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Din anul 1948 prietenia cu Uniunea 
Sovietică „s-a întărit” foarte mult, fiind 
socotită o „chestiune de viaţă”, de către po-
porul muncitor din Republica Populară
Română. Această prietenie era considerată 
chezăşia însăşi a construirii socialismului, 

pe baze ideologice, economice şi culturale, deoarece Partidul şi Statul român s-a 
străduit, după 1948, să implementeze modelele şi instituţiile sovietice. Stahanosvistul 
a fost modelul sacrificial al întrecerii socialiste de tip sovietic, muncitorul care se 
istovea conştient, pe altarul muncii socialiste. Scopul măreţ al întrecerii socialiste 
a fost ridicarea pe înalte culmi de productivitate şi progres a economiei socialiste, 
iar stahanovistul era o dovadă a „superiorităţii” sistemului economic comunist. 
Modelul muncitoresc stahanovist a fost „importat” de comunişti de la noi, cu mult 
înainte de perioada instaurării comunismului. Germenii întrecerii socialiste s-au 
ivit încă de la începutul existenţei Statului sovietic, în anii grei ai războiului civil şi 
ai ruinei economice, sub forma subotnicelor comuniste. Aceste subotnice erau acele 
ore de muncă voluntară, pe care le prestau comuniştii în fiecare sâmbătă (pe ruseşte 
„subota”), pentru a ajuta la refacerea ţării de pe urma primul război mondial. Primele 
subotnice comuniste au apărut în 1919, ele cunoscând o răspândire impresionantă 
în ţara sovietelor.1

Subotnicele comuniste au fost iniţiate de comuniştii de la căile ferate Moscova-
Cazan, mobilizaţi de către Comitetul Central al P.C.U.S., pe baza chemării adresate 
de V.I. Lenin. Acesta a susţinut că muncitorii trebuiau să participle activ la refacerea 
din situaţia grea a ţării, de aceea a cerut tuturor organizaţiilor de Partid şi sindicatelor 
să se apuce de lucru în mod revoluţionar şi să nu se limiteze la vechile norme 
de muncă. Lenin a văzut în subotnice vlăstarul noii atitudini comuniste faţă de 

1 Culegere de probleme în legătură cu construcţia socialismului în R.P.R., Bucureşti, 1953, 
p. 32-33. Adrian Cioroianu, „Lumina vine de la Răsărit. Noua imagine a Uniunii Sovietice 
în România postbelică, 1944-1947”, în Miturile comunismului românesc, sub direcţia lui 
Lucian Boia, Bucureşti, Editura Nemira 1998, p. 46-50.
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muncă, pentru că ele arătau lumii iniţiativa conştientă şi liberă a muncitorilor în 
dezvoltarea productivităţii muncii, în crearea condiţiilor din economie şi viaţă. 
În aprilie 1929 la Conferinţa a XVI-a a P.C.U.S., s-a adoptat primul Plan Cincinal 
sovietic, care a vizat construirea cu avânt a socialismului. Această Conferinţă a 
P.C.U.S. a adresat un apel către toţi oamenii muncii sovietici, în vederea desfăşurării 
întrecerii socialiste. De atunci, întrecerea socialistă a parcurs în Uniunea Sovietică un 
drum glorios, a devenit una dintre forţele cu ajutorul căreia această ţară a pretins că 
a lichidat înapoierea tehnică şi economică. Creşterea economică socialistă s-a bazat 
pe eficientizarea muncii, pe depăşirea, până la cote înalte, a normelor de muncă. 
De aceea, treapta cea mai înaltă a întrecerii socialiste a fost considerată mişcarea 
stahanovistă.2

