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Scopul și motivația proiectului 

 

După finalizarea proiectului Parcelări Istorice și Comunități de Vecinătate, Asociația Studio Zona 

a inițiat, în 2021, un nou proiect de cercetare, Redbuc 50, titlu sub care grupăm analiza 

arhitecturii, urbanismului și a locuirii în București, între 1945 și 1958. Acest proiect își propune să 

investigheze, de-a lungul a 5 ani consecutivi, cele peste 40 de ansambluri de locuințe (uni- sau 

plurifamiliale) construite în acest interval.  

Obiectivul proiectului constă în distribuirea informației locuitorilor din aceste zone, precum și 

publicului larg sub formă de pliante, filme documentare, expoziții și materiale publicate online. 

Deși unele ansambluri de locuințe au fost analizate și de alți cercetători, documentarea 

arhivistică a scos la iveală perspective și date noi legate de aceste ansambluri, pe care dorim să 

le facem cunoscute specialiștilor și publicului larg.  



Scopul proiectului este înțelegerea și explicarea importanței acestor inițiative, în contextul 

evoluției societății și arhitecturii din primul deceniu postbelic, marcat de instaurarea 

socialismului de stat.  

În cadrul proiectului de față, Studio Zona a investigat în detaliu proiectele mai puțin cunoscute, 

pentru a completa informațiile pe care cercetătorii din ultimii ani le-au prezentat succint. 

Cercetarea arhivelor și a presei anilor 1945 și 1958, atât a celei politice (Scânteia), cât și a celei 

sociale (Universul și Munca) sau de specialitate (Arhitectura) relevă o serie de proiecte 

catalogate drept modele de continuitate în arhitectura politicilor de locuire precum Parcelarea 

7 noiembrie (Bd. Muncii – Strada Pescărușului, edificată în mai multe etape între 1948 și 1958 și 

demolată în 1985, cu peste 300 de locuințe-tip), parcelarea Sfatului Popular al Capitalei din zona 

pieței Muncii (Mihail Bravu 227), dar și reluări unor idei arhitecturale interbelice (precum proiectul 

lui Octav Doicescu în Băneasa, criticate aspru în perioadă), completări ale parcelărilor 

precedente (locuințele prin cooperare de la Parcul Copilului), sau și imobile de locuințe 

plurifamiliale (CET Grozăvești și blocul roșu CFR, realizate de întreprinderi pentru angajați). În 



total, analizăm, așadar, în detaliu, 6 proiecte edificate în această perioadă. Acestea reprezentau 

căutări ale unei noi imagini reprezentative pe care regimul dorea să o implementeze la nivelul 

locuirii de masă.  

Motivația noastră constă în necesitatea detalierii și a proiectelor mai puțin cunoscute, fapt 

ce reprezintă o prioritate în strategia editorială și culturală a Asociației Studio Zona, urmărind să 

ne concentrăm asupra acelor procese istorice ale locuirii de masă moderne de dincolo de centrul 

orașului. Proiectul nostru este necesar în vederea echilibrării cercetării istoriei Bucureștiului în 

perioada postbelică, axată, în special, pe metanarativele legislative sau arhitecturale. Fiecare 

dintre analizele dedicate proiectelor va cuprinde o cercetare detaliată a arhitecților sau grupului 

de arhitecți proiectanți, descrierea arhitecturală; constructori și detalii despre construcții, 

etapele construirii, etapele autorizării, distribuirea locuințelor, locuirea în aceste ansambluri de 

la inaugurare până în 1989. 
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Locuințe prin cooperare  

str. Constantin Buzdugan  

1956-1957 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Construirea locuințelor prin cooperare pe latura sudică la Parcului Copilului (care cuprindea 

și Baza Sportivă “Cireșarii”) a avut bază decretul 4015 din 1953, care oferea posibilitatea obținerii 

unui împrumut de la Banca de Investiții pentru construirea de locuințe în proprietate personală. 

Astfel, cei care doreau să intre în posesia unei case, trebuiau să obțină un accept de la directorul 

instituției la care era angajat și un lot de casă de la Sfatul Popular al Capitalei (SPC) și apoi creditul 

era aprobat de către Bancă. În fiecare an, statul acorda un anumit număr de locuințe împărțite 

pe ministere și instituții: în București, între 1951 și 1958, s-au construit aproape 4000 de locuințe 

în parcelări de locuințe individuale și blocuri prin cooperare, dar și locuințe individuale construite 

pe loturi personale. Este important de menționat acest fapt, întrucât pune într-o nouă 

perspectivă strategiile Societății de Locuințe Ieftine, care în 40 de ani de activitate (1908-1948) 

a construit tot atâtea locuințe pe cât au fost construite pe baza acestor două decrete între 1951 

și 1958. 

Construirea de locuințe în cooperarea a avut două direcții, construirea de locuințe 

individuale în parcelări și gruparea beneficiarilor în 4 sau mai mulți angajați ai aceleiași instituții, 



pentru construirea unui bloc de apartamente. Astfel, în București, au fost construite peste 100 

de blocuri prin cooperare, în toate raioanele. Câteva exemple de asemenea blocuri analizate 

sunt: Sf. Ana 12, Washington 48, Roma 27, Mora 35, Berna 9, Brazilia 13, Folescu 44, Fuică 73 etc. 

Toate aceste blocuri cu 4 până la 12 apartamente au fost construite în intervalul 1951-1958. În 

1958, printr-o lege, s-a abandonat proiectul de construire de locuințe doar parter, în București. 

Una dintre probleme cu care se confruntau doritorii era că Sfatul Popular al Capitalei nu avea 

suficiente terenuri parcelate cu lucrări edilitare pe care să le ofere locuitorilor. De aceea, Sfatul 

Popular al Capitalei a folosit parcelele rămase neconstruite din fostele parcelări ale Societății 

Comunale pentru Locuințe Ieftine sau a terenurilor din apropiere. De exemplu, pe baza acestui 

decret (4015/1953), s-au completat parcelările Societății din Drumul Sării (străzile Negel și 

Caranda), Iancului (Jean Athanasiu), precum și parcelarea Viilor a CFR. De altfel, în zona de nord, 

SCLE și CFR aveau cele două parcelări (Sf. Vineri, respectiv Steaua) delimitate de groapa 

Cuțarida.   



Pe această stradă, denumită în memoria poetului socialist Constantin Buzdugan (1870 – 1930), 

Sfatul Popular a ridicat 9 blocuri prin cooperare, fiecare dintre ele cu câte 6 apartamente. 

Beneficiarii primeau împrumutul de la BCI (Banca Centrală de Investiții) doar după primirea 

autorizației de construire de la Sfatul Popular, la rândul său, după aprobarea proiectelor de la 

Institutul Proiect București. Construirea a început în anul 1956 și s-a încheiat probabil în 1957.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Baza Sportivă Cireșarii, amenajată în Parcul Copilului, în 1952-1953. Primele case sunt cele din strada Buzdugan, în spatele lor se văd străzile 

paralele Trotușului și Caraiman, care formează Parcelarea Sf. Vineri. În stânga, se observă cele câteva case ale parcelării ceferiste Steaua. 

Operator dronă: Ileana Gabriela Szasz.  



