de 27-32 

ou meni cu care să acopere toate operaţiunile şi lucrările necesare execuţiei montajului 
pc cele două schimburi realizând astfel o economie de cca. I 00 lei/ap. 

Executarea lucrărilor pe bază de contract de acord global în procent de 90% 
din numărul total de muncitori, ceea ce aduce o eficienţă de cca.1800 lei/ap. 

Trecerea unei părţi din manoperă de la şantier în fabrică prin executarea 
de preuzinate la instalaţii sanitare, încălzire şi electrice, realizarea de parapeţi de 
hulcon gata finisat, confecţionarea armăturilor din oţel beton, tăierea geamurilor la 
dimensiune, prepararea centralizată a materialului pentru glet, a romalchidului etc. 
nare a adus o economie de cca 2500 lei/ap. 

Valoric eficienţa nu poate fi arătată prin costul de producţie datorită în 
principal modului de întocmire a finalului de deviz, care reduce cu 3% valoarea 
prefabricatelor pe care noi le plătim în toalitate. 

Separat de aceasta, furnizorii de prefabricate livrează panourile cu multe 
dclCcte, faţă de norma internă de întreprindere pe care constructorul este obligat 
~n le ia neavând alte panouri şi trebuind să-şi reaşeze planul de apartamente. În 
lll'Castă situaţie suntem obligaţi să facem verificările cuvenite pentru a aduce 
punourile în condiţiile prevăzute în norma internă, lucru ce a consumat manoperă 
r1lt ~i valori suplimentare faţă de costurile stabilite. I.C.P.B. consideră că înscrierea 
111 costul planificat la nivelul cuantumului anului 1980 este posibilă a fi realizat în 
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condiţiile menţinerii preţurilor produselor, eliminarea inconvenientelor la livrarea 
prefabricatelor, respectiv întreruperea pierderilor datorate de acestea. 

Putem însă exprima eficienţa execuţiei clădirilor integral prefabricate, pe 
care le executăm prin consumul de manoperă la mp arie desfăşurată şi care scade 
de la 3 7 ore/ap. la secţiunile monolite şi ajunge la cca. 15 ore/ap. la secţiunile din 
panoun man. 

I.C.P.B. a ajuns că datorită măsurilor luate şi arătate mai sus să scadă 
consumul de manoperă pe mp de la 24 ore în cincinalul 1961- 1965 la 14,30 ore 
în anul 1980. Faţă de prevederile indicatorilor de proiect există însă o depăşire a 
orelor cu cca. I 0% datorită faptului că unele lucrări cum sunt montarea geamurilor, 
vopsirea tâmplăriei, finisajul exterior, precum şi anumite dotări nu se realizează în 
fabrică conform devizului. 

În raportul prezentat la Congresul al XII-iea al Partidului Comunist Român, 
tovarăşul Nicolae Ceaşescu a arătat necesitatea trecerii la o nouă calitate în toate 
ramurile economiei naţionale pentru creşterea puternică a productivităţii muncii şi 
gospodărirea cu maximă eficienţă a resurselor materiale şi financiare. 

În construcţii accelerarea ritmului de creştere a productivităţii muncii şi de 
aici asigurarea eficienţei produsului realizat se face pe următoarele căi: 
1 - Proiectarea şi cercetarea tehnologiei de execuţie în vederea creşterii gradului de 
industrializare. 
2 - Intensificarea gradului de prefabricare 
3 - Creşterea gradului de mecanizare 
4 - Mărirea gradului de tipizare 
5 - Introducerea tehnologiei modeme de execuţie 
6 - Organizarea forţei de muncă existentă pentru obţinerea randamentului maxim 

Un obiectiv important pentru toate ramurile activităţii economice este 
sporirea mai accentuată a acestora prin ridicarea gradului de valorificare a materialelor 
şi energiei, folosirea intensivă a maşinilor şi utilajelor, reducerea costurilor îndeosebi 
a cheltuelilor materiale. 