Această mişcare stahanovistă a cuprins mase largi ale poporului sovietic în lupta 
pentru o productivitate înaltă a muncii, pentru o cât mai bună folosire a tehnicii. 
Iniţiatorul acestei mişcări a fost Alexei Stahanov, care la 30 august 1935, a realizat 
într-un singur schimb, în mina de cărbuni „Ţentralnaia Irmin” nu mai puţin de 
102 tone, în loc de 7 tone cât cerea norma. Astfel, norma obişnuită de extragere 
a fost depăşită de peste 14 ori. În scurt timp mişcarea stahanovistă s-a răspândit 
în toate ramurile economiei sovietice. În noiembrie 1935, la prima consfătuire a 
stahanoviştilor, tov. I.V. Stalin a subliniat conţinutul adânc revoluţionar al mişcării 
stahanoviste, arătând că însemnătatea ei consta în pregătirea condiţiilor necesare 
pentru trecerea de la socialism la comunism, în realizarea unei productivităţi 
superioare, cum numai socialismul putea realiza. Esenţa stahanovismului era 
raţionalizarea conştientă a efortului în muncă, bazată pe cunoaşterea profundă a 
maşinii şi a muncii eficiente.3

 Stahanovismul nu trebuia să facă supraeforturi, ci să-şi reducă efortul, să 
desfiinţeze pierderile de timp, prin pregătirea din vreme a materialului, prin 
regalrea maşinii, introducerea unor metode noi de muncă etc. Stahanoviştii erau 
mai ales muncitori tineri, care absolviseră şcoli tehnice sau profesionale, oameni 
cu foarte multe cunoştiinţe în domeniul tehnicii. Stahanoviştii erau acei oameni 
noi, care nu admiteau să se bată pasul pe loc în tehnică, oameni care luptau pentru 
o productivitate a muncii mereu mai înaltă. Aceştia reuneau măiestria şi disciplina 
în muncă cu o adâncă conştiinţă socialistă.4 

Încă din anul 1935, I.V.Stalin a dezvăluit, la prima consfătuire a stahanoviştilor, 
care erau rădăcinile sau izvoarele mişcării stahanoviste şi anume: îmbunătăţirea 
radicală a stării materiale a muncitorilor, inexistenţa exploatării, noua tehnică creată 
de Planul Cincinal şi cadrele care şi-au însuşit tehnica nouă, oamenii care au fost 
în stare să se pună în fruntea tehnicii şi s-o împingă înainte. În Uniunea Sovietică 
muncitorii nu erau supuşi exploatării, ci munceau pentru ei înşişi, pentru societatea 

2 Ibidem. Ilie Rădulescu, „Despre conţinutul ştiinţific al politicii P.M.R.” în Cercetări 
filozofice, an VII, nr. 3, 1960, p. 23-52.

3 Culegere de probleme în legătură cu construcţia socialismului în R.P.R., p. 35.

4 Ibidem.
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lor sovietică şi tocmai conştiinţa acestui lucru le dădea forţe de neânchipuit. Tot 
Stalin a fost cel care a descris diferenţa dintre întrecerea socialistă şi concurenţă, 
principiul concurenţei însemnând în capitalism înfrângerea şi moartea unora, victoria 
şi dominaţia altora. Principiul întrecerii socialiste însemna, în viziune stalinistă, 
ajutor tovărăşesc, dat de muncitorii fruntaşi celor rămaşi în urmă, pentru a obţine 
un avânt general. Tot în concepţie stalinistă, concurenţa era cea care doboara pe cei 
rămaşi în urmă pentru a-şi statornici dominaţia. Pentru sovietici întrecerea socialistă 
trebuia să fie altceva, „adică unii lucrează prost, alţii bine, alţii mai bine, pentru a-i 
ajunge pe cei mai buni, pentru a obţine un avânt general”. 5

Experienţa popoarelor sovietice – dar mai ales învăţătura marxist-leninistă – a 
inspirat Partidul Muncitoresc Român în stabilirea liniei de industrializare socialistă 
a ţării, prin făurirea şi dezvoltarea unei puternice industrii grele. O asemenea 
dezvoltare de excepţie a impus o atitudine de excepţie faţă de muncă. În anii ’50 a 
existat o permanentă raportare acuzatoare la adresa capitalismului, care era perceput 
ca fiind dominat de şomaj de masă, din cauza lipsei locurilor de muncă. Se considera 
că şomajul capitalist afecta în mod direct dreptul la muncă şi sistemul de repartiţie. 
Doar socialismul putea fi în stare să ridice pe trepte înalte, atât dreptul la muncă, 
cât şi repartiţia după muncă. Contrar capitalismului, dreptul la muncă şi repartiţia 
în socialism au fost considerate o garanţie, o idee echitabilă: „de la fiecare după 
capacităţi, fiecăruia după muncă”. 6