Amplasament:  

Raion: Grivița Roșie. Locuințele prin 

cooperare au fost construite între parcelările 

Sf. Vineri (Societatea Comunală pentru 

Locuințe Ieftine – București 1928-1936) și 

parcelarea Steaua (CFR), construită între 1912 

și 1927. Între ele era fosta groapa Cuțarida, 

care a fost transformată în Parcul Copilului în 

1947. O parte din acest parc a fost amenajată 

ca Bază Sportivă Cireșarii, în 1953. În 1956, 

această latură sudică a intrat în administrarea 

Sfatului Popular al Capitalei și al Raionului 

Grivița Roșie. 

 



Autorizația de construire:  

1956. 

Caracteristici tehnice:  

parter și 2 etaje, din zidărie cu cărămidă, acoperită cu materiale incombustibile, retrasă de la 

alinierea străzii cu 1 m, cu 4 m de la parcela alăturată și cu 2.5 de la parcela din spate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tip:  

666/1956 

Proiect:  

Institutul Proiect București  

Suprafața la sol:  

190 mp pentru un bloc cu 6 apartamente (2 apartamente de 92 mp la nivel și o scară de acces) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compoziție:  

dormitor (14.30 mp), cameră de zi (20.60 mp), 

dormitor (11.56 mp), bucătărie (5.52 mp), baie 

(3.85 mp), degajament (2.37 mp), vestibul 

(4.20 mp), cămară (1.15 mp), SAS (1.12 mp), 

scară (14.45 mp) și loggia (5.44 mp).  

Colectiv:  

șef de proiect arhitecta C. Golescu, în cadrul 

atelierului condus de arh. N. Nedelescu.  

Rezistența: ing. I. Weiser,  

Instalații sanitare: ing. I. Frunză. 

Instalații electrice: ing. Corda.    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scânteia Tineretului, 1958 

 



Particularități:  

“Acest proiect prevede lucrări de prefabricate care se pot utiliza pentru un grup mare de lucrări, însă pentru 6 

apartamente este destul de dificil, lucrarea riscând să rezulte mai scumpă și să se execute într-un timp mai 

îndelungat. Dacă se execută monolit, traversele laterale, fiind prea mici, tendința beneficiarilor este să fie 

mărite de la 3.35 m la 3.70 m sau chiar mai mult. Toate aceste modificări nu se pot face decât cu învoirea IPB, 

aceasta fiind necesară a se înscrie ca o clauză a autorizației de construcție, atât pentru schimbarea pe sistem 

monolit la rezistență, cât și pentru modificări de la plan. Proiectul acesta tip a căpătat avizele de la PCI, ISS [...] 

O inovație în modul de indicare a planurilor a fost cerută de CSAC, secretariatul științific pentru coordonarea 

tipizării și adoptată de aproape toate institutele de proiectare și anume să nu se mai semneze proiectele, ci să 

se facă o planșă cap cu semnături, iar pe celelalte planșe să se înscrie vorbirea și institutul fără semnături. 

Aceasta însă nu este legală și nu poate infirma STAS 953/55, care dă indicatoarele pentru desene de construcții. 

Se investesc mari dificultăți atât pentru constructor cât și pentru organele de control, întrucât nu se știe pe 

cine să se întrebe în caz de ne înțelegere sau modificări. Trebuie atrasă atenție IPB și CSAC. Autorizația se poată 

elibera respectând însă clauza de colaborare absolută cu proiectantul” (Raport al ing. I. Cerchez). 

 

 



Rezistență:  

„conformându-se clauzei din Autorizația de construcții, [...] vă fac cunoscut că pentru blocul de locuințe 

muncitorești ce se execută în str. Poet Buzdugan s-au adaptat fundațiile pentru o rezistență admisibilă a 

terenului de 1.8 kg/cmp., conform avizului geotehnic. Săpăturile pentru fundații vor fi terminate pe ziua de 

28 martie, când va începe și turnarea lor.” (Arhivele PMB) 

 

Distribuire: Ministerul Colectărilor – Direcția Administrativă, Ministerul Culturii, Întreprinderea 

Poligrafică nr. 1, Consiliul Central al Sindicatelor, Ministerul Industriei Petrolului, Ministerul 

Lemnului (Institutul de Proiectări Lemn), Ministerul Energiei, Comerțul Exterior, Întreprinderea 

de Stat pentru Exploatări Miniere, Ministerul Minelor, Trustul de Construcții și Montaje Ministere, 

Ministerul Forțelor Armate, Ministerul Construcțiilor (Trustul de Utilaj Greu), Palatul Pionierilor, 

Comitetul Geologic de Cercetare și Exploatare a Bogățiilor Solului și Subsolului, Universitatea C.I. 

Parhon, Ministerul Învățământului 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Complexul de locuințe Băneasa  

arh. Octav Doicescu,  

1958-1959 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titular de investiții:  

Sfatul Popular al Capitalei –  

Secțiunea Tehnică de Investiții și  

Reparații Capitale în Construcții  

(SPC – STIRCC)  

Proiectant: Institutul Proiect București.  

Arhitect: Octav Doicescu, M. Kalinowski 

Proiect: nr. 1295 

Construire: 1959 

Legislație: HCM 744 și HCM 1693/1958 

Compoziție: 12 blocuri dispuse pe parter și etaj 

Suprafață: 6847 mp 

Populație: 520 locuitori 

 



Ansamblul făcea parte dintr-un 

ansamblu mai complex numit Parcul 

Stalin - Casa Scânteii Aeroport. Inițial, 

făcea parte dintr-un proiect de ridicare a 

117 blocuri de locuințe P+1 cu 468 de 

apartamente pe șoseaua București-

Ploiești. Din acest proiect, s-a realizat 

doar prima etapă cu 13 blocuri tip A și 24 blocuri tip B. Conform memoriului arhitecților 

proiectanți,  

 

“actualul proiect atacă numai o poțiune limitată a șoselei naționale [...] Aceasta ar constitui prima 

etapă de 148 de apartamente în evoluția satului. În viitor, studiul de sistematizare de detaliu trebuie să 

cuprindă tot satul ca să permită investiții raționale de locuințe mici, cu un confort mai bun ca cel 

actual.”  



Compoziție: Locuințele sunt dispuse parter și etaj, grupate sau înșiruite după necesitățile 

terenului și al aspectului de ansamblu totalizând 12 blocuri și nu cuprinde alte necesități 

colective, școli, comerț, sănătate, care urmează să fie stabilite în continuarea restructurării 

întregului sat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Condiționări ale Direcției Generale a Flotei Aeriene Civile: 

 

• “Înălțimea clădirilor socotită de la sol la vârful coșurilor nu va depăși înălțimea de 7.00 m, 

conform planului. 

• Pe acest platou nu se vor mai putea ridica alte clădiri și nici eventual piloni metalici sau de 

beton vibrant, susținători ai cablurilor electrice pentru iluminarea acestui cuartal, care ar 

necesita depășirea înălțimii de 7 m. 

• Nu se admite ridicarea de antene radio sau televiziune pe acoperișurile acestor clădiri care ar 

depăși înălțimea admisă. 

• Nu se va admite plantarea de copaci (în special plopi sau alte esențe) care în 2-3 ani ar depăși 

înălțimea clădirilor 

• Porțiunea de teren de la nord de strada proiectat a fi deschisă pentru limitarea acestui cuartal  

va fi rezervată în continuare, în mod obligatoriu ca spațiu verde. 



