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CUVÎNT ÎNAINTE

Sărbătorim împlinirea a 90 de ani de la înfiinţarea Fabricii de cartoane Cluj, una din unităţile cele mai vechi din ţară de acest fel.
In geografia industrială a Clujului, Fabrica de cartoane ocupă un
loc important în producţia industrială a municipiului.
In cadrul subramurei industriale celuloză hîrtie —cartoane, Fabrica
de cartoane din Cluj reprezintă circa 23% din producţia de
mucava, peste 42o/0 din tonajul de ambalaje, 13% din tonajul total de
produse papetare, iar produse cum ar fi biblioraftele, blocurile şcolare
de desen, ierbarele şcolare, mapele de semnat corespondenţă, mapele
„Mucart", cărţile de vizită, etc. se produc, pentru întreaga ţară, numai
aici.
Mărimea şi ponderea Fabricii de cartoane din Cluj în economia
de profil teritorial şi a ramurei sînt rezultatul unui lung proces de dezvoltare, a cărui durată acoperă nouă decenii. Dezvoltarea ei, de-a lungul celor 90 de ani, de la mica fabrică ce producea plăci de mucava,
pînă la actuala fabrică, a cunoscut toate greutăţile şi schimbările întîmpinate de întreprinderile capitaliste.
Drumul parcurs de la naţionalizare pînă la construirea şi punerea
în funcţiune a noilor obiective, ca: moderna secţie de fabricat mucava,
secţia de confecţionat ambalaje din mucava şi cartoane superioare,
secţia de fabricat produse papetare bunuri de larg consum, etc. a fost
marcat de neîntrerupte căutări şi perfecţionări.
Trăind cu emoţie clipele sărbătoririi a 90 de ani de existenţă a
acestei fabrici, ne gîndim cu profund respect la toţi cei care au făcut
parte din colectivul de muncă al ei, la pensionarii şi salariaţii mai
vîrstnici, care au transmis şi transmit generaţiilor tinere de azi, cunoştinţele, experienţa acumulată de-a lungul vremii. Ne gîndim cu acelaşi
profund respect la toţi cei care astăzi, în condiţii şi cu mijloace moderne, muncesc cu convingere şi entuziasm, sub conducerea înţeleaptă a
partidului, pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin.
Nouă, celor care lucrăm în sectorul de celuloză şi hîrtie, în Fabrica
de cartoane Cluj, partidul ne-a încredinţat prin planul de perspectivă,
misiunea de a asigura necesarul, mereu sporit, de ambalaje tot mai
pregnant solicitat de economia naţională, de a asigura populaţia cu
produse din hîrtie într-o formă cît mai diversificată, cît mai atrăgătoare
şi cu indici calitativi ridicaţi.
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La nouă decenii de la înfiinţare Fabrica de cartoane „Mucart" din
Cluj se prezintă plină de vigoare, mai tînără şi mai entuziastă ca
oricînd, angrenată total în realizarea măreţelor sarcini trasate de cel
de-al X-lea Congres al Partidului.
Vorbind despre începuturile fabricii, despre drumul ei de-a lungul
timpului, despre realizări, ritmuri, proiecte de viitor, dar mai ales despre
oamenii care au lucrat sau lucrează la Fabrica de Cartoane din Cluj,
vă propunem să parcurgem înpreună rîndurile ce urmează.
Ing. CONSTANTIN STEFĂNESCU
Directorul
Fabricii de Cartoane Cluj.

Cluj, aprilie 1972.

I. ISTORIA FABRICII (1882—1948)
Istoria Fabricii de Cartoane Cluj, pe care vom încerca să o depanăm în rîndurile de faţă, îşi are începutul în cel de al optulea deceniu
al secolului trecut.
In anul 1879 un oarecare BUCŞI ODON s-a gîndit să prelucreze
deşeurile de hîrtie adunate pe plan local pentru a obţine zilnic în jur
de 200 kg. mucava. Nu s-au găsit indicaţii referitoare la utilajele cu care
era dotat atelierul (1). Micul atelier a funcţionat doar cîteva luni după
care s-a desfiinţat, deoarece iniţiatorul lui a decedat. Atelierul a fost
preluat de numitul SUCHAN VENCZEL cu intenţia evidentă de a-1
redeschide, însă nu după mult timp un incendiu a distrus totul astfel încît
firavele încercării de întemeiere a unei fabrici de mucava s-au dovedit
Infructuoase. (2).
In anul 1882, ca al treielea proprietar, PUSKAS ALBERT aduce din
Austria o serie de utilaje vechi de fabricat mucava şi înfiinţează în
strada Morii de scoarţă, lîngă canalul Morii, Fabrica de Mucava din
Cluj. La infiinţare aceasta era înzestrată cu o morişcă de pastă, două
holendre din lemn, o maşină de tras coli de mucava, o presă cu şurub
pentru îndepărtarea apei şi un calandru. Toate aceste utilaje erau puse
în mişcare de către o roată de apă (3).
In statistica vremii, ce redă industria hîrtiei şi ramurile înrudite la
Cluj, este semnalată pentru prima dată fabrica de mucava în anul 1882.
Statistica industrială a fabricilor de hîrtie şi a ramurilor înrudite.
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Fabrica producea în anul înfiinţării în jur de 200 kg. mucava pe zi,
în diferite grosimi, chiar şi pînă la grosimea corespunzătoare confecţionării geamantanelor şi satisfăcea aproape complet cererile locale de
mucava. Documentele vremii consemnează că mucavaua era cumpărată „cu plăcere" atît pentru calitatea ei excepţională, cît şi datorită
faptului că era mai ieftină decît mucavaua importată: 13 forinţi/100 kg.
faţă de 18-24 forinţi/100 kg. Materia primă era asigurată de deşeurile
de hîrtie colectate pe plan local.
Trebuie să amintim faptul că înfiinţarea în 1882 a fabricii de mucava la Cluj, venea să se alăture altor fabrici înrudite existente pe
aceste meleaguri: fabrica de hîrtie din Mănăştur — Cluj, înfiinţată pe
la 1850 care produce hîrtie de scris şi hîrtie de ambalaj şi fabrica de
celuloză a fraţilor SCHOLLER din Turda care exporta cea mai mare
parte a producţiei sale. Se poate spune aşa dar, că este vorba de o
tradiţie a fabricării celulozei, hîrtiei şi mucavalei la Cluj, documentele vechi ilustrînd acest lucru cu prisosinţă.
Despre persoana întemeietorului fabricii nu se cunosc date personale. După toate probabilităţile însă, era înzestrat cu aptitudini de
comerciant şi întreprinzător deoarece a sesizat rentabilitatea şi mai
ales perspectivele de viitor a unei asemenea fabrici care a fost şi
este încă, după atîţia ani singura îii această parte a ţării. Ceea ce se
înfăţişează ca o trăsătură individuală a întreprinderii lui Puskâs a fost
faptul că, pe cînd în alte domenii ale industriei şi comerţului ca:
prelucrarea metalelor, mineritul, construcţiile de maşini, industria
alimentară, etc., capitalul austriac avea pe atunci întreprinderi şi interese extinse şi de mari proporţii, fabricarea mucavalei din deşeuri de
hîrtie era necunoscută nu numai la Cluj, ci şi în toată Transilvania.
Această posibilitate neexploatată, dar care promitea a da rezultate, va
fi fost desigur întrevăzută de Puskâs.
In anii imediat următori întemeierii fabrica produce în mod constant cîte 200 kg. mucava pe zi, fără a se semnala o extindere şi o
dezvoltare a ei.
In anul 1887 fabrica devine proprietatea lui WARGA DANIEL jun.
şi BABOS SANDOR (4). Nu se cunosc motivele şi nici împrejurările
in care aceştia devin proprietarii fabricii de mucava. Ceea ce se
cunoaşte însă este faptul că noii proprietari, conduşi tot de ideea
uriaşelor perspective ale unei asemenea întreprinderi la Cluj, transformă şi reorganizează complet fabrica. Ca utilaje în dotare sînt semnalate: o roată de apă (acţionată de apa ce trece pe la partea ei inferioară), o maşină de tăiat şi măcinat cîrpe, două maşini de destrămare
(holendre), un ridicător — transportor de materiale, o maşină de tras
colile de mucava şi o maşină de satinat mucavaua. In fabrică lucrează
opt muncitori (trei bărbaţi, trei femei şi doi copii ucenici) prelucrîndu-se anual 70.000 kg, cîrpe şi deşeuri de hîrtie pentru a se obţine
60.000 kg/an coli de mucava. Deoarece mucavaua udă era întinsă prin
curtea fabricii spre a se usca la soare, activitatea era sezonieră.
Odată cu reînnoirea şi reorganizarea fabricii, noii proprietari îi
dau sonorul nume de „Prima fabrică ardeleană de mucava şi clişee de
hîrtie". Pe vremea aceea existau la noi multe întreprinderi purtînd
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titlul de „Prima. . ( 5 ) . Exista o „Prima" moară de aburi, fabrică de
spirt, fabrică de luminări, fabrică de cărămizi, societatea anonimă de
valorificare a produselor forestiere, etc. Comercianţi şi întreprinzători din Transilvania, capitalişti străini, fabricanţi austrieci, germani,
francezi, englezi, dădeau titlul de „Prime" întreprinderilor, căci sublinirea acestei calităţi era bine venită, efectul ei era mai mare, avea
mai mult credit în urechile consumatorilor şi beneficiarilor. De fapt,
chiar şi fără această titulatură de „Prima...", fabrica a devenit extrem
de cunoscută pentru calitatea foarte bună a mucavalei care concura,
cu şanse sigure de izbîndă, cu mucavaua străină, în speţă cea austriacă, ce ajungea pe pieţele noastre. Ş-au găsit admiratori ai mucavalei clujene chiar şi la Budapesta, însă cheltuielile de transport nu
permiteau desfacerea ei acolo, aşa că zona de vînzare se limitează
numai la Ardeal şi teritoriile pînă la Tisa (4).
Fabrica devine tot mai rentabilă. Folosirea apei ca sursă a forţei
motrice, pe de o parte şi a deşeurilor de hîrtie ca materie primă, pe
de altă parte, au o Influenţă extrem de favorabilă asupra preţului de
fabricaţie a mucavalei.
,
Fabrica de mucava din Cluj a lui Warga şi Babos, condusă cu
pricepere şi sîrguinţă de către aceştia, devine singura în măsură să
satisfacă cu produsul ei de bună calitate tot Ardealul şi pieţele de dincolo de Piatra Craiului. La nici 15 ani de cînd aceştia au preluat-o,
s-a ajuns la o producţie de aproximativ 100 tone pe an în 1895—1897,