Pe linia realizării sarcinilor trasate în rezoluţia Congresului al XII-iea al 
P.C.R., C.O.M. <Comitetul Oamenilor Muncii > din I.C.P.B. îşi propune în vederea 
creşterii productivităţii muncii şi a eficienţei activităţii sale următoarele măsuri: 

La avizarea şi aprobarea detaliilor de sistematizare 
Intervenţie lal.P.B. <Institutul ProiectBucuresti> S.A.S. <Secţia de Arhitectură 

şi Sistematizare>; şi D.G.D.A.L. <Direcţia Generală de Adminstrare a Locuinţelor> 
ca asamblarea secţiunilor să se facă în aşa fel încât un bloc să fie format din minimum 
2 tronsoane aliniate, cu un minimum de 60 apartamente astfel ca să se poată lucra 
simultan în mai multe zone a clădirii cu aceiaşi macara şi aceiaşi brigadă. 
2) Prin discutarea cu aceleaşi foruri să se convină ca tronsoanele din bloc să fie de 
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ucelaşi tip, aceasta pentru a folosi cât mai eficient rezervele. 
·') Să se caute prin sistematizare, respectiv prin amplasarea blocurilor din panouri 
mari să se asigure apropierea lor de resursele pentru fabricate, reducându-se asfel 
cheltuielile de transport. 
h)La execuţia prefabricatelor. 
I. Reducerea numărului de prefabricate prin înlocuirea elementelor mici de la casa 
li llului, de la nodurile sanitare, de la bucătării şi băi prin elemnte spaţiale, lucru ce 
vu duce la economie de utilaj, manoperă, energie; 
2. Introducerea la secţiunea T.722 a tuburilor electrice în panourile interioare, ceea 
cc va reduce consumul de mortar şi manoperă pe şantier asigurând şi o mai mare 
siguranţă în exploatare; 
I. Executarea de ventilaţii din beton, rezistente la manipulări, lucru ce va elimina 
reparaţiile necesare pe şantier; 
4. Repunerea dotării băilor de la secţiunea T. 772 la nivelul prevăzut în proiect pentru 
l'Xecuţia în fabrică, ceea ce va duce la reducerea manoperei pe şantier; 
'i. Executarea în fabrică a elementelor realizate în prezent din zidărie sau din beton 
monolit cum sunt intrările de la secţiunea T.722 şi 92-RB; 
l") La construcţii montaj. 
I . Reaşezarea normelor locale la nivelul dotării actuale şi pregătirii profesionale 
l'Xistente la muncitorii din întreprinderea noastră; 
2. Ridicarea nivelului de calificare prin cursuri de scurtă durată prin scoaterea din 
producţie şi prin cursuri de policalificare; 
I. Organizarea aprovizionării tehnico-materiale în concordanţă cu fişa limită de materiale, 
depozitarea acestora la obiect în vederea eliminării transporturilor suplimentare; 
·I. Executarea lucrărilor pe bază de bază de contract în acord global în proporţie de 
1151Yo din volumul total al lucrărilor; 
'i. Introducerea în brigăzile de montaj a unor muncitori specializaţi în lucrări de 
1idărie, lăcătuşerie etc. pentru a face ca la finisaj predarea să se facă cât mai corect 
rn betonul realizat fără bavuri,(?) rupturi etc; 
h. Realizarea turnării stratului suport sub covorul p.v.c. de 1,5 cm. cu ajutorul 
1urbosonului; 
I. Introducerea la terasă a tehnologiei de execuţie a termoizolaţiei cu plăci b.c.a. de 
h0x60xl0 cm. folosindu-se cărucioarele pentru transport containerizat, ceea ce va 
duce la o economie de manoperă, materiale şi energie; 
u) Tranportul de prefabricate şi alte materiale 
!\menajarea mijloacelor de transport autotractor + trailer astfel ca să se poată 
lrnnsporta un volum de panouri de 30 to. 

Prospectarea posibilităţii de realizare a unui trailer special amenajat 
I rnnsportului de prefabricate. 
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Realizarea unui program pentru verificarea sistematică a dispozitivelor 
amenajate pe trailer astfel ca ele să permită transportul fără a deteriora panourile 
transportate. 