În Constituţia R.P.R din aprilie 1948, apoi cea din 1952 s-a consfinţit, nu numai 
dreptul la muncă al cetăţenilor, o muncă garantată şi plătită potrivit cu cantitatea 
şi calitatea ei, ci şi angajarea într-o atitudine nouă, socialistă faţă de muncă şi faţă 
de bunul obştesc. În primii ani de după 1948 se estima că mulţi oameni ai muncii 
nu erau încă modelaţi de noua morală socialistă, dând dovadă de neglijenţă, risipă, 
nepăsare, faţă de bunul obştesc. Disciplina muncii lăsa mult de dorit, de unde 
numărul mare de rebuturi în producţie. Un alt efect negativ al lipsei de morală era, 
de asemenea, birocratismul rigid, formalist. Toate dispoziţiile lansate de Conferinţele 
şi Plenarele Partidului Muncitoresc Român au prevăzut în anii ’50 continuarea 
vigilenţei revoluţionare în privinţa tuturor formelor de manifestare, mai ales a celor 
creatoare: culturale, artistice şi spirituale. Prin Comitetele Provizorii ale Sfaturilor 
Populare oamenii de la oraşe şi sate trebuiau cultivaţi cu noua morală, atraşi în viaţa 
publică, îndrumaţi permanent de Partid.7

Avântul puternic al întrecerii socialiste şi al mişcării stahanoviste a oglindit cu 
putere această atitudine nouă ce s-a născut şi dezvoltat în rândurile oamenilor muncii. 

5 Ibidem, p. 33-34. Ideologia sovietică şi superioritatea ei faţă de ideologia burgheză, 
Conferinţă ţinută la Casa Prieteniei Româno-Sovietice la 27 noiembrie 1947, Bucureşti, 
Editura Partidului Comunist Român, 1948, p. 8, 25-27. Vasile Dem. Zamfirescu, Etica 
creştină şi etica marxistă, Bucureşti, Editura politică, 1975, p. 47-48, 51. 

6 Culegere de probleme în legătură cu construcţia socialismului în R.P.R., p. 30, 121.

7 Despre morala proletară. Conferinţă ţinută la 12 aprilie 1950 în sala ateneului R.P.R, în 
cadrul ciclului de conferinţe organizat de Societatea pentru răspândirea ştiinţei şi culturii, 
Bucureşti, Editura Partidului Muncitoresc Român, 1950, p. 12-14, 42-43, 46. 
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Stahanovistul a constituit modelul ideal al muncitorului, care aplică cu zel metoda 
comunistă de construire a socialismului. Întrecerea socialistă a fost concepută şi la 
noi ca o mişcare de masă, iniţiată de oamenii eliberaţi de exploatare, care munceau 
pentru ei şi pentru familiile lor, dar şi pentru Partid şi Stat. Fiecare muncitor trebuia 
ca prin muncă să-şi exprime dorinţa şi hotărârea de a aduce o contribuţie cât mai 
deplină la construirea socialismului, la făurirea unei vieţi fericite şi îmbelşugate, 
pentru toată clasa muncitoare. Una dintre virtuţile majore ale întrecerii socialiste era 
sporirea la maximum a iniţiativei maselor, iniţiativă care ajungea în aceste condiţii 
rodnică şi în interesul întregii societăţi. Întrecerea socialistă, ca metodă comunistă 
de construire a socialismului, nu se baza pe istovirea fizică a muncitorilor, ci pe 
„activitatea lor vie, pe interesul lor de a găsi noi metode datorită cărora printr-un 
efort cât mai mic să se producă o cantitate cât mai mare de bunuri”.8 