Prima fabrică ardeleană de mucava. Vedere din fată.
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numărul de muncitori s-a dublat, ajungînd la 16, iar capitalul de bază
investit era de 10.000 forinţi (6).
Largile posibilităţi de desfacere a produsului determină pe proprietari să se gîndească la o reutilare a fabricii cu maşini mai moderne.
Spaţiile existente, în amplasamentul de pe strada Morii de scoarţă, se
dovedesc însă a fi prea mici pentru noile proporţii ale întreprinderii.
în anii 1898—1899 proprietarii Warga şi Baboş, cu o investiţie de
50.000 coroane, mută fabrica pe un teren al lor din apropierea gării,
pe malul pîrîului Nadăş, loc unde fabrica se găseşte şi astăzi (7).
Nu este greu să ghicim raţiunea acestei mutări. în primul rînd ar
fi, desigur, posibilităţile mai mari de extindere, în viitor, al fabricii; ar
fi apoi amplasarea ei pe un teren proprietate a lui Warga; în fine, ar fi
fost determinată de acest pîrîu Nadăş care era ideal pentru asigurarea
forţei motrice a fabricii şi a apei atît de necesare la fabricarea mucavalei.
Odată cu mutarea fabricii pe acest amplasament, s-au construit
clădiri noi, atît pentru secţia de producţie, cît şi pentru magazii. Utilajele de fabricaţie se compun din două colerganguri, un holendru, o
maşină de tras colile de mucava, o presă, două calandre, un dispozitiv de ridicat baloţii de hîrtie şi două pompe. Pentru bunul mers al
fabricii, proprietarii au adus din Austria un maistru în hîrtie, ne nume
HRASCH IOa jni care se va ocupa de funcţionarea utilajelor. Acesta
rămîne definitiv la Cluj, lucrînd în fabrică pînă în anul 1936, după care
aceeaşi funcţie o va ocupa în continuare fiul său, HRASCH CAROL.
Forţa motorică era asigurată de o turbină de 24 CP., realizîndu-se
un baraj şi un canal în pîrîul Nadăş, precum şi alte amenajări hidrotehnice pentru a preveni situaţiile critice la creşterea apelor Nadăşului.
în fabrică lucrează acum 10—12 muncitori permanenţi şi 20 muncitori zilieri. Sînt prelucrate anual 180 tone deşeuri de hîrtie pentru a rezulta 140
tone mucava de diferite grosimi. Valoarea capitalului investit de 100.000
coroane. Piaţa de desfacere este în continuare larg deschisă pentru
mucavaua de foarte bună calitate fabricată cu utilaje deja inferioare
din punct de vedere tehnic celor folosite în Austria (8).
Proprietarii fabricii îşi dau seama de aceasta,
cu atît mai mult cu cît pentru lucrări de legătorie
specială, la modă în acele timpuri, mucavaua clujeană nu rezistă concurenţei produsului similar
importat din Austria. Din acest motiv ei solicită
statului un împrumut pentru cumpărarea unui calandru prevăzut cu cilindri încălziţi cu abur produs de un cazan propriu. Această maşină, după
cum îşi justifică proprietarii cererea lor, ar realiza o satinare uniformă a mucavalei pe ambele
feţe şi s-ar reduce în acelaşi timp ciclul de fabricaţie prin accelerarea uscării mucavalei. Uscarea mucavalei se face încă prin curtea
fabricii, fără a exista uscătorii amenajate în acest
HRASCH IOAN
scop.
maistru
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Podul peste Nadăş pe care se întră în fabrică.

Între anii 1901—1903 este amintită o evoluţie crescîndă a fabricii
de mucava, concretizată în cele 180 tone care se produceau anual. (9).
Anul imediat următor, 1904, a fost un an anormal din cauza secetei care a afectat profund debitul apei Nadăşului şi în mod implicit
forţa motrică a fabricii (10). Producţia de mucava a fost mai redusă
comparativ cu aceea din anii anteriori. în acest an erau angajaţi opt
bărbaţi, opt femei şi un copil ucenic, iar în dotarea cu utilaje nu a intervenit nimic nou. S-au prelucrat 150 tone deşeuri de hîrtie din care
au rezultat 120 tone mucava, în valoare de 18.000 coroane. Capacităţile de producţie existente atunci puteau asigura realizarea unei producţii în valoare de 40.000 coroane, ceea ce ar echivala la 270 tone pe
an.
Cererile comerţului şi industriei pentru cantităţi sporite de mucava
sînt tot mai mari, în măsura în care legătoria de cărţi şi industria
poligrafică cunoaşte un contiuu avînt. Se pune chiar problema reînnoirii totale şi complete a fabricii de mucava a lui Warga şi Baboş. în
acest sens s-a propus eliberarea a 2000 bucăţi acţiuni a 100 coroane
fiecare, pentru 1200 din ele găsindu-se imediat amatori (10). Se pare
însă că s-au întîmpinat anumite dificultăţi de ordin financiar, căci ideea
de a trasforma fabrica în nume colectiv, într-o societate anonimă a
fost abandonată.
Pînă în anul 1906 fabrica a fost condusă de Warga Daniel şi Babos
Sándor. După moartea lor, fabrica o moştenesc băieţii lui Warga, fraţii
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Daniel şi Vasile. Fraţii Warga fiind minori pe atunci, conducerea fabricii a avut-o tutorele lor, dr. avocat JELEN IULIU.
Sub conducerea lui Jelen au început să fie completate utilajele.
Astfel a fost cumpărată o morişcă cilindrică de uscat şi satinat mucavaua, un nou calandru de satinat şi un motor electric de 16 CP. De
asemenea au fost construite şi două uscătorii pentru uscarea naturală
a mucavalei.
Nu dispunem de izvoare scrise despre condiţiile de lucru al muncitorilor de la fabrica de mucava. Realitatea acelor vremuri ni se
dezvăluie dacă cercetăm documentele istorice de acum aproape 100
de ani.
Pînă în anul 1872, timpul de lucru nu era reglementat în Transilvania prin nici o lege. Legea industrială din 1872 şi cea din 1884 nu
făcură nici ele decît „să limtieze" timpul de lucru, stabilind limita maximă
de 16 ore, cu o pauză de masă de I 1/2 oră. Repausul duminical a fost
reglementat prin lege numai în 1891, dar a trebuit să treacă un deceniu
pînă cînd s-a trecut la respectarea lui. Salariile constau numai în cîtiva
creiţari; chiar şi după constatarea unui ziar burghez din Cluj, „ . . . cu
toată truda lor grea, bieţii muncitori abia îşi cîştigă necesarul pentru
a-şi duce traiul" (11). Protecţia muncii, instituţiile sociale erau noţiuni
aproape necunoscute. Asigurările obligatorii în caz de boală au fost
Introduse în 1891, ajutorul în caz de accidente în 1907, însă şi atunci în
proporţie de 2/3 plătite de muncitori.
La începutul veacului, timpul de lucru mediu era de 10 ore, fără
pauzele de masă „Fără să ne fie teamă, fără să exagerăm, noi muncitorii putem spune că nu avem nici avere, nici fericire casnică, nici măcar un moment de linişte şi mulţumire..." scria ziarul „Erdelyi
Munkâs" („Muncitorul Ardelean") în legătură cu situaţia muncitorilor
clujeni la începutul secolului. „Motivul pentru care nu avem fericire
casnică şi nici măcar un moment de linişte îl oferă din plin starea
noastră de mizerie, în care, în loc să trăim bine şi cuminte, nu facem
decît să vegetăm de pe o zi pe alta, ca bolnavii ce zac pe moarte,
putînd fi daţi morţi în orice clipă..." (12).
Sînt anii premergători primului război mondial, ani în care industria cunoaşte o oarecare înflorire, dar exploatarea maselor de oameni
ai muncii ajunge să devină nemiloasă. Imperiul austro-ungar fiind un
factor activ în declanşarea războiului imperialist din 1915—1918, viaţa
economică din Transilvania în general şi cea din Cluj în special, suferă
restructurări adecvate noilor condiţii impuse: militarizarea vieţii economice, mobilizarea în masă, paralizarea totală a libertăţii de organizare şi acţiune.
în condiţiile prăbuşirii imperiului habsburgic, sub jugul căruia căzuseră naţiuni şi naţionalităţi, s-a desăvîrşit idealul de veacuri al maselor: unirea Transilvaniei cu România, crearea statului naţional român
unitar. Marele act de la 1 decembrie 1918 a deschis căi noi în faţa societăţii româneşti, cerînd condiţii proprice dezvoltării economice şi sociale.
Anii imediat următori primului război mondial sînt ani deosebit
de grei pentru industria Transilvaniei. Aprovizionarea fabricilor cu ma10