Stimati tovarăşi 
Colectivul de oameni ai muncii din întreprinderea noastră, sub conducerea 

organului de partid este preocupat de ridicarea pe o treaptă superioară a întregii noastre 
activităţi, de trecere la o nouă calitate, de aplicare consecventă în practică a sarcinilor 
şi hotărârilor adoptate de cel de al Xii-lea Congres al Partidului Comunist Român şi 
a indicaţiilor date de secretarul general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu. În 
acest sens, ne preocupă pentru îmbunătăţirea în continuare a activităţii colectivelor de 
specialişti din cadrul întreprinderii, care studiază şi propun măsuri pmtru asigurarea 
încă din acest an, a premizelor îndeplinirii integrale a planului pe anul viitor. 

Suntem preocupaţi în mod deosebit de îmbunătăţitrea calitativă a lucrărilor, 
de stabilirea şi aplicarea de noi soluţii, tehnologii, care să aducă concomitent, atât la 
o mai bună calitate a lucrărilor cât şi la reducerea costurilor de producţie. 

Urmărim cu consecvenţă aplicarea noului mecanism economico
financiar, care să ridice pe o nouă treaptă, superioară, întreaga noastră activitate 
economico-socială." 

* 

DIRECTOR 
lng. G. Moşinoiu 

2. „Preocuparea 1.1.M.l. pentru modernizarea producţiei şi creşterea gradului de 
prefabricare a instalaţiilor aferente locuinţelor din bucureşti comparaţii, eficienţe, 
o nouă calitate. 

Organizarea activităţii construcţii în cadrul Consiliului Popular al 
municipiului Bucureşti, generează înfiinţarea în 1958 a Întreprinderii de instalaţii, 
montaj izolaţii. 

Incă din acel an, sarcinile de plan au impus necesitatea desfăşurării în paralel 
a activităţii de producţie şi a organizării unităţii. Treptat s-a dezvoltat capacitatea 
de producţie, s-au conturat subunităţile intreprinderii, a crescut dotarea tehnică, s
a perfecţionat sistemul organizatoric funcţional al intreprinderii. Sarcinile mereu 
crescânde au condus la permanentizarea efortului de optimizare a conducerii, la 
perfecţionarea proceslor tehnologice, diversificarea lor. 

Volumul mare de lucrări a impus Întreprinderii de instalaţii luarea unor măsuri 
organizatorice şi tehnice, capabile să facă faţă ritmului mereu ascendent al sarcinilor 
pe care le-a avut de realizat. Metodele tradiţionale clasice folosite în execuţie făceau 
faţă cu greu sarcinilor de plan ale înreprinderii, în continuă creştere. Sub aspect 
calitativ, lucrările executate prin metodele tradiţionale la blocurile de locuinţe erau 
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t•lcrogene ca montaj, fiecare echipă având un stil de lucru, o productivitate scăzută 
~iun consum mare de materiale de bază şi auxiliare. Toate aceste consideraţiuni au 
condus la căutarea unor metode noi care să ridice pe o treaptă superioară execuţia 
lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor. 

Pentru asigurarea calităţii lucrărilor de instalaţii s-a impus introducerea 
uniformizării proceselor de producţie, a creşterii nivelului tehnic a muncitorilor a 
11111iştrilor, tehnicienilor şi inginerilor. 

De asemenea, în scopul asigurării creşterii productivităţii muncii, a realizării 
unui volum de lucru din ce în ce mai sporit, a trebuit să depunem eforturi pentru 
11sigurarea a noi soluţii în efectuarea lucrărilor de bază. 

În anul 1962, ca urmare a muncii în colectiv a unui grup de ingineri, tehnicieni 
ş1 muncitori s-a reuşit să se concretizeze primele elemente prefabricate în instalaţii 
~unitare. În anul următor s-a realizat prefabricarea parţială a unor subansamble de 
lncălzire centrală. Aceasta a condus la realizarea unui volum important de prelucrări de 
111uteriale de bază, fapt ce a impus găsirea unor soluţii pentru mecanizarea operaţiilor. 