 Întrecerea socialistă se deosebea principial de concurenţă fiind expresia colaborării, 
a ajutorului socialist reciproc dintre oamenii muncii eliberaţi de exploatare. Exploatarea 
era considerată dominanta muncii capitaliste, o exploatare „sângeroasă”, legată de 
„mizeria neagră” în care se zbăteau muncitorii în capitalism. Pericolul de a deveni 
în fiecare moment şomeri făcea ca muncitorii din capitalism să privească fabrica, 
uzina, ca pe o închisoare, iar munca o povară. În aceste condiţii nu putea fi vorba de 
o iniţiativă a muncitorilor în producţie, căci fiecare invenţie sau inovaţie se întorcea 
împotriva muncitorilor, lărgind numărul şomerilor şi făcând să scadă salariile celor 
care aveau temporar de lucru, în timp ce profiturile exploatatorilor creşteau mereu. 

Ca urmare, după modelul sovietic, întrecerea socialistă patriotică trebuia să fie o 
puternică armă în lupta împotriva eventualelor sabotaje ale capitaliştilor. Abia după 
11 iunie 1948, când capitaliştii au fost izgoniţi din fabrici, uzine, bănci, societăţi 
de asigurare şi de transport, intreprinderile devenind proprietatea întregului popor 
muncitor, întrecerea muncitorească a căpătat un caracter socialist, întrucât ea se 
desfăşura în întreprinderile aparţinând poporului muncitor.9 

 În acţiunea de impunere a stahanovismului în R.P.R. un rol major l-a avut 
Hotărârea Comitetului Central al P.M.R. şi al Consiliului de Miniştri ai R.P.R. din 
noiembrie 1951 cu privire la stahanoviştii şi fruntaşii în producţie şi stimularea 
lor morală şi materială. Partidul şi Statul lua atunci o decizie importantă pentru 
construirea elementului muncitoresc nou, cel care trebuia să împingă întrecerea 
socialistă spre forma ei superioară: mişcarea stahanovistă. Comitetul Central al 
P.M.R. şi Consiliul de Miniştri ai R.P.R., a apreciat marea însemnătate a întrecerii 
socialiste, a extinderii glorioasei experienţe a mişcării stahanoviste din U.R.S.S. 
precum şi a mişcării fruntaşilor şi inovatorilor în producţie.Acestea erau necesare 
în lupta pentru realizarea şi depăşirea Planului Cincinal, care a stabilit condiţiile 
cele mai bune, pentru dezvoltarea întrecerii socialiste pe treapta ei superioară.10

8 Culegere de probleme în legătură cu construcţia socialismului în R.P.R., p. 32, 121.

9 Ibidem, p. 7, 25, 31-32, 36-37.

10 Ibidem. Buletinul Oficial al R.P.R.,anul III nr. 102, marţi 9 octombrie 1951.
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Fruntaşii în întrecerea socialistă 

Partidul şi Statul a înţeles că, pentru a stimula, recompensa şi populariza pe 
fruntaşi şi stahanovişti, pentru a extinde aplicarea metodelor înaintate de muncă, 
trebuia să stabilească nişte reguli precise, în acest sens. Prin amintita Hotărâre a 
C.C.-ului (noiembrie 1951) câştigătorii întrecerii socialiste puteau fi: muncitorii, 
tehnicienii, inginerii, funcţionarii, echipele, brigăzile, turele de serviciu, secţiile, 
şantierele şi întreprinderile, care obţineau cele mai bune rezultate în îndeplinirea 
Planului de Stat. Aceşti „câştigători” erau nominalizaţi, în raport cu propriile 
realizări, respectiv:fruntaşi în producţie; echipă, brigadă sau tură de serviciu fruntaşe 
în producţie; secţie sau şantier fruntaş pe întreprindere; stahanovist; echipă, brigadă 
sau tură de serviciu stahanovistă şi cel mai bun stahanovist pe ramura de producţie. 
Colectivele întreprinderilor care obţineau cele mai bune rezultate în îndeplinirea 
Planului de Stat urmau să fie distinse cu următoarele titluri de onoare: întreprindere 
fruntaşă pe ramura de producţie sau întreprindere fruntaşă pe ţară.11

