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ASPECTE DIN DEZVOLTAREA TRANSPORTULUI
DE CĂLĂTORI ÎN BUCUREŞTI ÎN ANII PUTERII POPULARE
de ALEXANDRU CEBUC

Trasiportuil în generail ca ramură importantă a economiei naţianale are
ca sarcină aisigurairea legăturii dint-re locuri1le .de producţie şi cele de consum,
dintre Îlildustrie şi prindpailelle raimuiri ale acesteia eîit şi a depilasării de
la un loc la a:ltul al că:lătorHor.
ln Romîni·a burghezCHIIoşierească transporturile de toate categoriile
prin specificul lor refllectau caracteriSltidle ecanornice şi politi'Ce aile orînduirii caipi•talliste.
Ex.ploat•area transporturilor sub regimUil burghezo-moşieresc s-a făcut
în scopuJ obţinerii de prof·ituri oît mai mari de către clasele domina::ite.
Statul burghez, principal deţinător a!l transiporturilor publice, nu a manifestat
nici l1IIl i[]!teres în fo'losirea raţionailă a mijloacelor de transiport. ln timp'llll
ceJui de-0'1 dohlea război mondial, tJranspo:titudle de toate catJegoriille au avut
foarte mult de suferit mai alles îin umna bornbatd:amentelor efectuate de
aviaţia anglo-americană. ln afară de a!ceasta, Îifl timpul operaţill1::1illor de retragere, trupele fasciste au minat o mare parte din căile ferate, instalaţiile
acestora, gări1le, deipouri'le, podurile etc.
Pagube serioase a avut de suiferi1t şi pan:Uil de auitobuze aHt din
capitală cît şi din restul ţării. ln afară de faptu1 că foarte multe au fost
rechiziţiona1te, o Jrul!re parte au fost ava!riate sau stdcate îin timpUil războiu
lui. Foarte mUilt a avut de suferiit şi transiportul aviatic. J\stfeJl au fost
distrnse aerogările cu toate Îlilstallaţiile lor, ia:r paroul avioanelor de călă
tori se putea folosi în proporţie de mai puţin de un sfert.
După eliberarea ţării noastre de sub jugu'l foscist, refacerea trnnspor!)uriilor a constituit lliila din saocinille princiipale .puse de către partid în
faţa olasei mundtoare din ;pa:tiri1a noa!stră. Conducerea Ministeruilui Comunicaţiilor a fost preluată de P.C.R., în pensoana tov. Gheorghe Gheorgihin.J.-Dej.
în oodrUJl conferinţei naţionaile a P.C.R. diin octombrie 1945 - s-a trasat un
vast program de rdacere şi dezvOiltJare a transiporturi1lor.
La chemarea P .C.R. luicrăltorii din t.ran:sporturi au desfăşurat o muncă
neobişnuită [n acţiunea de refacere a transporturi'lor. distruse sau avariate
în timpul războiului şi în spedall a căilor ferate.
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Âcţiunea de lichidare a urnnări1 lor războilului a fost privată la îrnceiput
pentru faptllll că puterea ocon-0mi·că nu se alfi1a în întiregime în mî~niJle cilasei
mUIIlcitoare. ln cadrllll trarnsiportu'lui auto din Bucureşti, în afaJră de S.LB.,
se mai găiseaiu perisoane care deţineau asemenea mijloace de toraosiport,
taxÎIIIletre şi autobuze Îlil interio1rillll c·aipitaQei, iar perntru legătura oraşului
cu comumele apropiate cît şi cu anumite localităţi din ţară, proprietarii
par'ticu1·ari ce făceau servicii·le cu aceste awt·obuze sperulau la maximurrn
populaţia.