• Întreg acest complex de clădiri va fi balizat cu lumini roșii, plasate la cel mult 45 m între ele, 

care vor fi puse pe acoperișurile pavilioanelor din exteriorul acestui complex, astfel încât pe 

timp de noapte perimetrul clădit să poată fi observat clar de către toate aeronavele ce s-ar 

găsi în zbor.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lucrări edilitare (I.C.A.B. – Întreprinderea Canal – Apă București): Rețeaua de canalizare din nord 

nu permitea decât evacuarea apelor uzate menajare, întrucât funcționa prin intermediul unor 

stații de pompare. Locuințele trebuiau racordate la stația de pompare Herăstrău, cu condiția 

măririi capacității de pompare, înlocuirea unor conducte, introducerea rețelei de canalizare pe 

București-Ploiești și 6 Martie până la șoseaua Nordului. În ceea ce privește alimentarea cu apă, 

soluția cea mai indicată era forarea unui puț de mare adâncime de explorare-exploatare.  

 

Construcție: „învelitoare cu plăci de azbociment ondulate, colorate prin stropire cu sulfat de 

cupru, iar pentru diferențierea și varietatea seriei s-au utilizat culorile în fațadă, realizate cu tinci 

de nisip de cuarț, var simplu și colorat” 

 

Gaze: Terenul era în afara zonei de distribuire cu gaz metan, iar în 1959 nu era prevăzută 

instalarea vreunei conducte în acel an  

 



Revista Arhitectura 6/1959 (conf. arh. M. Alifanti, arh. Gh. Pavlu, arh. M. Caffe) 

 

Imediat după lucrărilor, ansamblul a fost prezentat în revista Arhitectura, iar autorii articolului au 

lansat o serie critici întemeiate la adresa proiectului, privite, în special, din perspectiva continuării 

proiectului. Conforma acestor,  

 

Autorii au gândit înfățișarea viitoare a fronturilor ca o aliniere liberă, în fața căreia o plantație bine 

gândită și stăpânită ar putea ordona fronturile șoselei. S-au proiectat secții tip compuse din grupări 

de 2 apartamente la palier. Apartamente cu o cameră  au aria locuibilă de 24 mp, iar apartamentele 

cu 2 camere au aria locuibilă de 31 mp. În dispoziția în plan a fiecărui apartament există o cameră 

mai mare, în care paturile își găsesc un loc fix în nișă, fiind astfel izolate de fluxul general de 

circulație al utilizării de peste zi a acestei camere. S-a adoptat, pentru grupul bucătărie-duș-lavoar-

wc, trecerea prin bucătărie la grupul de spălare, cu intenția de a avea pereți mai puțin sparți de uși, 

precum și mobilare mai bună în cadrul suprafeței normate. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Concepția autorilor, că aspectul de parc al acestei zone ar determina o arhitectură 

cu caracter mai liber, mai integrată în peisaj, nu explică suficient tratarea semirurală a 

locuințelor respective. Proiectanții au pornit de la concepția că numai aspectul tradiționalist 

poate să asigure caracterul necesar. Aici s-ar fi putut crea un ansamblu arhitectural care să 

întâmpine în mod răspunzător pe călători, constituind o mărturie a reconstrucției capitalei, 

a noului care ia loc vechiului.  

• Ceea ce reproșează autorii arhitecților proiectanți încă de la început era faptul că 

pentru un proiect aflat la intrarea în oraș, abordarea semi-rurală nu era o soluție. După 13 

ani de încercări de reconstrucție socialistă a orașului, unul dintre cele mai importante situri 

era abordată într-o soluție tradiționalistă, în loc de una socialistă, mult mai urbană. 

• Intrarea nu este la Miorița, ci mai devreme: subordonarea ansamblului față de satul 

Băneasa, când de fapt e vorba de orașul București, constituie o primă și importantă lipsă a 

proiectării.  



• Raportarea a fost la satul Băneasa este văzută de critici drept unul dintre motivele 

pentru care a început greșeala, atâta timp cât suburbana Băneasa fusese totuși integrată 

în oraș din punct de vedere administrativ. 

• De fapt, ansamblul proiectat nu constituie o continuare directă a satului Băneasa – care 

se află la o distanță destul de mare – ci nucleul unui viitor cartier al capitalei, în zona de lacuri 

din nordul orașului, cartier era normal să aibă un caracter urban contemporan.   

• De altfel, ulterior, suburbana Băneasa a fost sistematizată mult mai riguros, 

abandonându-se soluția lui Doicescu în favoarea blocurilor pe prefabricate.  

• C0mpoziția ansamblului pornită pe ideea unor spații interioare închise, urmărind în 

primul rând o controlare a perspectivelor – duce la suprapunerea funcțiunilor gospodărești 

cu zonele de recreație și recepție. Aceasta creează, după darea în exploatare a ansamblului, 

aspecte neplăcute – lăzi de gunoi în comun cu spațiile re recreație și chiar cu recepția – curțile 

interioare transformându-se inevitabil în curți de serviciu.  



• Aceste forme arhitecturale, atât de strict determinate de condițiile de viață și de 

tehnica constructivă a țăranului, se arată aici, în mod concludent, neutilizabile. Întregul 

ansamblu a fost realizat aproape complet cu o tehnică tradițională. E și greu de închipuit cum 

s-ar fi putut utiliza, de exemplu, prefabricatele pe zecile de rezalite și bovindouri, pe planuri 

în care instalațiile și coșurile sunt dispuse oarecum la întâmplare. Creația populară este un 

izvor de inspirație în primul rând, ea trebuie să ne inspire în modul de a pune problema. Este 

o critică asupra formei 

• Arhitectura ansamblului Băneasa arată că prin preluarea tradiției populare se mai 

înțelege uneori doar prelucrare formelor în sine, rupte de conținut, rupte de structura 

constructivă. Cu asemenea arhitectură, însă, nu vom progresa prea repede. Nu vom putea 

realiza zecile de mii de apartamente de care avem nevoie.  

• În aceste condiții, căutările plastice trebuie să urmărească realizare unei unități depline 

între conținutul nou, socialist, și noile forme arhitecturale: cu toate dificultățile inerente, este 

de dorit ca în fiecare dintre realizările noastre să se simtă strădania către găsirea acestui nou. 



Bloc de locuințe pentru salariații CFR 

Autor: arh. V. Agent;  

1958-1959 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proiect: Institutul Proiect București 

Amplasament: Calea Griviței 192 

 

Date despre acest bloc provin din 

lucrarea lui Constantin Iordănescu: 

„ultimul bloc de locuințe executat în 

capitală de ICCF București înainte 

înființării unităților de construcții ale Sfatului Popular al Capitalei a fost blocul cu 42 de 

apartamente situat pe calea Griviței nr. 191 (n.a. – corect este nr. 192), colț cu str. Barbu 

Lăutaru”, destinate muncitorilor de la Grivița Roșie și numit „casa roșie” din cauza fațadelor 

sale, realizate din cărămidă aparentă. Construcția lui a început în 1956 sub conducerea 

inginerului Aurelian Niculescu, dar în anul următor, când blocul era aproape finalizat, a fost 

predat unității de construcții nou înființate, a Sfatului Popular al Capitalei”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentarea proiectului în Revista Arhitectura 

 

“blocul de locuințe ce se construiește pentru salariații CFR este amplasat pe Calea Griviței, în 

apropiere de podul Grant, pe latura opusă zonei CFR. 