terii prime şi combustibil a fost efectuată cu mare greutate şi sacrificii. Cererea a devenit mai mare decît oferta, ceea ce a dus la o
continuă urcare a preturilor. In timpul valutei de coroane, pe lingă
inflaţia monetară de atunci, scumpetea a fost totuşi suportabilă, dar îndată ce s-a efectuat schimbul coroanelor şi s-a ivit în urma aceasta
criza de numerar, lipsa de materii prime pentru industrie, precum şi
scumpetea traiului s-au potenţat fără contenire.
Burghezia română şi maghiară de pe aceste meleaguri şi-au dat
mîna pentru realizarea unui ţel care le era de altfel comun: obţinerea
de profituri cît mai mari. Legea pentru încurajarea industriei, ce trebuia să apară în vederea sprijinirii tinerei industrii româneşti, nu a
văzut lumina zilei niciodată. Această lege pentru încurajarea industriei „ . . . trebuia să se îngrijească din belşug ca industria noastră,
mare şi mică, prin oferire de maşini şi de ajutoare băneşti, prin favoruri însemnate de vamă şi transport, să se întărească astfel încît să
fie capabilă a acoperi necesitatea ţării în total sau in parte preponderentă la cît mai multe branşe..." (13).
Restricţia libertăţii circulaţiei diferitelor produse în interior şi
exterior, legarea de permise, a cauzat multe greutăţi industriei în plin
proces de reconstrucţie. Dorinţa cea mai fierbinte era asigurarea deplinei libertăţi a comerţului, liber de orice restricţie. Aceasta ar avea
drept urmare „o consolidare apropiată a vieţii economice şi ar aduce
după sine încetarea pe mai departe a scumpetei".
Camera de comerţ şi industrie din Cluj este cea căreia îi datorăm
această apreciere a situaţiei, imediat după război.
Anii de criză şi de înflaţie ce au urmat primului război mondial,
în urma distrugerii enormei cantităţi de bunuri materiale, dezorganizării
economice, se încheie odată cu anul 1922.
Din relatările Camerei de comerţ şi industrie din Cluj pe anul
1922 aflăm că „ . . . fabrica de cartoane de hîrtie poate privi în urmă
asupra unor ani comerciali buni şi sub influenţa sistemului vamal protecţionist a mers pe linia unei dezvoltări esenţiale, prevăzîndu-se în
perspectivă o dezvoltare şi mai mare". Se pare deci că fabrica de
mucava a suferit în mai mică măsură rigorile războiului şi a crizei ce
a urmat după el. La o analiză mai atentă, acest lucru nu trebuie să
mire pe nimeni deoarece materia primă — deşeurile de hîrtie — se
colectau pe plan local, forţa motrică era furnizată în orice condiţii de
apele pîrîului Nadăş, iar vînzarea mucavalei la industria de încălţăminte din Cluj era asigurată.
In anul 1922 conducerea fabricii a fost preluată de adevăraţii proprietari, Warga Vasile — chimist în hîrtie şi Warga Daniel jun. Aceştia,
pentru a îmbunătăţi uscarea mucavalei, construiesc în 1923 un canal
pentru uscarea artificială a acesteia. Tot acum înlocuiesc sursa de
producere a forţei motrice cu o maşină de aburi (locomobil). Aceasta
avea o roată mare ce acţiona cureaua de transmisie, condusă printr-o
galerie în sala de maşini. Toate maşinile erau puse în funcţiune prin
această transmisie, însă va fi păstrată în continuare, ca rezervă şi
roata cu apă. Se mai montează a doua maşină de tras mucava şi au instalat la maşini ciururi plane pentru reţinerea impurităţilor. Pentru îmbu11

Sursa de forţă motrice.

nătătirea deshidratării mecanice Warga Vasile proiectează o presă
hidraulică ce va fi executată la uzinele „Junas11 Cluj.
în anul 1926 sursa de producere a forţei motrice a fost schimbată
prin introducerea unui motor cu gaz sărac, al cărui generator nefiind
însă corespunzător, a fost schimbat după un an de funcţionare cu
motoare electrice. Energia electrică fiind pe atunci costisitoare, în anul
1928 în locul motoarelor electrice a fost instalat un motor Diesel cu motorină, avînd o putere de 60 CP. în acest an capacitatea de producţie
a fost de 400 tone/an.
Criza economiei mondiale în anii 1929—1933, agravată la noi în
ţară prin împletirea crizei financiare şi industriale cu o puternică criză
în agricultură, a creat o situaţie extrem de gravă pentru economia
României. Numeroase falimente, lipsă de bani şi insolvabilitate, închideri de fabrici, ateliere, magazine, reducerea activităţii întreprinderilor, şomaj în masă şi mizerie muncitorească, plîngeri generale şi nesiguranţa existenţei; peste tot unde s-a manifestat aceasta, cea mai gravă criză a capitalismului modern, s-au produs distrugeri de amploarea
celor provocate de un război. Situaţia industriei se aseamănă, după
cum apreciază Raportul camerei de comerţ şi industrie Cluj din anul
1929, „ ... cu un cîmp de lupte unde cadavrele sînt stabilimentele industriale: ateliere şi fabrici închise sau cu munca redusă11. (14).
Deosebit de semnificativă este descrierea pe care Camera de
comerţ şi industrie din Cluj o face referitor la situaţia industriei din
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Ardeal, în pragul crizei economice. „ ... Este adevărat că Ardealul,
ca aparţinător monarhiei austro-ungare, era cel mai potrivit teritoriu
pentru înfiinţarea de industrii, aici în afară de bogăţie de materii prime trebuie să ne gîndim la marea însemnătate a gazului metan, ieftin
şi din belşug. Cu toate acestea, despre o industrie, mare, dezvoltată,
nu se poate vorbi în preajma războiului mondial. Guvernele de la
Budapesta nu depuneau eforturi pentru ridicarea economică a Ardealului, avînd parcă presentimentul stării ce a rezultat din războiul mondial.
Războiul mondial (primul, n.a.) a fost o bună conjunctură pentru toate
ramurile industriale, însă preocuparea principală şi am putea spune,
singura, a industriei, a fost producţia; investiţii şi înlocuiri de utilaje
şi maşini uzate nu s-au făcut mai ales din cauza nesiguranţei ce exista. In asemenea împrejurări, după încheierea tratatelor de pace găsim
Ardealul cu o industrie dezorientată în privinţa pieţelor de desfacere
şi cu instalaţii aproape uzate. Perspectivele postbelice erau frumoase,
însă pentru a corespunde cerinţelor erau necesare noi investiţii şi organizarea pieţii. în majoritatea cazurilor cîştigul realizat în timpul războiului a fost imobilizat, aşa că în anii 1923—1927 cele mai multe întreprinderi îşi bazează producţia pe credite şi dobînzi ridicate. Intrarea
în criza economică generală s-a făcut, aşa dar, pe fondul unui dezechilibru mai mult sau mai puţin marcant ceea ce a agravat consecinţele
şi aşa iminente pe care le-a avut criza... (15).
Cu toate că fabrica de mucava a lui Warga nu figura în rîndul
întreprinderilor comerciale — industriale falimentare, se pare că şi ea
s-a resimţit de pe urma anilor de criză, producţia realizată neridicîn-