Pentru înlăturarea acestor sipec11.1llanţi, care s-au ma.!Ilid'eista:t mai văldiil
între anii 1944 - 1946, ca urmare a si1t11.1aţiei create de ră'Zlboi, în amlll 1946
se înfiinţează Regia Autonomă a Transporturilor cu Autovehicule (R.A.T A.).
în cadrul Min~sterului Cottnunicaţiillor.
Paocul iniţiai all acestei întreiprÎIIlderi de stat a fos1t de 202 autlQlbuze
şi 500 autooarrnioam.e (~n îrntrreawa ţară) apoi, Îlil anii următori s-0.u OOlTIP'letat
tireiptat prin ÎIIIlipOrt din ţărille siacialiiste.
lrncepînd cu anul 1947, după ce în generail fuseseră refăicute căi1le ferate,
se Î!ntoamooc primele studii privirnd aptlilcarea unui pilan de dezvoltare pe o
durată lungă în toa'te sect<m1r'le de activitate.
CUJCeri:ooa ÎIIl'tregii plllteri de către dl01Sa munci:toare la 30 d.iecembrie
1947 a c:rea1t posilbillitatea smuilgerii din miinile oaipitalliiştillor la 11 iumie 1948
a tprinlCiipaileilor mijloalCe de .prodUICţie şi vrecierea. lor în rnllina ol1aJsei muncitoare. Naţionalimirea a dus la blătiurM"ea prindpallelor piedici în acţiunea
de refacere a întreprinidedlor.
Şi lntreiprirnderoa de T1raisiportuiri Buicureşti ounooşte o puternică dezvoltare diuipă actuil naţiona!lizării de la 11 iU1Tiie 1948, întreaga preocupare
rnnd îoorfW!ată spre ipuibMcUil căllător, spre oamenii muncii ce trebuiau
transportaţi în bune con(}iţiuni.
Mii:j'loacelle de t':ra...,,sporlt din caipitiallă, au încetart: să mai fie slllrse de
exploa:taire şi oîş'tig a/le unui grwp reistrilfllS de capital~şti, ele devenind proprietatea st'ait•U!lui, bun ail înit-regiullui poipor.
Faţă de nevoille mereu cresclnde ale clasei muncitoare, prin dezvoltarea neocmtenhă a industriei, pOlp!Uiliaţia oraşului Bucureşti devenirnd din ce
în ce mai numeroaisă, statllll dernocralt-Jpqpu!lar, a arătat o preocupare deosebită pentru dezvoltarea mij[oaceilor de tir<ns.port. ln anii puterii popullare
s-au co[)jstruit fabrici şi secţii sipedaJlizate pentoru producţia de maşini printre care au1tocamioa.!Ile, aurobuze, tro1eiibuze etc.
ln oraşu~ Bucureşti mobiliJtialtea a creiscut de Ila 451 de căilătoci pe cap
de locuitor zi an în 1948, fa 646 călători pe cap de <locuitor zi an .în anul 1960 1 ).
ln wrnnra aJCestui fiaipt nevoi~e de tira:I11siport în oraiŞIUll BUlCureşti au oresout continuu, iar ca urmare a molderni:zări.i oaipi ta1lei, a a:cţilll,1itlor de sistemaiti:mre prin SJCOaterea din ceint'riull oa1pitJall.ei a tramvaiJeilor, a apărut necesitatea modemi:zăiri~ mij[O'aicellor de tnmsipo:r1t, t•roleiibuzul şi autobuzul
bucuriîndu•se de prioritate, jucînd un rol db ce în ce mai însemnat în
transportul orăşenesc.
ln aaldruil Intreprinderii de Tmrnsporturi Bocureşti, atenţia deoseibiită a
fus1t îndreptată aisUJpm cererilor pU!bQ.iculiui, pe o~gani:zJarea şi f.urncţionarea
serviciilor după norme bine studiate, pe folosirea a tot ce ştiinţa şi tehnica
înaiin'tată pume I·a cLi1sipozi·ţia mun!ciitori'lor pentru uşurarea şi îmbunătăţirea
muncii.
1

1)

I.