“Terenul se găsește la o cotitură a străzii; pentru a o ameliora și a permite și o vizibilitate mai 

bună a clădirii de-a lungul axei străzii Grivița, s-a propus o rectificare a frontului stradal prin 

mărirea razei de curbură și racordarea sectoarelor rectilinii. Prin studiul de sistematizare locală 

ce s-a întocmit se propune completarea frontului stradal cu clădiri având parter și 3 etaje, cu 

fațadele principale spre zona verde din față.  

În momentul de față este în construcție primul bloc, plasat pe calea Griviței pe un teren liber 

care prezintă o diferență de nivel între extremități de 1m. Acest fapt a produs unele greutăți în 

studiul distribuției subsolului și parterului, a instalațiilor, precum și în tratarea fațadei principale. 

Programul se cerea să se obțină 25% apartamente cu 1 cameră, 35% apartamente cu 2 camere, 

40% apartamente cu 3 camere. Imobilul se comune din 14 apartamente cu 1 cameră, 18 

apartamente cu 2 camere, 20 apartamente cu 3 camere adică, în total dispune de 52 de 

apartamente în care se vor caza cca 220 de persoane.  

Prin soluția de plan adoptată, s-a urmărit să se afecteze frontului de magazine o desfășurare cât 

mai mare spre calea Griviței, fațada principală conținând numai două travee ocupate de intrările 



în imobil. De asemenea, din cauza orientării nesatisfăcătoare a fațadei principale (ves-sud0ves) 

s-a căutat posibilitatea ca multe apartamente să dispună de o a doua cameră amplsară pe fațada 

opusă, deci cu o altă orientare, obținându-se totodată și o ventilare transversală a 

apartamentului. Suprafața locuibilă de locatar este de 8.11m2, iar suprafața construiă de 19.53 

m2”. 

Pentru a se armoniza cu caracterul arhitecturii exterioare a complexului Atelierelor CFR Grivița 

Roșie, blocul va avea fațadele îmbrăcate în placaj de cărămidă aparentă de culoare galben-cafenie. Un 

soclu de similipiatră rostuită în asize neregulate șpițuite leagă registrul parterului în care sunt plasate 

vitrinele magazinelor. Fațada principală, ca și cele laterale, mult însorite, prezintă o serie de accente create 

de grupurile de loggii umbrite, care vor contribui la vibrarea întregului front și în care registrele de 

ferestre suprapuse și înșiruite formează o tramă liniștită și regulată. Pentru înviorarea fațadelor, s-a 

propus colorarea fundului și tavanelor de la logii și vopsirea deschisă a tâmplăriei de uși-ferestre și a 

grilelor balustradelor.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Parcelările 7 Noiembrie  

Șoseaua Vergului  

1948-1966 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analiza acestei parcelări 

explică în ce măsură, între 1945 și 

1958, practicile de parcelare și 

vânzare a terenurilor private 

provenite din moșteniri sau mari 

moșii agricole au continuat în 

București, exemplificând motivele inițiatorilor acestor practici și problemele legale cu 

care se confruntau. În egală măsură, analiza cercetează și politica urbană a noilor 

autorități, care interziceau explicit aceste practici de deținere a loturilor întinse, divizarea 

și vânzarea lor, considerându-i pe proprietari “exploatatori”. Am ales drept studiu de 

caz Parcelarea 7 noiembrie, din șoseaua Vergului, o zonă care astăzi este complet 

restructurată și nu mai are niciun element dintre cele care o caracterizau în perioada de 

studiu. În 1943, terenul pe care s-a realizat această parcelare făcea parte din comuna 

suburbană Principele Nicolae, redenumită în 1947, Comuna 30 Decembrie.  



Pe locul parcelării și mai târziu a blocurilor era doar un teren agricol, proprietatea 

unui anume moșier Vispescu, având un conac pe latura de est. În 1966, toată zona era 

edificată, atât cu locuințe individuale, cât și cu barăci ale muncitorilor de la diferite 

întreprinderi, așa cum o demonstrează fotografiile aeriene de la acea dată. Zona pe care 

am cercetat-o se găsește la intersecția Bulevardului Basarabia cu Chișinău, pe străzile 

Herța și Cernăuți, străzi redenumite după 1990.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Însă vechii locuitori o știu drept Socului, de altfel o zonă cu rezonanță muzicală. 

După 90, blocurile din zonă au devenit un simbol al hip-hop-ului românesc, însă în acest 

studiu ne vom limita a înțelege cum s-a transformat câmpul din 1943 în blocurile gri 

optzeciste. Cum s-a ajuns la această construire extensivă de locuințe individuale? Făcea 

parte această strategie din politica urbană a noilor autorități comuniste? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atât practica parcelării terenului și vânzarea loturilor era interzisă prin diversele legii bazate 

pe noua Constituție din 1948. Însă inițiativa agenților istorici (deținătorii de terenuri, 

intermediarii, reprezentanții statului, cumpărătorii) s-a lovit, în permanență, de niște realități 

generate de structuri existente la acea dată: reglementări urbanistice, lucrări edilitare, materiale 

de construcții. Studiul va confirma faptul că dezvoltarea orașului în acea perioadă a fost 

determinată de capacitatea autorităților de a realiza lucrările edilitare la periferie. Incapacitatea 

de a extinde această vastă rețea de apă, canale colectoare, electricitate etc. a determinat 

refuzul de aprobare a parcelărilor, inițiate atât de parcelatori privați, cât și de instituții. Așa cum 

am mai menționat într-o serie de studii precedente ale Studio Zona, dezvoltarea prin parcelările 

de locuințe individuale sau blocuri nu era posibilă fără investiții masive în canalizare și apă, lucrări 

care cădeau în sarcina Uzinelor Comunale București (redenumite Întreprinderea Canal Apă 

București – I.C.A.B. după 1948). Una dintre cele mai importante probleme erau integrarea 

comunelor suburbane în oraș și reglementarea construirii în cadrul lor.  



În 1948, conform datelor Recensământului, problema suburbanelor era destul de clară: 

pentru a putea construi era nevoie de investiții masive în canalele colectoare precum Bachus (în 

Ferentari) sau Cățelu (în zona Titan – Pantelimon). Fără acestea, Uzinele Comunale București nu 

puteau aproba parcelările pe care le propunea diverși parcelatori (publici sau privați). Toate 

aceste parcelări trebuiau avizate în cadrul Consiliului Tehnic Superior al Ministerului Lucrărilor 

Publice de un comitet format din arhitecți, ingineri și urbaniști, dar și reprezentanți de la Uzinele 

Comunale, care între 1945 și 1952 au avizat negativ aproape toate propunerile de parcelări, din 

cauza faptului că UCB, ca singura instituție care avea dreptul și obligația să facă aceste lucrări, 

nu dispunea de fondurile necesare. În ciuda insistențelor, UCB nu putea să aprobe parcelări. 

De altfel, istoria parcelării 7 noiembrie, începe cu o adresă de răspuns a Uzinelor Comunale 

București. Interpelați de primărie care ar fi costurile pentru lucrările edilitare la o parcelare de 68 

de locuințe, din zona Fabricii de Ciment Titan, aflată departe de canalele colectoare, la 11 martie 

1949, Uzinele Comunale București comunicau faptul că pentru a efectua lucrările edilitare pe 

acest teren era nevoie de introducerea colectorului Cățelu care costa 280 milioane lei, o sumă 



imensă la acea dată. Restul racordărilor costau aproximativ 30 milioane (branșamente, 

canalizare pe străzile parcelării etc.) Era un răspuns care confirma, alături de alte zeci de cazuri 

din perioada 1945-1958, faptul că nu se puteau realiza locuințe fără apă și canalizare, iar Uzinele 

Comunale București trebuiau să realizeze mai întâi canalele colectoare la periferie, fără de care 

nu se puteau racorda locuințele. Colectorul Cățelu fusese menționat în nenumărate rânduri de 

UCB în acea perioadă, în special în ceea ce privește parcelarea Drumul Murgului pe care o dorea 

Casa Construcțiilor. UCB răspunsese unei solicitări ale Sfatului, privitoare la o parcelare. Cui 

aparținea? 