Fabrica de mucava văzută dinspre pîrîul Nadăş
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du-se niciodată, timp de mai bine de 10 ani, deci pînă în anul 1938, peste
400 tone pe an, iar despre o modernizare a maşinilor nu a fost vorba
niciodată în această perioadă (16).
De abia în anul 1938 s-a trecut la efectuarea unor modernizări.
Astfel, stenderele de lemn a celor două maşini de tras mucava s-au
înlocuit cu stendere de fontă, apoi s-au instalat cîte două site la maşini;
holendrele de lemn au fost înlocuite cu holendre executate din beton
armat. Pentru mărirea capacităţii de uscare s-au mai construit două
şoproane la uscătoria naturală. Cu modernizările făcute s-a ajuns la
o producţie de 500 tone pe an.
în perioada războiului nu s-a întrerupt total activitatea fabricii,
în anul 1941, fiind criză de motorină, s-a schimbat motorul Diesel cu un
motor cu gaz sărac cu o putere de 100 CP. şi generator propriu de gaz
alimentat cu lemne de fag. S-a mai instalat un fierbător pentru maculatură (kugelkocher) dar acesta nefiind corespunzător pentru hîrtie,
nu a funcţionat niciodată. Tot în acest an a fost construit un sistem
nou de holendru cu cuţite pe discuri verticale, tip morişcă, pentru măcinarea maculaturii, cu care ocazie capacitatea de producţie a crescut
la 720 tone/an.
Victoria insurecţiei naţionale antifasciste de la 23 August 1944,
ieşirea României din războiul hitlerist şi trecerea ei de partea coaliţiei

Muncitori ai fabricii în anul 1940.
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antihitleriste, a produs o impresie deosebit de puternică asupra populaţiei din nordul Transilvaniei subjugate de fascismul horthyst şi Hitlerist. Numeroase documente şi memorii ne înfăţişează panica în rîndurile
fasciştilor surprinşi de victoria Insurecţiei şi de bucuria ce a cuprins
masele largi populare. Insurecţia nu s-a putut extinde pe acest teritoriu vremelnic ocupat, însă efectul ei puternic s-a manifestat prin creşterea impetuoasă a luptei de eliberare a maselor largi populare de
sub stăpînirea horthystă.
Eliberarea a găsit clădirea şi mai ales curtea fabricii într-o stare
destul de gravă. Atacul aerian american din 2 iulie 1944 a cauzat avarii
unei părţi a clădirii, iar curtea era împînzită de gropi, cauzate de cele
14 bombe căzute pe teritoriul fabricii.
La 11 octombrie 1944, o dată cu eliberarea Clujului şi retragerea
armatelor germane şi maghiare, proprietarii au părăsit fabrica luînd cu
ei şi materialele specifice fabricării mucavalei: site, flanele, curele.
Conducerea fabricii a fost preluată de muncitori, sub directa supraveghere a Consiliului local sindical şi C.A.S.B.I. Sînt numiţi drept conducători a fabricii Boca GavriL vechi militant comunist, Kovacs Iosif şi
Hrasch Carol.
In primăvara anului 1945 materialele specifice au fost aduse înapoi de conducătorii muncitori; s-a întors tot în acest an şi vechiul proproprietar.
In anul 1947 fabrica a fost scoasă de sub supravegherea C.A.S.B.I. şi
redată vechilor proprietari.
Preluarea conducerii fabricii de proprietari nu a mai însemnat în
acelaşi timp şi crearea posibilităţilor nelimitate de exploatare, deoarece în noua conjunctură politică, capitaliştilor le lipsea principalul sprijin: aparatul de stat, care nu mai era la dispoziţia lor. Poziţia cîştigată
de Partidul Comunist Român în guvern, instaurarea la 6 martie 1945 a
guvernului de largă concentrare democratică, prezidat de Dr. Petru
Groza, au făcut posibilă îngrădirea exploatării.
La 30 august 1947 fabrica avea să mai treacă printr-o încercare
deosebit de grea, tocmai acum cînd se făcea tot mai simtit suflul unei
noi vieţi. în urma unei scîntei ce a ieşit din hornul generatorului de
gaz, s-au aprins deşeurile de hîrtie din pod, producîndu-se un incendiu
ce a distrus complet acoperişul şi tavanul clădirii principale de fabricaţie.
Prin eforturile depuse de cei ce au participat la limitarea şi stingerea incendiului, au fost salvate maşinile şi instalaţiile de fabricaţie.
Incendiul produs a determinat o întrerupere a lucrului de aproximativ
3 luni de zile. Ne avînd fonduri pentru reconstrucţie, s-au făcut numai
mici reparaţii, strict necesare pentru a putea fi pornite maşinile de fabricaţie. Această parţială reconstrucţie s-a făcut prin munca salariaţilor fabricii, unii dintre ei lucrînd şi azi în întreprindere sau fiind pensionaţi cu putini ani în urmă: Hodos Francisc, Bodo Vasile, Nagy —
Kobori Ana, Raczkovi Maria, Virag Josefina, Brumar Gheorghe I., Brumar — Six Aurelia, Trută Ileana, Talas — Gagyi Iolanda, Anca Maria,
Hrasch Carol, Szabo Alexandru, Virag Iosif şi alţii.
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Fabrica după incendiul din 1947

Muncitori lucrînd la lichidarea urmărilor
incendiului din anul 1947.
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Cu un acoperiş improvizat din coli de mucava şi carton asfaltat,
s-a lucrat pe două schimburi în condiţii deosebit de vitrege în iarna
1947—1948.
Dacă instaurarea guvernului Dr. Petru Groza a creiat condiţii pentru luarea unor măsuri cu caracter antiimperialist, preluarea în întregime a puterii politice de către clasa muncitoare la 30 Decembrie 1947
şi proclamarea Republicii, au creiat premize obiective pentru luarea
din mîinile capitaliştilor a principalelor mijloace de producţie şi trecerea lor în proprietatea întregului popor.
Actul revoluţionar al naţionalizării de la 11 iunie 1948 rămîne o
dată înscrisă pe veci în memoria oamenilor muncii din tara noastră.
Prin naţionalizarea principalelor mijloace de producţie s-a înfăptuit astfel năzuinţa scumpă, pentru care a luptat timp de decenii clasa
muncitoare — eliberarea ei de exploatare. Stăpînă pe mijloacele de
producţie, muncitorimea a dobîndit posibilitatea să dispună de ele în
folosul ei şi al întregului popor.
Făcînd o efnaliză a situaţiei politice create în tara noastră pînă
în iunie 1948, Biroul Politic al P.C.R. a considerat că s-au maturizat
condiţiile pentru a creia premizele economice ale trecerii la construcţia noii orînduiri, a societăţii socialiste, pentru a lichida rămînerea în
urmă a evoluţiei în domeniul economic fată de cel politic. Pe baza
rezoluţiei şedinţei plenare a C.C. al P.C.R. din 10—11 iunie 1948, Marea adunare Naţională a adoptat la lliunie 1948 legea prin care au fost
lichidate poziţiile principale ale burgheziei în economia naţională,
sfărmînd dominaţia ei economică.
Aşa cum foarte sumar o ilustrează rîndurile de mai sus, ne dăm
seama că Partidul Comunist Român a fost inspiratorul, organizatorul
şi conducătorul actului revoluţionar al naţionalizării principalelor
mijloace de producţie.
Şi la Cluj, pregătirea actului naţionalizării s-a desfăşurat în condiţiile celui mai strict secret de stat şi de partid, pentru a surprinde
burghezia nepregătită să ia contramăsuri care să se soldeze cu distrugeri, sustrageri şi înstrăinări ale patrimoniului întreprinderilor.
La 10 iunie 1948, în clădirea comitetului judeţean de partid, a
început instructajul cu cei care urmau să conducă operaţiunile de preluare a întreprinderilor capitaliste. La şedinţa care s-a desfăşurat în
cursul nopţii au fost prezenţi: comisia judeţeană de naţionalizare, viitorii directori, secretari ai organizaţiilor P.C.R., preşedinţii comitetelor
de fabrică din întreprinderile ce urmau să fie naţionalizate, precum şi
un număr de muncitori. A doua zi, între orele 4 şi 6 dimineaţa, secretariatul comitetului judeţean de partid, unul din membrii săi fiind preşedintele comisiei judeţene de naţionalizare, pe baza instrucţiunilor C.C.
al- P.C.R. a elaborat planul operaţiunilor din oraş şi judeţ. Conform
instrucţiunilor, la ora 7 dimineaţa în toate întreprinderile prevăzute pe
listă, casele de bani şi dulapurile cu arhivă trebuiau să fie sigilate.
La 11 iunie 1948, orele 14, cînd postul de radio Bucureşti anunţa
hotărîrea înfăptuirii naţionalizării, la fel ca în întreaga ţară şi la Cluj
muncitorimea a pus stăpînire pe fabrici.
2
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La fabrica de mucava, delegatul P.C.R. pentru naţionalizare, Lustig
Eva, în faţa muncitorilor adunaţi în curtea fabricii, a prezentat noua
conducere formată din Rosenfeld Eugen — director, Hodos Francisc —
contabil şef şi Hrasch Carol — conducător tehnic. Participanţi la această adunare ne-au relatat că, solemnă Ia început apoi însufleţită şi plină
de entuziasm, ea a exprimat ataşamentul muncitorilor de la fabrica noastră, la istoricul act iniţiat şi realizat de Partidul Comunist Român.
O dată cu naţionalizarea „Primei fabrici ardelene de mucava"
s-a încheiat trecutul ei capitalist, de 66 de ani.
Integrată organic în sistemul de economie planificat, fabrica a
început o nouă filă de istorie, împreună cu istoria întregii ţări descătuşate definitiv de exploatare.