orăşenesc

Malcoci şi G. Frăsinel, Vehiculul pe pneuri în transportul în comun
în Revista Transporturilor, vol. VllJ, nr. 6, 1961. p. 266
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După această perioadă a început acţiunea de redresare a parcului mijloaceilQlr de tmnisipiQlrt ca·re a crescut an de aia. Desfăşurairea ou suoces a industrializării socialiste a determinat creşterea continuă a transporturilor.
Reutilarea tehnică a trarusporturi1lor a fost posibillă da;toirită dezvoltării rap~de a iITTJdwst•riie:i girelle, care a fumizat locomotiive cu aburi, vagoane
moderne de mare oa,pacitaite pe două şi paitru osii, 111a'Ve, avioane wtilli1ta1re,
auitocamioaine de diferite tipuri, autobuze, troleibuze, vagoiane-motoare şi
remarci de trnrrnvaie de miare oaipaicitate etic.
ln iruter<Va~ul dinit,re anii 1950-1956, parcull ciirowlm.'111: de autobuze d1n
oaipita!lă a crescult tiretPtJa!t, de la 89 aUJtolbuze zi în 1950 lia 150 autiobuze zi în
anul 1956, iar număruil căJlărorilm transiportaţi în medie pe 2!i de la 93.159
Ila 165.032 în anull 1956.
Cerinţele mari ale populaţiei pentru deservfrea tuturor cartierelor pe
unide nu trec trdleibuze sau trnmvaie, înmulţkea numărului căilători[or pe
zi ce t1rece, scoiaiterea din cittulaţie a major~t·ăţ.U autobuzelor în'Vechi1te, a
pus problema sporirii ::mmărulwi de autOlbuze circuilan'te de către l.T.B.
ln urmăitiorii ani, 1957-1959, numănuil autobuzelor creşte ou peste 50.
Număruil căllătorillor transporltaţi cu auOOlbuzelle a crescut în aicest intervial
de timp de la 34.003.000 dît era în 1950, la 70.070.000 în 1959.
Punerea în ciirc'IJilaţie a troileiJbuq;e/lor în oaipitailă, a reprezenitiatt wn fiaJpt
de o Îlmip'Ortwlţă deosebită în comipleltarr-ea celorl1aLte mijfoace de trarusport.
AV'antiajuil trdleibu:z:ului fu.ţă de cellelia11te mijloaice de traillsiport este acela
că rea;lizează economii serioase de combustilbil lichid, posibHităţi rapide de
deplasare etc. iAstăzi nu se poate vorbi încă de o concurenţă intre troleibuz
şi autobuz, deoarece se ştie că aceste mijloace de transport se completează
reoiproc ·Şi că !fiecare îşi are misiunea perfect defiaită în transporturile
în comun.
Primele î1ncercăni de folosirea troleibuzelor în ţ1ara noaist•ră au fost
făcute în oraşull Sibiu în anull 1904. Dar dUJpă o perioadă de numai 3 lwni
de funcţionare, s-a renunţat la „omnibuzul electric", cum i se spunea pe
atunci troleibuzului.
P•rima exiplloatare orgiani2'Jaltă cu troleubuzele în ROIIDÎnia a înceiput la
Tilmişoara în anuQ 1939. rn:terior, după ce.J. de a1 doiilea război :mondial, în