Pentru stimularea morală şi materială a fruntaşilor în producţie, a echipelor, 
brigăzilor sau turelor de serviciu, a secţilor, şantierelor, întreprinderilor fruntaşe şi a 
stahanoviştilor, se acordau următoarele distincţiuni: Steaua fruntaşului în producţie: 
Fanionul echipei sau brigăzii fruntaşă în producţie; Steagul Roşu de producţie 
al conducerii întreprinderii şi al Comitetului de întreprindere; Steagul Roşu al 
Ministerului şi Uniunii Sindicale respective; Drapelul de producţie al Consiliului 
de Miniştri şi Steagul Roşu de producţie pe ţară al Confederaţiei Generale a muncii; 
Flamura stahanovistului, Diploma de onoare a întreprinderii; Înscrierea în cartea de 
onoare a Ministerului şi Insigna Ministerului şi calitatea de Evidenţiat în întrecerea 
socialistă pe ramură.12 Pe lângă asemenea distincţiuni se promitea celor merituoşi 
acordarea unor premii şi avantaje materiale, precum premii în bani şi abonamente 
gratuite sau cu preţ redus la cărţi, broşuri şi reviste de specialitate, ideologice şi 
literare, trimiterea (în mod gratuit sau cu reducere între 25-75%) la casele de odihnă 
şi sanatorii ale Confederaţiei Generale a Muncii, întâietate la acordarea locuinţelor 
muncitoreşti, întâietate la acordarea de credite la construirea de locuinţe individuale, 
întâietate la burse şi reduceri de taxe şcolare la şcoli medii şi institute de învăţământ 
superior pentru copii lor, bilete de intrare gratuite sau cu preţ redus la spectacolele 
de teatru, cinematograf sau la manifestaţii culturale şi sportive, la locuri de onoare 
special rezervate de Comitetul pentru Artă şi de Comitetul pentru Cultură Fizică şi 
Sport. Cheltuielile necesare pentru acoperirea costului abonamentelor şi a biletelor 
gratuite sau cu preţ redus – acordate stahanoviştilor sau fruntaşilor în producţie 
– trebuiau făcute din fondul directorului întreprinderii. Ministerul Finanţelor era 
obligat să pună la dispoziţia Ministerelor toate fondurile necesare pentru premierea 
colectivelor intreprinderilor fruntaşe pe ramură de producţie, precum şi pentru 
premierea întreprinderilor fruntaşe pe ţară. Mărimea premiilor se stabilea printr-un 

11 Ibidem.

12 Ibidem.
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regulament special.Trimiterea la odihnă în mod gratuit sau cu reducere era asigurată 
de către Confederaţia generală a Muncii.13

Pentru popularizarea stahanoviştilor, fruntaşilor în producţie, echipelor brigăzilor 
sau turelor de serviciu fruntaşe sau stahanoviste şi pentru extinderea aplicării 
experienţei lor trebuia să se ia următoarele măsuri: Confederaţia Generală a Muncii, 
Uniunile Sindicale, Ministerele erau instituţiile care trebuiau să se îngrijească să 
fie în fiecare întreprindere, panouri de onoare pentru stahanovişti şi fruntaşi în 
producţie. Confederaţia Generală a Muncii, prin Uniunile Sindicale respective 
trebuia să îndrume activitatea cabinetelor tehnice, a cluburilor şi colţurile roşii a 
gazetelor de perete, pentru a populariza pe stahanovişti, pe fruntaşi în producţie 
şi realizările lor. Confederaţia Generală a Muncii, Uniunile Sindicale împreună 
cu Ministerele respective trebuiau să dea o atenţie deosebită extinderii metodelor 
de muncă înaitate ale stahanoviştilor şi fruntaşilor în producţie, prin organizarea 
de schimburi de experienţă, editare de broşuri, crearea de şcoli stahanoviste pe 
lângă întreprinderi. Comitetele de Partid şi Birourile organizaţiilor de bază din 
întreprinderi şi instituţii aveau datoria de a conduce, îndruma şi controla permanent 
munca organelor administrative ale întreprinderilor şi a comitetelor de întreprindere, 
pentru îndeplinirea întocmai a sarcinilor ce le reveneau din Hotărâre (noiembrie 
1951). Sesizarea de îndată a elementului nou, sprijinirea iniţiativei creatoare, 
dezvoltarea unui curent de masă pentru fiecare muncitor, tehnician, inginer trebuia 
să fie o prioritate. În acest fel întreprinderile socialiste puteau să treacă cu hotărâre 
la căutarea mijloacelor pentru perfecţionarea procesului de producţie. Aceste 
sarcini de bază trebuiau să fie în atenţia tuturor organizaţiilor de partid, sindicale 
şi administrative din întreprinderi şi instituţii din R.P.R.14