II. PE CALEA FĂURIRII UNEI ÎNTREPRINDERI SOCIALISTE
(1948—1972)
O dată cu naţionalizarea, la 11 iunie 1948, a principalelor mijloace
de producţie, începe o nouă şi rapidă perioadă de dezvoltare la fabrica
noastră. Imediat după naţionalizare s-au primit fonduri de la stat pentru
construirea acoperişului şi învelirea lui cu tablă. De asemenea au fost
reparaţi pereţii şi tavanul, iar geamurile au fost completate. Tot în
acest an se introduce gazul metan la motorul cu gaz sărac ce asigura
forţa motrică a fabricii şi la cazanul cu aburi ce realiza uscarea artificială a mucavalei.
La data de 6 decembrie 1948, pe baza unor acte normative, fabrica
de cutii KISS a fost pusă sub conducerea unui administrator unic şi
totodată o serie de mici ateliere de cartonaje existente în Cluj au fost
unificate în această fabrică, cu sediul în Piaţa Abator 10.
La 13 aprilie 1949 utilajele atelierelor concentrate la fabrica de
confecţionat cutii KISS au fos blocate şi rechiziţionate în favoarea
fabricii de mucava. Este un moment deosebit de important în viata
fabricii noastre acest act, deoarece el marchează apariţia unei noi
secţii de fabricaţie, secţia de confecţionat ambalaje. Această secţie a
funcţionat un timp în localul din Piaţa Abator nr. 10. Evenimentul
coincide cu acordarea unei titulaturi noi fabricii, aceea de „Fabrica de
mucava şi cartonaje Karl Liebknecht Cluj". Tot în acest an au mai
fost blocate şi rechiziţionate două ateliere mecanice, din care s-a înfiinţat în fabrică secţia de întreţinere şi reparaţii.
Dacă în anul naţionalizării fabrica a lucrat în pierdere, în anul
1949 prin Introducerea schimbului III. la secţia mucava şi cu noua
secţie de cartonaje, fabrica a început să devină rentabilă.
Avîntul economic pe care ţara întreagă a început să păşească,
după naţionalizare în special, se face simţit şi în fabrica noastră. Anul
1950, cel de al doilea an de planificare economică, marchează un nou
pas înainte pe drumul dezvotării fabricii. Prin fonduri de investiţii alocate din bugetul de stat, clădirea principală de fabricaţie a fost mărită,
utilajele şi instalaţiile secţiei mucava au fost sistematizate. Pentru a
creşte producţia de mucava s-a mărit numărul maşinilor de tras coli
de mucava de la două la patru. Deoarece secţia de confecţionat ambalaje
era pe alt amplasament, s-a trecut la supraetajarea clădirii principale în
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vederea aducerii secţiei la sediul actual al fabricii. Din acest moment,
prin secţia de confecţii ambalaje, fabrica a devenit un important factor
în asigurarea întreprinderilor de stat cu ambalajele necesare.
Prin aducerea secţiei de confecţii ambalaje în sediul actual al
fabricii s-au creat spaţii pentru locuinţe muncitoreşti în fostul local din
Piaţa Abator 10.
Creşterea capacităţilor de producţie la fabricarea mucavalei crude
a făcut ca uscarea naturală a acesteia să nu mai fie satisfăcătoare. Din
acest motiv în anul 1950 s-a construit separat de clădirea principală o
uscătorie mecanică cu utilizarea gazului metan. Această uscătorie a
fost iniţial prevăzută cu acoperiş din lemn şi carton asfaltat, din care
cauză în aprilie 1952 acesta a fost distrus de un incendiu. In acelaşi an
a fost reconstruit acoperişul, de astă dată din tablă, asigurîndu-se o
securitate sporită şi în acelaşi timp, o capacitate de utilizare mai mare
a uscătoriei şi pe timp de iarnă.
Pentru satisfacerea necesităţilor de apă industrială la fabricarea
mucavalei, s-a construit o fîntînă cu un debit de aproximativ 1700 1/h.
şi s-a introdus în fabrică, în scopuri sanitare, apa potabilă.
In anul 1953 s-a acoperit spaţiul dintre uscătoria mecanică şi clădirea principală, creîndu-se noi spaţii, folosite la început pentru finisarea mucavalelor şi ulterior pentru extinderea capacităţilor de uscare
mecanică.

Glădirea ide fabricaţie în 1950
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Uscătoria mecanică.

Vedere generală a clădirii de fabricaţie în anul 1954
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Pavilionul tehnico-administrativ în 1960.

Vedere exterioară a noii clădiri construite în 1960.
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Un moment important în desfăşurarea procesului de fabricaţie a
mucavalei l-a constituit anul 1955 cînd s-a electrificat întreg procesul
de fabricaţie, scoţindu-se astfel din funcţiune motorul cu gaz ce a
generat forţa motrică a secţiei.
In anul 1956 s-a pavat curtea întreprinderii şi s-au început lucrările de extindere a corpului tehnico-adiministrativ.
In anul 1958 s-a trecut la împrejmuirea teritoriului fabricii cu un
gard din zidărie.
In octombrie 1959, a fost comasată la fabrica de mucava şi cartonaje, constituind o nouă secţie, fabrica de butoaie de hîrtie din
Oraşul Dr. Petru Groza. Aceasta însă nu a fost rentabilă deoarece nu
avea desfacere la produse şi, în plus, distanţa mare de sediul central
al fabricii nu permitea o organizare şi conducere normală, ceea ce a
determinat ca după numai un an, adică în octombrie 1960, ea să fie
cedată.
In anul 1960 s-a construit o nouă clădire cu etaj. La parter au fost
instalate calandrele de satinat mucavaua, aduse din clădirea principală
şi depozitul de mucava finită, iar la etaj s-a extins secţia de confecţionat ambalaje, mult dezvoltată odată cu aducerea ei în actualul sediu.
S-a construit tot acum o hală modernă şi spaţioasă pentru atelierul
mecanic de întreţinere şi pentru magazia de materii prime şi produse
finite.

Vedere din secţia veche de fabricare a mucavalei, 1960.
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In anul 1962, prin forţe proprii şi cu credite de mică mecanizare,
s-a lărgit clădirea veche a secţiei mucava şi s-a instalat un set complet
de utilaje pentru fabricarea, pe o linie tehnologică separată, a cartonului
dur de uz general.
Tot în anul 1962 denumirea fabricii s-a modificat, aceasta fiind
acum: Fabrica de cartoane „Mucart" Cluj.
Un moment de seamă în activitatea fabricii l-a constituit înfiinţarea în anul 1964 a unei noi secţii, secţia de confecţii papetare bunuri
de larg consum. La început numărul sortimentelor fiind redus, secţia
era amplasată în atelierul de confecţionat ambalaje. Din anul imediat
următor, numărul de sortimente crescînd, confecţionarea produselor
papetare s-a făcut într-un atelier separat.
Prin eforturi proprii s-a mărit clădirea în care era magazia de
materii prime şi materiale, s-a procedat în anul 1968 şi la o supraeta-

Vedere interioară din secţia papetărie.
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Vedere exterioară din secţia papetărie.

Aspect din secţia Papetărie.
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Aspect din secţia Papetărie.

jare, astfel încît în prezent întreaga producţie de produse papetare se
realizează într-o clădire cu săli de lucru spaţioase, moderne.
In anul 1964 s-au alocat fonduri de investiţii pentru mărirea capacităţii de producţie la fabricarea mucavalei, noua linie tehnologică
întrînd în funcţiune în anul 1965 într-o hală modernă de fabricaţie.
Tot cu această ocazie s-a construit şi pus în funcţiune un turn
de purificare a apelor reziduale industriale în care se colectează aceste
ape din ambele ateliere de fabricaţie a mucavalei, iar după separarea şi
recuperarea fibrei, urmează evacuarea lor în pîrîul Nadăş.
în pas cu noile tendinţe manifestate în industria ambalajelor, secţia de cartonaje a trecut la executarea unor ambalaje din cartoane
superioare: carton ondulat, carton duplex şi triplex, ce vin să satisfacă, deocamdată parţial, necesarul unor întreprinderi pentru ambalaje destinate exportării produselor lor.
Semnificativă pentru ilustrarea dezvoltării fabricii este dinamica
fondurilor fixe.
Se poate observa că valoarea lor a crescut de la anul naţionalizării şi pînă în prezent de aproape 200 de ori. Această creştere, ce
26

Vedere exterioară a secţiei mucava II.
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Aspect din atelierul nou de fabricaţie a mucavalei.
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Turnul de apă.
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V^cfere din secţia Cartonaj.

reprezintă în ultimă instanţă dotarea fabricii cu utilaje de producţie,
este materializată în sporirea continuă a valorii producţiei globale.
Faţă de anul 1949, primul an de economie planificată, aceasta a crescut de 46 de ori.
Este de remarcat faptul că în evoluţia întreprinderii se observă
două perioade distincte: o perioadă cuprinsă între anii 1948—1960 în
care creşterile producţiei globale sînt mai lente şi se realizează în
principal pe seama sporirii productivităţii muncii şi perioada anilor
1960—1970 în care ritmul de creştere a producţiei globale este impetuos şi se realizează fie în urma unor lucrări de investiţii, fie ca
urmare a modificărilor intervenite în structura producţiei.
întreaga dezvoltare a fabricii, de la naţionalizare şi pînă în prezent este ilustrată de evoluţia fabricării mucavalei şi a confecţionării
ambalajelor.
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Vedere de lansaimblu a unei părţi a fabricii.