urma n•aţionaliizării p.riinJCiJpailelor mij~OOJCe de prodUJcţie, a fo51t 1pwsă în ftmcţiune în B:ucureştti prima linie de trdleilbuze pe traseul Piaţa Viotoriei-H:ipodrom, conistruită cu materialle de import.
P.rin grija P.M.R., 10 diislpOziţila oaimenillor mUDldi d~ caipiitallă ain de an
au fost plllse în oiroullaţie noi mijlloaice de t•l'ainsport în comun. Î!lltrejpri!llderea de T1ran1Siporturi Bu'Cureştii, ÎlI1 i!lltlervia!lull dintre anii 1950-1961, a rost
dotată cu noi mijiloace de transport puse la diispoziţia oamenilor muncii.
Da1eă în 1950 l.T.B. plElea în medie pe zi ÎlI1 circulaţie 844 tramV1aie, în amu~
1961 a aj-wns la 1.328,2 trnmwie pe zi. Aiceilaişi creştere se poaite observa şi
fa autobuze, cînld în 1950 ef'au în oiroulaţie 89 i01r în 1961 - 316,6 autobuze zi, trole~buze de Ia numai 3 ~n 1950 ajun!§Înd în 1961 la 120,6 pe zi,
în circulaţie.
Cu toate că nwmăru!l mij~oaicellor de t:mnispor'1: a orescUJt, fopt ce duce
la aglomerarea arterelor de circulaţie, totuşi viteza de exploatare a crescut
şi ea . .A!srt:fel, la tiram<Viaie daică în 1950 Vl~te:zia de chx:uliaţie era de 11,8 km.
pe oră, în anul 1961 ea ajunge la 13,9 km. pe oră. la autobuze de la 11,5 km.
pe oră în 1950, se ajunge la 15,2 km. pe oră 1Îirl 1961, iar la troleibuze de la
8 km.pe oră în 1950, se ajumge în 1961 !ia 14,5 kan. pe oră.
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Concomit.ent cu oreşterea numărului vehiicuil.elor şi datorită punerii
în oir.cuJlaţie a unor maşini noi de cail~tla!te superi()lară, la niveilutl tehnicii mondiiallie, se observă o creştere vertiginoasă şi în ceea 1ce priveşte număiruil de
km. parcurşi.
De la 60.528.000 km. în aoUJ. 1950, tra1ITivaiele iau par.ou11s în anul 1961120.825.000 km. De la 6.608.000 km. parcurşi în 1950, aUJtobuzele au parcurs ÎIIl 1961 un număr de 27.882.000 km. iar troleibuzele de la 146.000 km.
în anul 1950, au ajuns să parcurgă î:n anul 1961 un număr de 10.105.000 km.
Din oomparaţi1a acestor date se poate foairte uşor desiprinide uriaşa dezvolroare pe care au luat-0 mij1loaicele de trainsiport din Bucureşti în anii
puterii pqpUlare.
PreOOUJparea de îmbl.llilătăţi.rea con:tii.1uă a graiduilui de deservire a
populaţiei a dus la sporirea neînJCetată a parcului de mij'loace de transport
- tramvaie, autobuze, troleibuze, acestea oa urunare a creşterii necontenite
a numărului de călăitori.
ln anii puterii rpopufare au fost introduse noi tiipuri de maşini, fapt
ce a dus la oreşterea număruilui de vehicule în ciI1Cu'1aţie.
Comparativ cu anul 1938, are loc o pll'ternkă creştere a mij:Joacelor
de tronsporit, a numărului de căllătoni trai..J:sipoP!:aţi cît şi a coefidentullui
de mobiiliitate oare ÎIIl ainull 1962 atinge cifre deosebite.
1. Nr. vehiculelor in inventar