Crearea condiţiilor de muncă şi îndrumare a maselor muncitoare avea ca scop 
însuşirea şi aplicarea grabnică a metodelor înaintate de muncă ale stahanoviştilor 
sovietici şi ale fruntaşilor din ţară, în aşa fel ca acestea să fie aplicate de majoritatea 
muncitorilor din întreprinderi. Această activitate trebuia să stea în centrul vieţii 
de zi cu zi a organizaţiilor de partid, sindicale şi a conducerii întreprinderilor. De 
asemenea, organizaţiile de partid şi sindicatele aveau datoria să acţioneze cu hotărâre 
împotriva tuturor încercărilor elementelor duşmănoase sau birocratice, care ar fi 
încercat să frâneze iniţiativa şi elanul maselor muncitoare. Organele cu răspundere 
trebuiau să vegheze ca stimularea morală şi materială a fruntaşilor în producţie sau 
a stahanoviştilor să se facă cu respectarea întocmai a tuturor condiţiilor prevăzute în 
regulementul de aplicare a Hotărârii, semnate de Gheorghe-Gheorghiu-Dej, secretar 
general şi preşedinteleal C.C. al P.R.M., iar din partea Consiliului de Miniştri al R.P.R. a 
semnat dr. Petru Groza. Comitetul Cntral al P.R.M şi Consiliul de Miniştri a considerat 
că aplicarea în practică a acestei Hotărâri, de către organizaţiile de partid, sindicate şi 
conducerea întreprinderilor ducea la intensificarea în scurt timp a întrecerii socialiste, 
la ridicarea ei pe un nivel superior, prin dezvoltarea mişcării stahanoviste. În acest fel 

13 Ibidem.

14 Ibidem.
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Partidul şi Guvernul se asigura de îndeplinirea şi depăşirea primului Plan Cincinal, 
de construire a bazei economice a socialismului în Republica Populară Română, de 
dezvoltare a economiei socialiste, de ridicare continuă a nivelului material şi cultural 
al celor ce munceau, la întărirea forţelor păcii.15 