Intermediarul Victor Vasilescu 

 

În anul 1948, frații Gheorghe Popescu și Florica Slătinescu au parcelat un teren de aproximativ 

19 hectare, prin intermediul unui anume Victor Vasilescu, din proprietatea lor. Terenul era situat 

în zona verde, însă în urma intervenției celor care cumpăraseră teren acolo, Ministerul Afacerilor 

Interne a aprobat parcelarea, pe care a denumit-o 7 Noiembrie, iar muncitorii și-au construit 

primele locuințe. Planul de parcelare purta semnătura unui anume arhitect Jean 

Constantinescu, cu siguranță nu avea aprobarea de la UCB, dar erau în zonă rurală, deci controlul 

oricum era mai mic. În 1949, acesta a trecut în zona de locuințe clasa II B și a intrat în legalitate. 

Totodată, Gh. Popescu a cedat o porțiune de teren pe care au fost mutați proprietarii de pe 

Bulevardul Muncii care au fost expropriați de stat pentru lărgirea bulevardului. Acești proprietari 

au construit locuințe-tip. Această parcelare încălca legea din 1938 care menționa ca, în cazul 

parcelărilor fără acces la apă și canalizare, suprafața unui lot trebuia să fie de 2000 mp. În cazul 

de față, parcelele nu depășeau 300 mp. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Delimitat: suprafața terenului pe care îl deținea Gh. Popescu de la Vispescu. În 

centrul imaginii, la intesecția Basarabia / Chinișinău era conacul moșiei. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roșu: Parcelarea 7 noiembrie (I), realizată în 1948, cu loturi sub 300 mp, deși legea cerea peste 2000 mp. 

Galben: Parcelarea 7 noiembrie (II), realizată în 1951. 

Albastru: Barăci pentru muncitorii Stadionului 23 August.  



 
Planul parcelării 7 noiembrie, prima etapă, din 1948. 



În toamna anului 1949 și începutul anului 1950, același Victor Vasilescu, aparent specializat în 

vânzarea de parcele din mari proprietăți funciare transformate în teren construibil, a parcelat un 

teren cu scopul de a-l vinde muncitorilor, situat la sud de șoseaua Vergului (Muncii, astăzi 

Basarabia), lângă Fabrica de Ciment Titan. În urma împărțirii loturilor, au reieșit 68 de parcele pe 

care le-a vândut muncitorilor care lucrau la fabricile din apropiere (23 august, Republica, Titan, 

etc). Cum această practică era interzisă de lege, Vasilescu împreună cu deținătorii terenului 

(moștenitorii Pencheș) au fost anchetați, Vasilescu a fost judecat și arestat pentru fapta de 

vânzare ilegală a acelor loturi, mai ales că acel teren era în zona verde decretată de Direcția de 

Arhitectură și Urbanism, așadar, fără posibilitatea ca muncitorii care au cumpărat să poată cere 

eliberarea de autorizații de construire de la Primărie. 

 

 

 



Pentru a ieși din această situație (și din închisoare), Vasilescu promitea autorităților ca va 

îndrepta situația. Prin urmare, a negociat cumpărarea unei bucăți de teren aflată la nord de 

șoseaua Vergului, de la frații Gheorghe Popescu – Florica Slăniceanu, unde i-a mutat pe cei 68 

de muncitori. Mai mult, celor care începuseră deja să construiască (fără autorizație) începe să le 

construiască noile case sau să împrejmuiască proprietățile. Terenul nou, găsit de Vasilescu 

aparținea magistratului pensionat Gheorghe Popescu și surorii sale, Florica Slăniceanu. Pe planul 

de situație pe care este desenată schița terenului, numele proprietarilor erau Vispescu – Gh. 

Popescu. Deși autoritățile nu menționează nimic despre acest Vispescu, din corespondența 

ulterioară aflăm că era fostul proprietar al terenului care îl lăsase moștenire sau vânduse 

magistratului Popescu. Pe acel teren se găsea și un conac, care ocupa o suprafață de 3500 mp, 

certificat și de fotografia aeriană din 1943. 

 

 

 



 

Însă, la 14 martie 1949, Sfatul Popular al Capitalei a trecut acel teren, proprietatea fraților 

Popescu, din zona rurală a comunei 30 Decembrie în zona verde a orașului, cel mai probabil ca 

urmare a corespondenței cu UCB, din care rezulta că era mai bine să nu e se construiască pe el. 

Din punct de vedere urbanistic, motivele Sfatului Popular erau destul de clare: fiind imposibil 

pentru UCB de a racorda proprietatea la apă și canal fără investiții masive, zona nu putea fi 

ocupată de locuințe, pentru că ar fi rezultat o zonă fără minime condiții de calitate. Așadar, 

întregul teren al celor doi soți este trecut în zona verde, oficial la 31 martie 1949, chiar dacă nu 

este clar că autoritățile au înștiințat sau nu proprietarii. Cert este că pe latura de este exista 

parcelarea 7 noiembrie, iar acum pentru cei 68 s-a făcut și parcelarea 7 Noiembrie II. 

 

 

 

 



Așadar, sus-numitul Victor Vasilescu s-a înțeles cu cei frații Popescu – Slăniceanu și a început 

parcelarea terenului pentru cei 68 de muncitori. Aceștia depuseseră numeroase petiții și s-au 

prezentat atât la Sfatul Popular, cât și la miniștrii de resort pentru îndreptarea situației. Problema 

a fost rezolvată de către procurorul Moiceanu, care a descins pe acest teren al fraților Popescu 

– Slăniceanu, a împărțit cele 68 de parcele muncitorilor și problema părea rezolvată. Eliberat din 

arest, Vasilescu a început să rezolve cererile celor 68 de muncitori păgubiți, însă, curând s-a aflat 

că Vasilescu vânduse nu 68 de loturi, ci 118. Pentru această nouă contravenție Vasilescu a fost 

deferit din nou justiției, care, în 1952 l-a condamnat la 2 ani de închisoare. Problema celor 50 de 

loturi începuse. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prin urmare, s-a făcut o nouă 

împărțire a unei bucăți din terenul fraților 

Popescu – Slăniceanu, de 118 loturi 

pentru a-i mulțumi pe cei 118 de 

muncitori păgubiți. Pe noul teren al 

soților Popescu – Slăniceanu, procurorul 

Moiceanu a parcelat 111 loturi și mai avea 

nevoie de încă 7. Pentru acestea a 

cumpărat o bucată de Sfatul Popular, care avea un teren învecinat, probabil naționalizat de la 

Moara Românească. Astfel, au putut să fie satisfăcute cererile celor 118 de muncitori păgubiți. 