tramvaie
autobuze
troleibuze
taximetre
2. Căl{tlori transporla\i
autobuze
troleibuze
3. Coeficientul de mobilitate

1938

1948

G98
589

911
530

183 574
86 426

446 829
23 309
1 001
451

303

1962
1442
604
252
364
G92 959
198 231
77 474
790

Toate prelungiriJJ.e de linii, tramvaie, autobuze, troleibuze au fost îndreptaite spre oortiierele mari mdustria1le, în ca-re lucrează mii de muncitorii,
cartiere care înainte de 23 Augusrt 1944 erau cu totul l:ips·i1te de oriice mijloace de tran·siport, aşa CU!IITI erau sipre exemplu uzinele foste Ma1l1axa (23
Augus1t), buleva11dUJl. Alrmaita P01porului etic.
lnaintie de 23 August 1944 condiţii/le în care se că!lăitorea la periferia
caipiitallei erau deaseb~t de grele, mai alles în oartiereJle Upsite de orice
mij1loc de looounoţie şi unde locuirtorii cartierului sau 'lucrătorii ce mergeau
la ,întreprinderile de ila pe11iiferia capitalei - trebuiau să facă drumul pe jos.
Un muncitor aamngiu de la uziinele „23 August" ne dă urmă!toa,rea relatare prjvind felU!l în caTe venea la uziină :
„Ca să pot ajunge la timtP în uzină, î:n urmă cu vreo 20 de ani, mă
scllllam cam pe ila ora 3, tirei şi jumăltaite. Pînă la Sebaist1ian, în Cailea R:ahovei, de unde luam tramvaiul 15, aveam de mers vreo doi kiiomtri. Schimbb.d
trei tramvaie ajUJngeam în sfirşi1t Ia bariera Vergului şi de acolo, ţine-rt.e
firitate, ip~nă la Malaxa ÎIIl marş forţait vreme de aproaipe Uiil ceas şi orbecăind
varn pr~n praf gros pină la gleme, toamna .prin noroaie şi bă'Hoaice, iarna
pcin troieini de zăipaidă - ajungeam la a'tleJlier doboriît de oboseală. Tirziu,
dlllpă-QITI~ază, dUipă 10 12 ore de muncă repet01I11 dmmuil făcut dimineaţa.
Era u,1 chin de caTe mă cutTemur a1dud'I11du-mi amilfiite. Ce-i păsa lui Malmca,
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ce le păisa stăipîn~lor de acum 20 de ani că mii de mumdtori se chimuiau
zi!lmk cu kiJlometri prin zăipaidă, noroi sau praf ? Ce le păisa primarilor ţă
rănişti sau libera[i că muncitorii nu au mijloace de transpo1rt spre fabrici
sau că drumuidle periforihlor ajulll!Seseră ma~dane pentru depozitat gunoaiele? Ei se plimbau cu maşinile şi doar prin centru" 1 ).
ln anii pulterii populare mme de mu...1dtori de Ia uzineile „23 Augu:.sit",
„Republica", „Ciment Bucureşti", „215 Instailaţii" şi „Inidustria QptiJCă Romînă", care folosesc tramvaiele 23 şi 27, ne referim la porţiunea b-0.ul Muncii
- sînt cei mai [n măsură să aprecieze importanţa introducerii mijloacelor
de trnnsipo11t înspre locurille de mUJI11că. Perif·eriia oraşu!lui a fos1t tmpîinzită cu
n:oi 'linii de traimvaie şi aUJtobuze. Astfel, traimvaiUJl 14 merge pînă în comu...1a MHitari, traimvaiul 10 pînă <la Chiti~a. tramvai1J1l 13 pînă la stăvilanrl