În anul 1963 s-a amenajat primul atelier de şantier pentru prefabricarea 
instalaţiilor sanitare, plasat în cartierul Titan, centrul de greutate al lucrărilor de 
1·onstrucţii de apartamente în acea perioadă. Atelierul a fost organizat pentru o 
l'llpacitate destul de mică şi a fost dotat cu dispozitive şi maşini unelte în scopul 
rculizării în cele mai bune condiţii a operaţiilor de prelucrare. Trebuie subliniat faptul 
dl cea mai mare parte din aceste dispozitive au fost concepute şi realizate de către 
intreprindere ca acţiune de autoutilare. 

Experienţa acumulată a creat posibilitatea de tipizare a lucrărilor de instalaţii 
~unitare şi încălzire penru apartamente, realizîndu-se mai mult tipuri de prefabricate 
l'lll'C au putut fi folosite indiferent de sistemul de execuţie al construcţiilor (cadre, 
pnnouri mari, glisante etc.). 

În perioada care s-a scurs pînă în 1965, activitatea întreprinderii a fost marcată 
de căutări permanente de îmbunătăţire a proceselor tehnologice şi de experimentări 
necesare concretizării unor metode noi de lucru. 

Toate aceste acumulări cantitative trebuiau ordonate şi concretizate într-un 
~nit calitativ privind industrializarea lucrărilor de instalaţii . 

Începând din anul 1965 şi în continuare s-au creat condiţiile necesare ralizării 
11ccstui deziderat. 

Având în vedere extinderea introducerii prefabricatelor a apărut necesitatea 
111ncnajării unor ateliere centrale cu care l.M.1.1. să fie dotată în scopul generalizării 
111dustrializării lucrărilor de instalaţii. 

Cu sprijinul Comitetului Executiv s-au proiectat şi s-au executat o parte din 
Atelierele centrale de prefabricate care au intrat parţial în funcţiune în 1965. Din 
11l"cl an nodurile sanitare şi de încălzire centrală au fost realizate în hala construită în 
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amplasamentul din Drumul Taberei. 
În continuare în acelaşi amplasament s-a construit şi organizat şi atelierul 

de formare centralizată a corpurilor de încălzire, evitând aprovizionarea în şantier a 
radiatoarelor cu defecte de fabricaţie. 

În anii care au urmat s-au asigurat condiţii optime de realizare a prefabricării 
lucrărilor, organizându-se şi un atelier pentu prefabricarea tubulaturii de ventilaţie. 

Pentru implementarea noilor tehnici de lucru s-a impus desfăşurarea unei 
activităţi susţinute pentru creşterea nivelului profesional al cadrelor. A fost întreprins 
un proces continuu de şcolarizare şi de instruire în special pe linia perfecţionării 
tehnologiilor şi privind introducerea unor materiale noi. 

Rezultatele acestor măsuri ne-au condus la perfecţionarea tehnologiei de 
montare a prefabricatelor, optimizarea formaţiilor de lucru, utilarea cu scule şi 

utilaje prin forţe proprii, toate acestea având ca scop creşterea substanţială a calităţii 
lucrărilor şi a productivităţii muncii. 

În următorii 5 ani 1.1.M.l. a reuşit să concretizeze noile tehnologii de lucru 
care se deosebesc fundamental de cele clasice folosite anterior. 

Toate operaţile de prelucrare, formare şi asamblare se făceau în şantier, după 
metode tradiţionale, iar după noua metodă se realizau în cea mai mare parte în 
ateliere. În şantier se execută numai montarea prefabricatelor, probarea şi finisarea 
instalaţiilor. Marea majoritate a operaţiilor de prelucrare şi formare sunt executate în 
ateliere dotate cu maşini-unelete şi dispozitive de mare productivitate. 

Industrializarea lucrărilor noastre a marcat de la bun început avantajele faţă 
de realizările prin sistemul clasic de lucru. 