Dacă între anii 1950—1960 se înregistrează o dezvoltare paralelă
a celor două sectoare, în deceniul următor producţia de ambalaje
înregistrează un salt mult mai mare determinat pe de o parte de fondurile investite în acest sector materializate în achiziţionarea de maşini moderne, pe de altă parte prin prelucrarea, în afara mucavalei
proprii, de alte cartoane suprerioare (duplex, triplex, ondulat). Nu este
lipsit de interes să arătăm că în întreaga producţie de mucava a ţării
deţinem o pondere de peste 23%, iar la tonajul total de ambalaje de
peste 42o/o.
Din anul 1964, odată cu preluarea confecţionării produselor papetare, fabrica îşi diversifică şi mai mult specificul de producţie.
Dacă în primul an această secţie se rezuma numai la confecţionarea biblioraftelor, ierbarelor şi mapelor de semnat corespondenţă,
astăzi gama de produse papetare bunuri de larg consum întrece cifra
de 30 sortimente. Multe dintre acestea — bibliorafte, mape semnături,
blocuri de desen, ierbare — sînt produse numai la fabrica noastră.
Se poate spune, şi acest lucru este o mîndrie pentru noi, că în fiecare
casă de la sat sau oraş, produsele fabricii noastre îşi găsesc locul.
Din tonajul total de produse papetare ce se confecţionează pe
întreaga ţară, Fabrica de Cartoane Cluj deţine o pondere de peste 13o/0.
Peisajul industrial al fabricii se schimbă an de an. Se înalţă noi
clădiri moderne, mărturii ale contrastului dintre trecut şi prezent.
Sectoarele existente se lărgesc şi se modernizează în scopul creşterii volumului şi capacităţii de producţie.
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Dinamica fondurilor fixe.
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Evoluţia indicatorilor producţiei globale.
3 — Monografia
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Evoluţia producţiei de mucavale şi confecţii
ambalaje.

Dinamica sectorului de confecţii papetare bunuri
de larg consum.
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O parte din produsele secţiei papetărie.

Efortul fizic depus de oameni la transportul materiei prime, care
se făcea cu vagoneţi pe linie îngustă, trebuia eliminat. In acest scop
s-au achiziţionat electrocare cu remorci, s-au confecţionat cărucioare
cric şi benzi transportoare.
Tot pentru eliminarea efortului fizic, dar şi pentru mărirea randamentului uscării mucavalei, s-au înlocuit parţial vechile uscătorii
tunel prin uscătorii cu bandă, urmînd ca în viitor acestea să constituie
unicul procedeu de uscare a mucavalei la noi în fabrică.
Potenţialul de lucru se măreşte pe măsura dezvoltării tehnicii şi
tehnologiei. Dublarea sitelor la maşinile de mucava, realizare tehnică
de prim ordin în vasta acţiune de autoutilare a fabricii, vine să mărească considerabil randamentul maşinilor clasice de tras colile de
mucava.
Confecţionarea în fabrică a unor maşini de ştanţat colţ şi dublu
colţ, a unor maşini de ştanţat şi şliţuit, a maşinilor de liniat hîrtia
din bobine, a preselor de încleiat blocuri de desen, a maşinilor de
aplicat capse metalice, vine să îmbogăţească potenţialul tehnic al
fabricii, aducînd atît randamente sporite în procesul de producţie, cit
şi importante economii de fonduri de achiziţie.
Mişcarea de masă a inovatorilor, izvorîtă din eliberarea lor de
exploatare, de anonimat şi puternic stimulată prin cointeresarea ma36

terială, contribuie la mecanizarea
proceselor de producţie, modernizarea utilajelor şi a proceselor
tehnologice, la ridicarea capacităţii de producţie, îmbunătăţirea
condtiilor de muncă, economisirea resurselor materiale şi la ridicarea calităţii producţiei. Astfel în perioada 1961—1971 au fost
înregistrate 328 inovaţii, 174 din
ele fiind acceptate. Pe lingă avantajele tehnice, sociale şi calitative, aportul mişcării de inovaţii la eficienta economică a înreprinderii îl reprezintă şi economiile postcalculate de 1.480.000
lei.
Omul, producător de bunuri
materiale este principala forţă de
producţie a societăţii. Fără el,
mijloacele de muncă nu constituie decît nişte obiecte neînsufleţite, cărora doar activitatea
conştientă a omului le poate da
viată. Complexul om — maşină
devine o forţă capabilă a da naştere la tot ce este necesar societăţii la, dezvoltarea ei.
Caracterul social al producţiei
este dat de faptul că pentru producerea bunurilor materiale necesare traiului conlucrează colectivităţii, în care experienţa şi deprinderile în muncă, nivelul de
dezvoltare a forţelor de producţie
la un moment dat, sînt un rezultat al perfecţionării lor succesive şi treptate, acumulate de generaţiile anterioare.
Nivelul la care se găseşte astăzi forţa de muncă a Fabricii de
cartoane ca număr, structură şi
pregătire, este rezultatul profundelor transformări conştiente survenite în activitatea colectivului său, în cei 90 de ani de experienţă.
Noua etapă de dezvoltare a fabricii este început odată cu actul

Spirale.
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Alimentarea uscătorului cu bandă.

Maşină de mucava cu două site.
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Dinamica personalului Întreprinderii in perioada 1948—1972.

în procente faţă de anul 1948

Total personal

1948

1950

1955

1960

1965

1970

1972

100

284

300

386

840

910.

925

naţionalizării de cei cîţiva salariaţi, nucleu ce avea să se dezvolte,
paralel cu dezvoltarea activităţii de producţie, în anii construcţiei socialiste.
Schimbările organizatorice petrecute în perioada 1948—1950 prin
aducerea secţiei de cartonaje a făcut ca numărul salariaţilor să sporească considerabil în numai doi ani.
Pe măsura dezvoltării producţiei fabricii şi a creşterii productivităţii muncii, s-au creiat premizele sporirii continue a veniturilor băneşti tuturor categoriilor de salariaţi ai fabricii. Măsurile de îmbunătăţire a salariilor luate de conducerea de partid şi de stat, aplicate şi
la întreprinderea noastră au condus la o creştere permanentă a cîştigului mediu.
Problema cadrelor muncitoreşti pentru Fabrica de cartoane din
Cluj prezintă unele aspecte specifice. Spre deosebire de alte ramuri
industriale, în care inzestrarea cu utilaje diminuează rolul muncitorului, mai ales în cazul automatizării, în confecţionarea ambalajelor şi în
deosebi a confecţionării produselor papetare procesele de muncă predominante sînt manual-mecanice. In această subramură industrială
calitatea producţiei depinde în mare măsură de gradul de calificare
profesională, de îndemînare şi conştinciozitatea muncitorului. Calificarea la locul de muncă prin cursuri de scurtă durată reprezintă la noi
principala formă de pregătire a cadrelor muncitoreşti, dovedindu-se
deosebit de eficientă. Celelalte forme de pregătire, prin ucenicie la
locul de muncă şi prin şcoli profesionale, vin că completeze sistemul
de pregătire profesională a cadrelor muncitoreşti din Fabrica de Cartoane Cluj. Ca o dovadă a bunei pregătiri a lor, o constituie faptul că
mare parte a celor şcolarizaţi prin astfel de cursuri deţin în momentul de faţă posturi cheie, în diversele sectoare de producţie ale fabricii.
Pentru ridicarea nivelului de cunoştinţe şi specializare profesională, cei mai buni muncitori au urmat cursurile de zi sau fără frecvenţă
a şcolilor de maiştri. In funcţia de maiştri, aceştia au devenit cadre de
nădejde în conducerea şi organizarea producţiei: Ioan Kurucz, Albert
Rusu, Eugen Grunfeld, Vasile Olaru, Georgeta Mistrie, Niculina Caţă,
Susana Pop, Doina Negrea.
Realizările colectivului fabricii de cartoane apar şi mai valoroase
dacă ţinem seama că sînt obţinute de o mare parte de cadre tinere de
muncitori, ingineri, tehnicieni şi maiştri, crescuţi şi educaţi de noua
noastră orînduire socială. Alături de salariaţii mai vîrstnici, ce reprezintă 7,Oo/0 din totalul salariaţilor, muncesc cu elan caracteristic tinereţii, 56,lo/o din întregul colectiv, muncitori, ingineri, tehnicieni, funcţionari cuprinşi între vîrsta de 18—35 ani.
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Dinamica fondului total de salar.
Structura salariaţilor după vîrstă la 31.III.1972.