Terenul respectiv a fost sistematizat, s-a hotărât prelungirea străzii Maior Coravu și deschiderea 

a două noi străzi Pompiliu Ștefu și Ciulinului, s-au împărțit 83 de loturi, apoi 20 la intersecția dintre 

Coravu și Vergului, precum și încă 12 loturi în zona de nord a parcelării. Astfel, a luat naștere 

parcelarea 7 Noiembrie II.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Restul terenului din proprietatea fraților Popescu – Slăniceanu a fost considerat zonă verde 

și deci, nu se putea construi. Prin urmare, s-a cerut un decret pentru expropriere și amenajarea 

lui ca zonă verde. Toate aceste fapte s-au petrecut în 1949 și 1950. Intră și procuratura pe fir, iar 

procurorul Moiceanu reface planul de parcelare cu 111 parcele, întrucât 7 dintre cei înșelați nu au 

mai dorit loturi acolo, sau, probabil nu le achitaseră. Ce e drept se face parcelarea cu 111 loturi, 

dar pentru acest fapt, primăria oferă un teren de 2500 mp pe care doar ce îl naționalizase de la 

Moara Românească, aflat pe prelungirea străzii Nalbei, lângă gardul silozului Titan. În locul 

acestui teren, primăria primea 2740 mp din proprietatea Popescu din cei peste 77.000 mp, 

pentru care începuseră formele de expropriere, pentru realizarea zonei verzi. 

Așadar, parcelarea 7 noiembrie 2 putea să intre în anonimat, însă o serie de probleme au 

început. În primul rând, terenul nu a putut fi expropriat, pentru că nu erau bani la buget, deci și 

acele 7 case nu erau în legalitate. În cele din urmă, în 1954 terenul de 2200 mp a fost expropriat, 

nu însă și cel de 77.000 mp, care a rămas tot în proprietatea lui Gh. Popescu și Florica Slăniceru 

Și totuși, cum de în 1966, toată zona era plină de case, deși era zonă verde? În primul rând, 



problema nu era deloc încheiată, pentru că exproprierea nu avusese loc. La 27 mai 1953, în 

diferite schimburi de adrese documente, frații Popescu sunt considerați exploatatori: “este 

foarte justă observația Ministerului de Finanțe, că nu este principial a se face schimb de terenuri 

cu foștii sau actualii exploatatori, acoperindu-se anumite manevre ale acestora” . Cert este că 

bucata mare de 77.000 mp nu a mai fost expropriată și a rămas, cel puțin până în 1958 în zona 

verde. 

Problema a reapărut în primăvara anului 1958, când Iulian Popescu (fiul lui Gheorghe), 

Florica Slăniceanu și un anume Maximilian Rubenstein cei trei au lansat un zvon în cartierul Balta 

Albă și Pantelimon că vând cu 75lei/mp parcele de teren lângă silozul 23 august. Terenul avea ca 

limite: sud-prelungirea Maior Coravu, Nord- silozul Titan și Str. Stancu Rozin, Vest- Str. Lacului, 

Est- silozul Titan, așadar bucata de zonă verde de 77.000 mp, cel mai probabil. 

Pe o parte din acest teren se aflau 20 de barăci construite în anul 1953 cu ocazia construirii 

stadionului 23 august. În acestea au locuit muncitorii care au participat la construirea stadionului. 

În urma verificării pe teren a situației, s-a constat că parcelele vândute cu chitanță nu s-au 



materializat pe teren, iar lucrările edilitare care se aflau pe teren fuseseră făcute pentru a servi 

baracamentelor ce erau instalate pe acel teren. Pentru că terenul era situat într-o zonă 

restructurabilă unde urma să se execute lucrări cu caracter special, parcelarea terenului nu 

putea fi aprobată. În consecință, lucrările edilitare ce fuseseră executate în 1953 cu ocazia 

festivalul Tineretului urmau să servească în viitor Sfatului Popular al R23A, NU proprietarilor 

acelui teren. Se cerea instanței anularea actelor sub semnătură privată și restituirea sumelor 

încasate pentru loturile vândute cu chitanță și aplicarea dispozițiilor art. 551 C. penal privind 

înșelăciunea în convenție față de cetățenii cumpărători. 

Pe terenul cu suprafața de cca 84.00 mp situat între limitele sud-prelungirea Maior Coravu, 

est- Str. Stanca Razin, nord- Silozul Titan, vest- Str. Socului fuseseră executate niște barăci din 

scândură pentru cazarea brigadierilor care lucraseră în 1953 la șantierul stadionului 23 august. 

Ulterior, aceste barăci au fost preluate de CCS și folosite ca locuințe provizorii pentru sinistrați 

sau pentru muncitorii din diverse întreprinderi. Barăcile erau conectate la rețeaua de canalizare, 

alimentare cu apă și gaz din Bd. Muncii, iar porțiunea dintre barăci de 2,5m era pavată cu 



bolovani de râu. Ministerul Transporturilor a preluat o porțiune de teren de cca. 1500mp și 

barăcile respective. Terenul a fost îngrădit cu plasă, iar barăcile au fost demolate și înlocuite cu 

unele de zid.  Ministerul Transporturilor a amenajat pe acest loc un centru de pregătire pentru 

conducătorii auto. Situația terenului și a construcțiilor la momentul 1958 era următoarea: 

Porțiunea ocupată de ministerul transporturilor avea construcțiile și instalațiile în bună stare de 

funcționare. Pe restul terenului, din cauza neglijării întreținerii, barăcile de lemn erau deteriorate, 

unele fiind părăsite. Rețeaua de canalizare avea unele tronsoane înfundate. 

În ceea ce privește parcelarea terenului de către proprietari, s-a constat că pe teren nu 

existau trasări, iar parcelele vândute pe bază de chitanță nu erau materializate pe teren, unele 

fiind amplasate chiar pe barăci. În urma comparării planului de parcelare depus cu traseul aleilor 

existente, s-a constat că în afară de aleea centrală (denumită de locuitori Aleea Barăcilor) niciuna 

dintre celelalte străzi propuse nu se suprapun cu străzile care existau. Astfel, Adresa se formula 

în atenția consilierului juridic Dan Emanoil și oferea detalii asupra procesului de pe 13.10.1958 

care avea ca speță procedura de vânzare de loturi clandestină din Balta Albă făcută de 



Rubinstein Phipips Maximilian, Florica Slăviceanu și Iulian Popescu, Procesul a fost amânat pt 6 

noiembrie 1958 pentru ca  SPC să-și precizeze despăgubirile , Sfatul popular cerea să i se trimită 

suma cu care SPC trebuia să fie despăgubită. Secția VI-a de Miliție, îi învinuia pe Rubinștein Philips 

Maximilian, Florica Slăniceanu și Popescu Iulian erau acuzați de înșelăciune în convenție în tema 

avutului personal art. 549 raportat la 551 c. În urma cercetărilor făcute ca urmare a sesizărilor 

trimise de cetățenii păgubiți s-a constat că învinuiții au început parcelarea și vânzarea terenului 

situat în cartierul silozul 23 august, teren situat în a doua zonă verde rezervată pentru construcții 

de stat, fără a deține autorizații. 

În concluzie, chiar și în 1958, deținătorii de mari terenuri agricole care nu fuseseră 

expropriați sau naționalizate doreau să vândă sute de loturi muncitorilor dornici de a-și construi 

case. Cine erau acești deținători? Problema începe încă de la Vispescu, care avea și un conac pe 

acest teren. În 1958, moștenitorii Gh. Popescu – Slăniceanu, aveau această proprietate pe care 

au vândut-o la trei persoane diferite, printre care și preotul paroh al bisericii de vizavi. Anchetând 

această problemă, procuratura a înțeles rapid că este o schemă complicată de corupție de la 



bun început. Fostul magistrat, cu complicitatea notarilor vinde bucăți dintr-un teren pe care nu 

îl deținea, prin intermediari, probabil a făcut demersuri pentru ca terenul său să nu fie 

naționalizat. 