Ciurel, trnmvaiuil 24 pină la Dăimă:roaia, traimvaiuil 18 prnă la B•dul Ion
SUJleia, tramviaiu~ 29 pÎl11ă la CombinatJUil de cau1oiuc Hlava, trarrnvaiwl 5 pînă
la lacul Filoreas•ca, traimviahrl 15 pînă la şoseaua Măgurele etc.
ln soopul sat~sfacerii perimamente a nevoi1lor oaimemillor muncii din
caipitailă de a avea lia di•sipoziţi•e mijloace de t·rainsport confort:aibille, muncitorii, tehnkienii şi ingk1enii de la ln1trnpr1nderea de Tf'aimvaie Bucureşti au
îmbogăţit pe11ma:nent hanta cu tmseeqe tramvaielor, autobuzelor şi troaeibuzeilor oare st.răba't oopi!Vail:a în illlilg şi lat.
Aipairent alcătuirea hărţii t•raseeilor de tramvaie ipare la prima vedere un luoru simplu, de vreme oe ne"<llffi obişnu:iit cu păienjenişul! limioi'lor,
cu staţiile, cu punctele terminus.
Zeci de sipecia!lişti de la I.T.B. au studi01t vreme îndelungată, au parcurs s·trăzille şi bulvarideile, au cercet<llt arnănUIIlţit cerbţeile pentru. oa oamenii municii să poată beneficia de o reţea de traimvaiie care să lege ÎIIl chip
ingenios şi prnctic wrtiereile, puil!citelle industriale, gările, centrele şcolare,
aşezămintele sanitare, locurile de recreaţie şi odihnă, stadioaneqe şi sălile
de SJpectaoolle. Ai1te zeoi de sipeci0ilişti şi mundtori de diferite profesii, au
trndus în faipit .rezollvărille teorntice.
TranspartuJl de călători orăşenesc a devenLt î..J. anii puterii popUJlare
mai raipi:d, mai ieftiin şi maii confortaibi1. Dacă în anul 1950 lungimea tovală
a traiseellor mij1Ioaceilor de transport ]n Bucureşti era de 375,8 km, prin
acţiunea de extindere a acestor t•rasiee în toate 1părţile oraşului în 1961 s-a
ajuns a fi în funicţiune trasee to!Ja:lldZÎl11d 637,3 km, ceea ce re1preziwită aproape
distanţa de La Constanţa la Oluj.
Pe celle 25 ·Ii'Il'ii de tr1amvai care oircuilă pe t·r'asee în lungime de 260 km
(SO reaHzaţi în uilt~mii 18 ani), 38 de liinii de all!tobuze, care străbat oraşul
pe o lumgime de 340 km şi 8 linii de troleibuze în lU[}gime de aiproaipe
90 km. caile duil:!lă. se efeotuează z~llilic în medie 2.700.000 că!lătonii.
Parcul de trai;i1siport Îln comun a paocuris în anuil 1962 um număr de
vehicul-km de 3,5 ori mai mare deOÎlt în anul 1948, ceea ce echiViaJlează cu
14 ocoluni zill:nilce în j urnl :pă:mî'Il'tull11.1i.
La sfî.rş~tuJl anllllui 1954 s-au introdUJS în ca:pitailă timcimetrelle de stat.
Acest fi<l{Pt face ca popuila.ţila să nu mai fie sipecUlată de d1feriţii proprietari
de t1axime1tre, ca·re ;pentiru a tiraITS!pOrta raip~d pe orice cetăţeam ce avea nevoie să ajungă mai repede ~a o gară sau în diferite părţi ale oraşului, îi
pe:rceipea o taxă deoseb~t de rudtlicaită. D0'că î.n anul 1954 elle erau numaă. 17
<\a nUJITiăr, Îll1 au1UJ1 1962 s-a ajuns la ciforo de 397.
1