Grupa de vîrstă.

% de salariaţi din total.

între 18 — 35 ani.
între 36 — 50 ani.
între 51 — 60 ani.

56,1
36,9
7,0

Structura salariaţilor după vechimea in aceeaşi unitate
la 31. III. 1972, %

Grupa de vechime

Total personal

Total.
— 5 ani.
— 10 ani.
— 15 ani.
— 20 ani.
ani.

100
46,6
32,6
11,2
4,4
5,2

între
între
între
între
peste

1
6
H
16
20

Deşi ponderea în total personal este deţinută de tineri între vîrsta
de 18—35 ani, peste 53»/0 din totalul salariaţilor au vechime neîntreruptă în fabrica noastră de peste 5 ani. Peste 9°/o din totalul salariaţilor
îl reprezintă cei cu o vechime mai mare de 15 ani în întreprindere. Ne1
face o deosebită plăcere să amintim pe aceşti tovarăşi: Bodo Vasile,
Szabo Alexandru, Anka Maria, Simo Margareta, Bangur Alexandru I.,
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Duduia Iulia, Kurucz Ioan, Orosfăian Ioan, Baghita Rozalia, Gsiszer
Carol, Lenart Iosif, Ciuhută Simion, Herembaş Alexandru, Ballai Zoltan,
Gyângyosi Francisc, Borbely Ileana, Filker Ana, Killin Ana, Olah Elza,
Abrudan Floarea, Haltrich Helen, Sav Rozalia, Kurucz Elisabeta, Barabas Eva, Ungurean Ileana, Katona Rozalia, Oroszhegyi Magda, Racz
Viorica, Filip Ana, Pleşa Rozalia, Sucurdean Maria, Burzo Ana,
Farkas Maria, Mureşan Olga, Dumitrescu Iulia, Hruban Letitia, Szabo
Elisabeta, Cîmpeanu Ioan II, Sturz Simion, Nemeth Ştefan, Bidu Szuhan
Gheorghe, Juhos Sarlota, Georgescu Ştefan, Gugura Ştefan, Bota Alexandru, Szabo Ana, Gagyi Iolanda, Kiss Ştefan, Nagy Ana, Raczkovi
Maria, Matei Rozalia, Gyongyâsi Zoltan, Fitz Elisabeta, Paly Leontin,
Bota Saveta, Ferent Vasile, Gugura Victoria, Negrescu Ioan, Negrilă
Petre, Griinfeld Eugen, Blau Alexandru, Mora Ana, Matei Andrei,
Dimeny Susana, Pat Nicolae, Peter Irina, Gottwald Iulia, Roman Gavrilă, Butyka Paraschiva, Csubirkai Irina.
In orînduirea noastră socialistă, în care domină proprietatea socială
asupra mijloacelor de producţie, conducerea procesului de muncă socială, — fie că e vorba de conducerea întregii economii naţionale, a
ramurilor ei, ori a întreprinderilor de stat ca unităţi de bază — reprezintă o problemă a partidului şi statului, o problemă a întregului popor.
In organizarea şi conducerea complexului organism economic, pentru prima dată în istoria societăţii sînt atrase mase largi de oameni ai
muncii.
Conducerea de către partid a întregii activităţi din Fabrica de Cartoane „Mucart" a fost asigurată chiar după actul naţionalizării din 11
iunie 1948, cînd în fruntea acestui colectiv a fost numit Eugen Rosenfeld, care deţine postul de director pînă în anul 1954.
Odată cu toamna anului 1954 — la 9 octombrie — conducerea
fabricii este preluată de Ioan Nica, ale cărui merite de bun organizator, adînc cunoscător al specificului unităţii, al oamenilor, sînt de netăgăduit. O mare parte din rezultatele activităţii harnicului nostru
colectiv se datoresc şi acestui om, care nu a precupeţit nici un efort în
mobilizarea colectivului pentru a ridica prestigiul
unităţii.
Biroul organizaţiei de bază, în care au fost
atraşi cei mai buni comunişti, profunzi cunoscători ai întregii activităţi, a luat parte activă la
organizarea şi conducerea producţiei.
Experienţa tării noastre dovedeşte că rolul
conducător al partidului, importanta statului ca
instrument al desăvîrşirii construcţiei socialismului, sînt indisolubil legate de participarea largă,
activă, creatoare a maselor la conducerea treburilor obşteşti. Asigurarea participării tot mai
active la conducerea fabricii a întregului colectiv de muncitori, ingineri, tehnicieni, asigură
totodată creşterea fără precedent a iniţiativei
lor, experienţa lor bogată se valorifică din
io a n n ic a
plin.
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Una din formele principale folosite de sindicat, perfecţionată de-a
lungul anilor, în antrenarea muncitorilor, tehnicienilor şi inginerilor la
conducerea şi organizarea producţiei, este întrecerea socialistă. Pentru
fabrica noastră, întrecerea socialistă a devenit o largă mişcare de masă,
ce şi-a dovedit din plin utilitatea.
O altă formă de participare a întregului colectiv la organizarea şi
conducerea producţiei o constituie adunările generale şi conferinţele
sindicale ce se tin în fiecare an. Cu această ocazie se examinează situaţia îndeplinirii angajamentelor asumate în contractul colectiv, se
analizează multilateral întreaga activitate a fabricii, se fac propuneri
pentru viitor.
La data de 16 octombrie 1968 este numit director al Fabricii de Cartoane „Mucart" Constantin Ştefănescu, om cu o bogată experienţă în
probleme tehnice şi economice, care şi-a căpătat încrederea şi respectul
tuturor salariaţilor fabricii.
Congresul al IX-lea şi ulterior Conferinţa Naţională a P.C.R. din
decembrie 1967 creiază un mecanism din cele mai adecvate, pentru elaborarea şi executatea în colectiv a deciziilor privind conducerea activităţii economice la orice nivel.
Pe baza acestor hotărîri, la Fabrica de Cartoane „Mucart" Cluj
se constituie primul Comitet de direcţie, organ colectiv de conducere,
compus din directorul întreprinderii Constantin Ştefănescu, inginerul
şef Ioan Negrescu, contabilul şef Ludovic Kozak, preşedintele comitetului sindicatului Vasile Măgureanu, şefii de servicii Nicolae Horvath,Nicolae Pat şi reprezentanta salariaţilor Ana Gheorghiţă. Comitetul de
direcţie astfel format, a corespuns deplin naturii relaţiilor ce domină
economia noastră. Ca organ colectiv de conducere, a luat hotărîri care
au fost rodul muncii şi gîndirii tuturor celor care prin funcţie, pricepere şi pregătire şi-au putut aduce contribuţia la stabilirea coordonatelor optime în realizarea hotărîrilor luate. Comitetul de direcţie a desfăşurat şi adoptat cele mai corespunzătoare măsuri în problemele importante, vitale, ale întreprinderii, ale elaborării şi îndeplinirii planului,
ale dezvoltării şi modernizării producţiei, ale folosirii cu maximum
de eficientă a mijloacelor materiale, financiare, precum şi a potenţialului uman.
Dezvoltarea în continuare a economiei naţionale, în pas cu cerinţele revoluţiei tehnico-ştiinţifice contemporane, a necesitat îmbunătăţirea substanţială a structurii pe ramuri a industriei, formarea unor unităţi cu mare potenţial economic, capabile să folosească judicios şi cu
maximă eficienţă mijloacele materiale, băneşti şi forţa de muncă puse
la dispoziţie de către stat.
Complexul de măsuri stabilit de Conferinţa Naţională a Partidului
Comunist Român, cu privire la perfecţionarea conducerii şi planificării
economiei naţionale creiază un cadru propice dezvoltării în continuare
a economiei româneşti.
In urma acestor hotărîri, începînd cu data de 1 octombrie 1969
Fabrica de Cartoane Cluj se desfiinţează ca unitate cu gestiune economică proprie, devenind unitate a Combinatului de Celuloză şi Hîrtie Dej.
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CONSILIUL OAMENILOR MUNCII AL FABRICII „MUCART" CLUJ