Lucrări de canalizare nu s-au efectuat.  Așadar, acest mic caz ajută și la înțelegerea unor 

subiecte complementare. De exemplu, muncitorii care au construit stadionul 23 August au locuit 

în acele barăci, nicidecum în parcelarea Cățelu, fapt care apare menționat eronat în istoriile 

acestei parcelări. Desigur, citirea juridică a istoriei ne poate îndrepta către întrebări legate de 

exproprieri, retrocedări și alte subiecte asemănătoare, dar este important să ne întoarcem la 

subiectul pe care l-am cercetat. De ce este importantă această istorie a anilor 50?  

Prima concluzie este că autoritățile comuniste se lovesc de același probleme. La nivel 

contextual, cazul fraților Popescu – Slăniceanu este doar unul dintre miile de cazuri care au 

caracterizat dezvoltarea orașului în epoca modernă. Parcelatorii doresc vânzarea rapidă a 

loturilor, multe dintre proprietăți sunt reproduceri ale structurilor de moștenire sau proprietăți 

private cumpărate la limita legii. 



A doua concluzie este rolul structural pe care l-au jucat Uzinele Comunale București în 

dezvoltarea orașului. Privind la proiecte eșuate de parcelări, la reformatori entuziaști, putem 

scrie o istorie paralelă a orașului și la dorința de a-l umple de case. Concluziile unor astfel de 

cazuri converg, mai degrabă, spre o radicalizare a urbanismului și a arhitecturii. Dezordinea 

acestor cazuri invită către o încercare mai mare de exercitare a controlului asupra teritoriului 

prin ample sistematizări.  

A treia este legată de încadrările zonelor verzi. Am menționat într-un studiu precedent, 

faptul că realizatorii Planului de Sistematizare din 1935 nu anunțau proprietarii, iar Casa 

Construcțiilor a cumpărat un teren pentru construirea de case pentru muncitori, pe care s-a aflat 

în imposibilitatea de a construi timp de 4 ani (1936-1940) pentru că era considerat în zona verde, 

deși atunci când l-au cumpărat nu era. Similar, acest teren a fost trecut în zona verde din motive 

de incapacitate de a ține pasul cu lucrările edilitare, dar și pentru a deservi, ulterior, Complexul 

sportiv 23 august. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parcelarea Sfatului Popular al Capitalei  

Șos. Mihai Bravu 227 

1954-1956 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parcelarea Sfatului Popular al Capitalei a fost realizată în două etape, între 1954 și 1946. Deși 

zvonurile din cartier indică o acțiune a fabricii 23 August, dosarele de arhivă menționează că 

această parcelare făcea parte din strategia de construire de locuințe muncitorești, bazată pe 

decretele 759/1951 și 4015/1953, explicată la începutul acestei analize.  

Astfel, terenul a fost împărțit în două zone, având la mijloc o unitate militară. 

Planurile au fost realizate de Institutul Proiect București, iar loturile au fost împărțite muncitorilor 

și funcționarilor de la întreprinderile din zonă. 

Tipurile de locuințe sunt unicat, ele nu au mai fost în vreun fel reluate în niciun proiect din 

București. În cazul parcelării dinspre bd. Muncii, proiectanții au optat pentru gruparea 

locuințelor în jurul unei străzi înfundate, cu câte 4 alei care pleacă din aleea principală, înguste 

de aprox. 2 m. Și cea de a doua parcelare este împărțită relativ asemănător 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Blocul Muncitoresc CET Grozăvești 

1948  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Solemnitatea punerii pietrei fundamentale a primului bloc de locuințe clădit de Soc. și 

Sindicatul Gaz și Electricitate pentru salariații săi 

 

 16 iunie 1945-  

• Societatea de Gaz și Electricitate și Sindicatul Salariaților din Societate au inaugurat 

șantierul primului bloc de locuințe pentru muncitorii și funcționarii uzinei Grozăvești din 

București printr-o ceremonie religioasă la care au luat parte ing. Gheorghe Nicolau (ministrul 

Asigurărilor Sociale), gen. Victor Dombrowski (primarul capitalei), Geamănă (secretarul 

general de la M. de Interne), ing. Constantin Enuică (directorul general al Societății Gaz și 

Electricitate), tov. Ion Ceslaoski (directorul general al Personalului Societății), tov. Gh. Bărâcă 

(președintele sindicatului) și tot comitetul de conducere al întreprinderii și numeroși 

funcționari și muncitori ai acestei societăți. 

• Conform proiectanților, blocul avea 46 de apartamente și reprezenta o înfăptuire 

muncitorească datorată noii conduceri democratice. Gh. Nicolau susținea că „Țin să 



încredințez pe muncitori că aleșii lor se gândesc încontinuu la ei”, iar C. Enuică- „începutul de 

viață nouă pentru oamenii muncii” nu este decât o respectare a promisiunii făcute la venirea 

sa la conducerea acestor întreprinderi. Ceremonia s-a terminat cu citirea actului de fundație 

de către Gh. Bărâcă și cu montarea pietrei fundamentale,  

 

Societatea Generală de Gaz și Electricitate a aparținut de Primăria Municipiului București și a fost 

organizată sub forma unei societăți Anonime și a fost încadrată în Legea Exploatărilor Comunale 

ca și UCB-ul. Din punct de vedere al organizării, 98,2% din acțiuni erau ale PMB, iar 1,8% ale Casei 

de Credit și Economie Funcționarilor Gazelectra și ale UCB. Gazelectra- instituție care se ocupa 

cu iluminatul public, particular și a forței motrice electrice și cu distribuirea gazelor în Capitală și 

împrejurimi. Plătea PMB-ului o redevență de 10+3% din încasările brute  

 

Situația după 23 August 1944  



Situația SGGE de după război era una dificilă deoarece mașinile și aparatele au fost supra-

utilizate în timpul războiului pentru a putea acoperi nevoile de energie ale industriei. Uzinele au 

fost afectate de bombe: 4 aprilie 1944- au căzut 70 de bombe în incinta uzinelor, fiind afectate 

Stația de 110 Kv și stația Grivița de 30.000/ 5.000 V (care au fost și scoase din uz). În uzina 

Grozăvești, epuratorul de apă a fost distrus de bombe  

 

Greutăți întâmpinate 

• Rețelele din cartierele Grivița-CFR, Steaua-CFR și Belvedere au fost complet distruse de 

bombe 

• 12. 000 clădiri au fost puse la pământ, iar instalațiile de alimentare cu electricitate au fost 

scoase din uz  

• Raționalizarea consumului de energiei electrice din cauza lipsei de combustibili 

• Lipseau gazele naturale, păcura, apa și materii prime și fabricate care se importau 

• Reducerea transportului din cauza uzurii mijloacelor de transport ( funcționau 20 din 120) 



• Greutăți financiare- lipsa de fonduri pentru acoperirea cheltuielilor de exploatare 

• În ciuda greutăților, societatea a rezistat și a reparat și restabilit alimentarea cu gaz și 

energie electrică, ba chiar a realizat lucrări noi 

• Repunerea în funcțiune a rețelelor 

• După război, Societatea a repus în funcțiune iluminatul public și a reabilitat rețelele. 

