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Rezumat: Platforma industrială „Faur”, înfiinţată în anul 1921 şi promovată, prin voinţa managerială a
ing. N. Malaxa, ca zonă specializată în industria producătoare de maşini, reprezintă una dintre cele mai
importante prezenţe în peisajul industrial românesc. Valoarea sa la nivel european este susţinută de
profilul arhitectural al ansamblului care poartă, printre alte nume importante, şi semnătura arhitectului
Horia Creangă, cât şi de realizări la nivelul instalaţiilor tehnologice, utilajelor şi producţiei realizate în
perioada interbelică. Datorită faptului că, după 1989, capacitatea producţiei nu a fost menţinută, situl
industrial analizat poate dispărea ca simbol naţional al producţiei industriale şi tehnicii româneşti în
domeniul construcţiilor de material rulant.
Amplasarea favorabilă în vecinătatea salbei de lacuri din estul Bucureştiului, facilul acces spre Dunăre prin
intermediul căii ferate terminus, ar putea conlucra la includerea platformei industriale în configuraţia
europeană de dezvoltare globală cu condiţia iniţierii acţiunilor de reparaţii, consolidare, modernizare,
amenajare arhitecturală şi tehnologică.
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Abstract: The industrial platform ‚Faur’, created in 1921 and promoted by N. Malaxa, engineer and good
manager, in the field of car building, is one of the most significant sites in the Romanian industrial
landscape. Its value at the European level is backed up by the architectural structure, built by Arhitect
Horia Creanga (among others) and by the top-of-the-line technologies, machines, equipment and
production during the inter-war interval.

Due to the fact that, after 1989, the production has slowed

down, this industrial site may disappear as a national symbol of the Romanian industrial and technical
production in the field of rolling stock building.
The favorable location, in the vicinity of the lakes in eastern Bucharest, the easy access to the
Danube via the terminus railway track, might help include this industrial platform into the European
configuration of global development, provided that certain actions of repairs, consolidation, modernization,
architectural and technological development be taken.
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