1)

Muncitorul I.T.B., an XI, nr. 225 din 15 sept. 1959, p. 4.
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P1rob/lema si1S1temart:i'l.ăirii rapâ.itallei în oare desigur se in'C'lude şi recitificarea reţelei sttradaJe prin lăTgi•rea părţii oarosaMle şi reprofilarea acestora,
a iTIJllJ"U!S modificăm în reţeaua aldtU!allă a 1'i111iillor de tramvai. Pen tru asigurarea trăiniiciei şi a unui timp de fullos~,re ciit mai înddlu1nga1t al căilor de
rulare, s.peicialliiştii Intreprinderii de T·ransporturi Bucureşltii au conceput
meitode noi .de OOillSltrucţii. Mootareia şindlor pe pl:atforrne de piatră spantă
şi traverse de betoo, com~tiit:uie un plals irrrnporta'Illt pe drurrnruil atingerii unui
nivel tehniJC superior în cansit:mi:rea 1Iiniilor de tramviaie. Ate!lierede Oootraile I.T.B. din şooeaua ŞltedJam cell Mare Î!n trecut folosite numai pentru intreţimere, au fost pToifi/lart:e pentru înitreţinerea parculwi exisrtent al tnamvaielor dt şi la oonlfecţionarela de vehicule noi Iar oa urma·re a diTectivdlor
t•rasate de cdl de.Ql II.Jlea Coo.gres al P.M.R. cu .privke la ridiioarea nâvelu:lui tra111sporit:ullui îm oomun, I.T.B. a reorganizait şi modernizat art:dlierelle
cent'l1alle.
Dotarea aoosil:or alte:Here cu UJtillaj de înaltă productiwtart:e, a fă:ourt posib~lă să se treacă la transformarea şi mode:mizarea vechiu!lui parc, fa oonstrucţii de noi V'agoo.ne de mare caiplalCiitiate, cu car<aiotertiiSJtilci telm:i'ce moderne, fa duiblla:rea pwterii de tracţillllle a motoare[or, la COIIlStruoţii de vehicule speci0lle.
ln aiflara lUiCrăTi[or de reipiaraţii şi modernizări, mundrorii din art:e.liierele cooit:rlalle au oonltini!buit la îmlbunălt:ăţirea tiransportullui oră·şeneisc, constn.rinJd numeroase vagoane..Jf"emorci, troileiJbuze, vagoane ba&:ulbmite şi de
mare ca1P01Cirt:art:e, aurt:oturnuri moderne, dilferiite maşini şi utiillaje etc.
lin caidrul 11nrtreiprinderii de Tranisiportwri Burcureişitii, avnnd loc o oreş
tere neînootaltă a număru!lui de tramwie, ca urmare a măririi reţedei de
transport, s-a stlmţilt nevoia să se măre01Scă atit vechile d~uri dit şi să se
construiască altele noi. Daitorită acestor rezu[tate a fost nevoie ca l.T.B. să
se ireorganizeu Îll1 goisipodăirii chiibrurlite. Astfel, fiiecare din depouri'le de
tramv1aie pe care le are l.T.B. : „Ş:t:ed'an ceJ Mare", „Şerban Vodă", „laie
Pintilie", ,„Bucureştii Noi", „Panduri", „Dudeşti", şi „Splaiul Unirii" au devenDt gospodării ahdlbruiite.
S-au construDt şi amenajat bare de garare şi Î[)ltreţimere pentru aurtobuze, troleibuze şi taximetre, la Floreasca, Vasile Lascăr, Şerban Vodă, Bă
neasa, Vat1ra LuminOOJSă, ŞOJSea.U'a Nort:luilui et•c.
ln ai:iii puterii popuRare la I.T.B. a ex~stait o preocuipa:re deosebiltă
pentru îmbunăităţirela C()f!ldiţiillor de trai ale salariaţi:lor. ,Jntreprinlderea de
Tramvaie BUIOU!reşJti a ais~gurat munici1toriiilor p[ecairea în case de od~hnă, în
ti1mpuil concediullui la mare 1şi în rtJaibere[e de vară din c!Jitieritele staţiurni etc.
O reallimire dooseibilt de mare o reprezintă ilocuinţeile munciitoreşti. O
mare parte din mumcitorii şi tehniiaie:idi de 'la l.T.B. s~u mutat în aipartamente moderne, confortabile, în blocurile „Lacu[ Tei", „Grozăveşti", „Garofiţa", „Pan1te1'imon", şi all1teile, cons'l:Tuite din fo.nduri:le î1llltreiprmderii.
Toate aiceisite rea!lizări de care se bucură din p1iin şi muncitoroi din
transport au fost posibi1e datorită politicii dusă de Partidul Muncitoresc
R01mî1a penltru sati1sfacereia nevo<l!lor ma:teria1le şi cuilituraile mereu cre...OÎITTidl!
a'le oamenillor rrnurncii din ipaitria noaiSJtră.
Construoţiile uriaşe ce se rea[izează în anii înfloritori ai socialismului în Bucureş1ti, adUJC durpă e1e dezvalitarea transiporit:wriJor de că!lătoni în
scopul S1aJti1SJfucerii nevoiilor mereu oresdnde a~e oamenilor muncii pentru
legarea centru[ui oraşului cu diferitele zone industria!le sau de locuinţe ridica te ~;i diferirte cartiere alle omşuilUJi.
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