Realizarea mecanizată a lucrărilor de prelucrare şi formare într-o 
proporţie de 20%. 
Reducerea manoperei din şantier cu 20% faţă de trecut. 
Reducerea consumului de materiale de bază (ţevi-conducte-oţel
P. V.C.-plumb) cu 2-4%. 
Creşterea nivelului calitativ al operaţiilor prin folosirea 
unor utilaje şi scule perfecţionate şi prin sporirea exigenţei 
controlului. 
Realizarea unui ritm continuu de execuţie independent de 
stadiul construcţiilor. 
Creşterea eficienţei economice în activitatea întreprinderii 
care în final a condus la realizarea sarcinii de reducere a 
cheltuielilor la 1.000 lei producţie. 
Productivitatea muncii în perioada 1965 - 1980 a crescut 
de cca. 3 ori pentru lucrările de instalaţii sanitare, 
încălzire centrală, electrice şi ventilaţii. 
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În continuare 1.1.M.I. a dezvoltat organizarea atelierelor şi a extins la toate 
lucrările noile metode de lucru. S-a ajuns astăzi la o mică uzină cu 450 muncitori, 
dotată corespuzător unor metode de prelucrare a 40.000 apartamente pe an, înglobând 
următoarele secţii: 

Secţia de prefabricare noduri sanitare, încălzire gaze; 
Secţia prefabricare tablouri şi firide electrice; 
Secţia prefabricare tubulatură ventilaţii şi măşti p.v.c.; 
Secţia lăcătuşerie şi prefabricate puncte termice, centrale termice 
şi staţii de hidrofor; 
Secţia de formare şi probare corpuri de încălzire; 
Secţia echipare obiecte sanitare; 
Secţia turnătorie, sculărie, injecţii mase plastice. 

Secţiile au fost organizate în fluxuri tehnologice, în marea lor majoritate 
l111iare, care au suportat în timp modificări reclamate de varietatea produselor şi de 
11ptimizrea proceselor. 

În prezent, problemele majore ale întreprinderii sunt axate pe îmbunătăţirea 
uclivităţii de producţie, pentru creşterea permanentă a eficienţei economice. 

Perfecţionarea tehnologiei de montaj a prefabricatelor şi a finisării lucrărilor 
de instalaţii, fac obiectul unor studii care vor fi materializate prin elaborarea fişelor 
lehnologice îmbunătăţite. Aplicarea acestora vor conduce nemijlocit la creşterea 
productivităţii muncii şi la asigurarea unei calităţi superioare a lucrărilor. 

Pe parcursul anilor, întreprinderea s-a călăuzit în activitatea sa de indicaţiile 
dnle de partid, militând în mod deosebit pentru aplicarea în practică a directivelor 
I 'ongresului al IX-lea al P.C.R. pînă în prezent. 

Deosebit de preţioase au fost indicaţiile date de secretarul general al P.C.R. 
tovarăşul Nicolae Ceauşescu cu ocazia vizitelor de lucru întreprinse în capitală, 
privitor la perfecţionarea activităţii în construcţii. 

Prin întroducerea noului mecanism economico-financiar a crescut la toate 
nivelele simţul de răspundere al întregului personal privind gospodărirea judicioasă a 
Ynlorilor materiale, reducerea consumurilor specifice, creşterea volumului producţiei 
nele şi a productivităţii muncii. 

Ca o consecinţă, 1.1.M.I. prezumă la finele acestui an realizarea şi depăşirea 
1111uror indicatorilor sintetici planificaţi pe anul în curs, 

Rezultatele obţinute de 1.1.M.I. în ultimii ani se datoresc grijei şi sprijinul 
11rnrdat intreprinderii noastre de Comitetul municipal de partid şi Comitetul Executiv 
pr'l·cum şi activităţii de îndrumare şi coordonare a C.C.M.B şi a Comitetului de Partid 
I · onstrucţi i." 
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SUMMARY 

Concrete and ready made e/ements have p/ayed an important part in the 
building techniques employed in Bucharest - and in Romania, in general - during 
the communist epoch. Quantitatively dominant, such a constructive technology 
has pul a strong mark upon the general aspect of the Romanian Capital - but the 
mutations do not stop on the est he tical levei; the lack of beauty, the lack of comfort, the 
minimaliza/ion of life standards, massification were active parts in the diminishment 
of the quality ofliving, negatively injluencing mentalities, styles of /ife, cu/ture in al/. 
The article presents two documents dealing with the concrete construction rythms 
in Bucharest. 
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