Comitetul de direcţie al fabricii are în competenţa sa acelaşi
atribuţiuni, cu excepţia unor probleme majore ce implică luarea unor
decizii la nivel de consiliu de administraţie al combinatului.
In noua structură organizatorică creiată, nu s-au produs schimbări
radicale în domeniul conducerii şi organizării producţiei fabricii. Organizaţia de partid, grupele sindicale, organizaţia U.T.C. desfăşoară în
continuare o activitate susţinută pentru mobilizarea întregului colectiv la îndeplinirea şi depăşirea sarcinilor de plan.
Prin recenta înfiinţare a Consiliului Oamenilor Muncii, ca organ
de conducere colectivă, se asigură o şi mai largă participare a maselor la conducerea fabricii. In componenţa acesuia intră directorul
întreprinderii Constantin Ştefănescu, inginerul şef Ioan Negrescu, contabilul şef Ludovic Kozak, secretarul B.O.B. Melania Buţurcă, preşedintele sindicatului Ştefan Gugura, secretarul U.T.C. Nicolae Groşan,
şefii unor servicii Nicolae Horvath, Francisc Kovacs, precum şi reprezentanţii muncitorilor Veronica Bade, Rozalia Katona şi Grigore
Muncaci.
Problemele pe care le ridică dezvoltarea de perspectivă a fabricii vor putea fi rezolvate, ştiută fiind temeinica pregătire profesională,
experienţa vastă şi profundul ataşament faţă de întreprindere a tuturor celor ce fac parte din Consiliul Oamenilor Muncii din Fabrica de
Cartoane „Mucart" Cluj.
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HI. PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE
Au trecut 90 de ani de la întemeierea fabricii, ani de schimbări
profunde şi înnoitoare, în care generaţii de-a rîndul au muncit pentru
a creia urmaşilor lor bogata zestre materială şi morală ce o constituie
fabrica de azi. Urmează ca noi şi cei ce vor urma, să ridicăm fabrica,
prestigiul ei, pe noi culmi ale producţiei, ale tehnici, să o facem tot
mai cunoscută în ţară şi peste hotare.
Creşterea cu fiecare an a bunăstării populaţiei din ţara noastră,
ca rezultat al politicii dusă de partid, se oglindeşte şi în creşterea
continuă a puterii de cumpărare. Acest lucru determină un consum
sporit de mărfuri alimentare şi industriale, ceea ce conduce la creşterea cantitativă şi calitativă a sortimentelor de produse şi, implicit,
a tipurilor de ambalaje care să le protejeze. In această direcţie, a
sporirii şi diversificării producţiei şi a tipurilor de ambalaje se apreciază că se va dezvolta pe viitor fabrica noastră.
După cum este bine cunoscut, prin „ambalaje" se înţeleg toate
materialele, procedeele şi metodele care concură la ambalarea, prezentarea, manipularea, depozitarea (conservarea) şi transportul unui sau
unor produse, începînd de la producerea lor şi pînă la ultima fază,
consumarea. Prin urmare termenul „ambalaj" are o dublă semnificaţie:
pe de o parte indică obiectul, produsul, materia care se foloseşte la
protejarea, conservarea, prezentarea şi transportul unui produs sau
a unui material; pe de altă parte indică operaţia însăşi de ambalare
a produsului.
Importanţa ambalajului în comercializarea majorităţii produselor
şi legătura strînsă între ambalaj şi reclamă sînt acum umanim acceptate.
Actualmente, nevoia de ambalaje se impune ca un factor tehnico-economic ascendent în evoluţie calitativă şi cantitativă. Nu trebuie omis
că nivelul constructiv, estetic şi calitativ al ambalajelor reflectă în
bună măsură gradul de dezvoltare şi civilizaţie al unei ţări, deoarece
asigurarea cu ambalaje a unei economii este în strînsă legătură cu dezvoltarea unor întregi ramuri industriale şi cu creşterea venitului
naţional.
Ambalajele în funcţie de scopul lor de utilizare se împart în:
— Ambalaje de transport, ambalaje exterioare, destinate să cuprindă un produs sau un ansamblu de produse, în vederea protejării
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acestora în timpul manipulării, trasportului şi depozitării, precum şi
pentru a înlesni aceste operaţii;
— Ambalajele de desfacere, destinate distribuţiei produselor cu
amănuntul în reţeaua comercială şi care necesită, în general, pentru
manipulare şi transport protecţia suplimentară a ambalajelor din prima
grupă. Din cadrul ambalajelor de desfacere se distinge categoria ambalajelor de prezentare, destinate să însoţească produsul la cumpărător
şi care se folosesc totodată ca factor de stimulare a produselor şi a
achiziţionării lor în operaţiile de vînzare-cumpărare, prin funcţia psihologică pe care le-o conferă.
în sistemul nou de vînzare, rolul de altădată al vînzătorului este
preluat de ambalajul de prezentare, acesta devenind cel care oferă,
dirijează şi orientează publicul spre produs. Dintre diferitele funcţii
ale unui ambalaj, funcţia de a fi „vandabil1' este cea mai importantă,
mai ales atunci cînd este vorba de produse care se vînd prin autoservire.
Un ambalaj ideal din punct de vedere tehnic, pierde din valoare atunci
cînd nu este capabil să asigure vînzarea produsului în condiţii optime.
Varietatea constructivă trebuie să fie strîns corelată cu asigurarea unei
materii prime de calitate superioară, cu o execuţie impecabilă, cu prezentarea grafică atrăgătoare şi sugestivă.
Este evident că mucavaua asigură o funcţionalitate perfectă a
ambalajelor care se confecţionează din ea, conferindu-le rezistenţă,
stabilitate, adică o perfectă protejare a materialului ambalat, dar aceste
ambalaje nu pot beneficia de o prezentare grafică adecvată. Din acest
motiv, cerinţele beneficiarilor de ambalaje se îndreaptă tot mai mult
spre ambalaje executate din cartoane superioare: carton duplex, carton
triplex, carton ondulat. Folosirea acestor cartoane permite tipărirea
directă a diferitelor texte şi reclame, în mai multe culori, mărind astfel
atractivitatea spre produsele ce se ambalează în astfel de cutii.
Se preconizează în viitor instalarea unor noi linii de confecţionat
ambalaje.
Aceste măsuri vin să confirme preţuirea pe care partidul şi statul
o acordă colectivului de muncitori, ingineri, tehnicieni ai Fabricii de
Cartoane din Cluj, care la cei 90 de ani de la înfiinţare se prezintă
mai tînără şi mai viguroasă ca oricînd.
Angajamentul comuniştilor şi prin ei, al tuturor oamenilor muncii
de la Fabrica de cartoane „Mucart" din Cluj, de a realiza în mod
exemplar sarcinile ce le revin din planul cincinal 1971—1975 au prins
deja contur în anul 1971. Sub conducerea şi îndrumarea permanentă a
organizaţiei de partid, mobilizaţi de comitetul sindical şi U.T.C., precum
şi de conducerea tehnico-administrativă, antrenaţi într-o largă întrecere
socialistă, muncitorii, tehnicienii şi inginerii Fabricii de Cartoane Cluj
au realizat şi depăşit toţi indicatorii de plan prevăzuţi pe anul 1971.
împletind activitatea de producţie, cu o puternică educare a salariaţilor în spiritul unităţii şi al frăţiei între naţionalităţi, cultivînd dragostea faţă de partid şi de patrie, colectivul întreprinderii alcătuit din
români, maghiari şi alte naţionalităţi, a obţinut şi va obţine şi pe viitor
rezultate deosebite în realizarea şi depăşirea sarcinilor de plan, a angajamentelor luate în întrecerea socialistă. Dragostea şi ataşamentul faţă
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de înteleapta politică a partidului a dovedit-o modul în care colectivul Fabricii de cartoane a întîmpinat cea de a 50-a Aniversare a
creării gloriosului nostru Partid, în cinstea căreia au fost obţinute însemnate depăşiri la toti indicatorii de plan.
Istoricele documente de partid cu privire la îmbunătăţirea activităţii politice, ideologice, ridicarea nivelului general al cunoaşterii şi
educaţia socialistă a maselor, pentru aşezarea relaţiilor din societatea
noastră pe baza principiilor eticii şi echităţii socialiste şi comuniste
şi în primul rînd expunerile tovarăşului Nicolae Ceauşescu la Consfătuirea de lucru a activului de partid din domeniul ideologiei şi al activităţii politice şi cultural-educative din 9 iulie 1971 şi la Plenara C.C.
al P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971, au întrunit adeziunea deplină a tuturor oamenilor muncii români, maghiari şi alte naţionalităţi care muncesc înfrăţiţi de-a lungul anilor în cadrul Fabricii de Cartoane Cluj.
în adunări deschise comuniştii şi ceilalţi oameni ai muncii din
întreprindere au dezbătut în mod critic şi autocritic cu un înalt simt
de răspundere, activitatea lor politică, ideologică, educativă şi modul
cum aceasta se reflectă în producţie. S-a concretizat cu această ocazie
un amplu program de măsuri a căror aplicare va avea ca rezultat o
îmbunătăţire substanţială a activităţii în toate domeniile.
Mîndri de succesele lor, încrezători în viitorul luminos pe care şi-l
făuresc sub conducerea partidului, muncitorii, specialiştii, toti salariaţii Fabricii de Cartoane „Mucart" Cluj, însuşindu-şi pe deplin politica
internă şi externă a partidului şi statului, sînt hotărîti să-şi intensifice eforturile, în scopul creşterii contribuţiei fabricii la înfăptuirea
măreţului program de construire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră — REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA.
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