 

Importante realizări pe tărâm social 

Au fost înființate un serviciu medical, 4 cantine la fiecare din subcentralele Societății și o creșă la Filaret. A 

fost construit un bloc la Grozăvești cu 49 apartamente care urma să fie dat în folosință muncitorilor la 

sfârșitul lui decembrie 1947 și o clădire de birouri în Bd. Carol 

A început să funcționeze o școală de ucenici de 4 ani  

Societatea asigura energie electrică în proporție de 95% pt Capitală (industrial, casnic, luminat public). - Se 

menționează că nimic nu ar fi fost posibil fără sprijinul PCR- „care a stat de veghe pentru bunul mers al 

Societății noastre, și cărora Societatea le aduce toate mulțumirile”. Primul bloc de locuințe muncitorești a 

fost inaugurat ieri în capitală 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.02.1948- inaugurarea primului bloc de locuințe muncitorești, în cartierul Grozăvești, destinat 

salariaților de la Societatea de Gaz și Electricitate 

 

La festivitate au luat parte dr. Petru Groza (prim-ministrul României), tov. Teohari Georgescu 

(ministrul de Interne), tov. A. Bunaciu (subsecretarul de stat la Președinția Consiliului de 

Miniștri), tov. I. Popescu (secretar de stat la Ministerul de Interne), tov. Gheorghe Apostol 

(președintele C.G.M), gen. Victor Dombrovschi (primarul general al Capitalei), tov. Constantin 

Doncea (prim-ajutor de primar general al Capitalei), N. Cristescu (secretar general la PMB), tov. 

ing. Constantin Enuică (director general al Soc. de Gaz și Electricitate) și numeroși muncitori și 

funcționari ai societății.  

S-a inaugurat în Capitală primul bloc de locuințe muncitorești. au participat dr. Petru Groza, 

Teohari Georgescu și Gheorghe Apostol. Blocul a fost construit în curtea uzinelor electrice 

Grozăvești și ocupa o suprafață de 820m, avea 3 etaje împărțite astfel trei apartamente cu trei 

camere, 39 de apartamente cu două camere și șapte garsoniere + hol, baie și dependințe. Erau 



încălzite central, iar bucătăriile erau conectate la rețeaua de gaz, S-a lucrat în regie, cu materiale 

puse la dispoziție de Societate. Clădirea era evaluată la suma de 90.000.000 lei.  Exista un 

principiu meritocratic în ceea ce privește distribuirea apartamentelor către muncitori „vor locui 

47 de familii de muncitori care s-au distins în producție”. În corpul blocului a fost construită și o 

creșă cu 153 de locuri . După încheierea ceremoniei, cei prezenți au vizitat apartamentele  

Cuvântul tov. Teohari Georgescu: „Regimul nostru democratic sprijinit de masele largi 

muncitoare dela orași și sate poartă grija ridicării nivelului de viață al acestora”. Ministrul punea 

accentul pe dușmanul/dușmanii exterior/i care „privesc cu ură realizările noastre” și care vor să 

provoace un nou război. Garantul păcii era Uniunea Sovietică sub a cărei adăpost se putea 

continua munca pentru întărirea regimului și consolidarea Republicii Populare, Cuvântul primului 

ministru A subliniat importanța socială a lucrării și faptul că aceasta asigura muncitorilor un 

adăpost care avea condiții sporite de confort și igienă: „Deacum (sic!) înainte prin aceste 

geamuri ale clădirii vor privi numeroși copii bucuroși că locuiesc într-o casă sănătoasă”. Mai 



menționa că „La Moscova am văzut blocuri mari și frumoase unde locuiesc mii și zeci de mii de 

muncitori”. Pentru ca muncitorii să trăiască în condiții cât mai bune... 

Nicolae Popescu (fochist la uzina Grozăvești), soția și cei șapte copii locuiau într-o magherniță 

strâmtă, lipsită de cer și soare, însă „Prin strădania muncitorilor, a conducerii democratice a 

uzinei și cu sprijinul guvernului, uzina a construit primul bloc din seria de locuințe pentru salariați. 

Apartamente spațioase cu cer, lumină și tot confortul” 

 

 

 

 

 

 

 

 



Concluziile principale ale studiului 

 

Politica de locuire în perioada 1945 și 1958 a cunoscut o serie de experimente pe care 

istoriografia perioadei nu le-a încadrat ca făcând parte dintr-o anumită direcție, ci mai degrabă 

le-a ignorat. Pe lângă evidentele direcții de proiectare și edificare de cvartale “staliniste” 

(Panduri, Vatra Luminoasă, Drumul Sării, Drumul Taberei, Bucureștii Noi, Bulevardul Muncii 

etc.),sau  a micro-raionului Floreasca cu peste 3000 de apartamente, autoritățile acelei perioade 

au încercat mai multe direcții pentru impulsionarea construirii de locuințe pentru clasa 

muncitoare. În 2021, am analizat efectele decretelor 759/1951 și 4015/1953 prin care s-au ridicat 

în București 14 parcelări de locuințe tip și aproximativ 100 de blocuri prin cooperare, un program 

analizat doar parțial în literatura de specialitate. În acest raport analizăm pe larg locuințe în 

cooperare din acest program de locuire, precum cele de pe Constantin Buzdugan și Mihai Bravu 

227. Autoritățile din anii 1950 au continuat numeroase parcelări începute în perioada interbelică, 

și au încercat, cu oarecare succes să oprească dezvoltarea informală prin parcelări la periferie. 



Însă nu este cazul parcelării 7 noiembrie din zona Vergului, cu peste 300 de locuințe, construite 

pentru muncitorii de la întreprinderile din zona de est.  O altă direcția s-a îndreptat direct către 

directorii de întreprinderi care trebuiau să construiască apartamente în blocuri. Astfel, au fost 

construite, la distanță, de un deceniu blocul CET Grozăvești (1948) și Blocul Roșu CFR (1958).  

În ultimul rând, Băneasa face parte dintr-un program ceva mai legat, dar, din păcate, nefinalizat 

de modernizare a intrării principale din București. Amplu criticat în revista Arhitectura, Băneasa 

trebuia să fie o poartă de intrare în oraș, însă modul considera prea rustic pentru amploarea unui 

oraș, ci mai degrabă pentru caracteristicile comunei suburbane Băneasa, au dus la abandonarea 

sa.  

În concluzie, între 1945 și 1958, în afară de proiectele cunoscute, autoritățile au încercat să 

contureze politica de locuire apelând la cât mai multe strategii. Toate aceste proiecte pe care 

le-am analizat au rămas în memoria locuitorilor drept o reformă necesară în anii 50, atunci când 

părinții celor intervievați au cumpărat locuințele. Din punct de vedere arhitectural, cele 6 

proiecte trădează majore diferențe: blocurile muncitorești din Grozăvești (1948) și CFR Grivița 



(1958) sunt sobre, fără vreun element arhitectural semnificativ, construite înainte și după 

realismul socialist. În aceeași manieră, locuințele individuale din SPC Mihail Bravu 227 nu se 

aseamănă cu nimic din proiectele precedente de locuințe tip dezvoltate de Societatea de 

Locuințe Ieftine, CFR sau Casa Construcțiilor, din nou fără vreo particularitate care să le înscrie 

în estetica realismului socialist. Băneasa mizează pe caracteristicile vernaculare, pe când 

blocurile prin cooperare de la Parcul Copilului prezintă elemente specifice cvartalelor. 