În vederea aplicării Hotărârii amintite organele de partid, sindicatele şi instituţiile 
de stat s-au orientat după următoarele norme, stabilite într-un Regulament de aplicare 
a Hotărârii Comitetului Central al P.R.M. şi a Con siliului de Miniştri al R.P.R., cu 
privire la stahanoviştii şi fruntaşii în producţie şi stimularea lor morală şi materială. 
Aceste norme prevedeau că fruntaş în producţie era considerat doar muncitorul 
care, timp de o lună, a obţinut realizări importante precum: depăşirea normele de 
producţie; fabricarea unor produse de bună calitate, conform normativelor stabilite; 
realizarea unor economii, prin folosirea raţională a materiilor prime, materialelor, 
energiei electrice, combustibilului, aburului etc., ceea ce ducea la reducerea 
consumurile specifice sub normativele stabilite. De asemenea, era considerat fruntaş 
în producţie muncitorul care folosea la maximum cele 480 minute de lucru pe zi, 
eliminând timpii morţi din producţie, cel care folosea şi îngrijea -în cele mai bune 
condiţiuni- utilajul, maşinile, sculele şi uneltele, cel care ajuta pe cei rămaşi în urmă, 
pentru a-şi realiza normele. Tot fruntaş în producţie era muncitorul care şi-a însuşit 
în bune condiţiuni procesul tehnologic, prin ridicarea calificării sale profesionale. 
Fruntaşul în producţie trebuia să fie model de disciplină în muncă, să nu aibă nici 
o absenţă (lipsă) nemotivată, nici o întârziere şi care executa întotdeauna la timp 
sarcinile primite. Muncitorii fruntaşi care timp de 6 luni consecutiv îşi menţineau 
realizările în producţie primieau „Diploma de onoare a întreprinderii”. Tot acestora li 
se acordau facilităţi, fiind răsplătiţi cu trimiterea în casele de odihnă sau sanatoriile 
Confederaţiei Generale a Muncii (reducerea de plată fiind între 25-75%). Tot lor li se 
acorda reducere de taxe şcolare pentru copii, dacă aceştia urmau o şcoală medie sau 
un institut de învăţământ superior în anul şcolar respectiv. Fruntaşii mai beneficiau 
de acordarea unor bilete, cu 50% reducere, la 9 spectacole de teatru, cinematograf 
sau la manifestaţii sportive în cursul unui semestru.16

Echipa, brigada sau tura de serviciu, care lucra pe bază de norme colective sau 
pe bază de norme individuale, se putea considera fruntaşă, dacă toţi muncitorii din 
echipă, brigadă sau tura de serviciu respectivă îndeplineau condiţiile prevăzute 
pentru muncitorul fruntaş în producţie. Echipa, brigada sau tura de serviciu fruntaşă 
erau distinse cu Fanionul echipei sau brigăzii fruntaşe în producţie. Muncitorii din 
echipa, brigada sau tura de serviciu fruntaşă care, lucrând pe bază de norme colective 
sau individuale îşi menţineau realizările în producţie timp de 6 luni consecutive, 
primeau distincţii şi avantaje. Era considerată secţie sau şantier fruntaş pe întreprindere 

15 Ibidem. Miron Constantinescu, Raport asupra Planului Concinal de dezvoltare a economiei 
naţionale a Republicii Populare Române pe anii 1951-1955, ţinut la şedinţa plenară a C.C. 
al P.M.R. din 12-13 decembrie 1950, Bucureşti, Editura Partidului Muncitoresc Român, 
1951, p. 3-5.

16 Buletinul Oficial al R.P.R., anul III nr. 102, marţi, 9 octombrie 1951.
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colectivul de muncitori, tehnicieni, ingineri şi funcţionari din secţia sau şantierul 
care obţinea cele mai bune realizări în producţie, în îndeplinirea planului său lunar 
şi anume: obţinerea celor mai ridicate procente de depăşire a sarcinilor cantitative 
din planul de producţie, cu respectarea calităţii şi sortimentelor; realizarea celui 
mai scăzut procent de rebuturi sau deşeuri faţă de cele admise; obţinerea celui mai 
mare indice de creştere a productivităţii muncii, depăşind procentul de ridicare a 
productivităţii muncii ce i-a fost planificat; îmbunătăţirea indicilor tehnici de folosire 
a utilajului maşinilor, instalaţiilor, sculelor, prin îngrijirea lor în cele mai bune 
condiţiuni; extinderea metodelor avansate de lucru; realizarea unor inovaţii şi, în 
special, a unor metode asemănătoare cu cele ale stahanoviştilor sovietici; introducerea 
şi respectarea măsurilor de protecţie şi securitate a muncii, avându-se cel mai redus 
procent de avarii şi nici un fel de accidente omeneşti; introducerea metodei socialiste 
de gospodărire chibzuită; ţinerea la zi a evidenţei realizării angajamentelor luate de 
muncitori tehnicieni şi funcţionari în întrecereea socialistă şi îndeosebi a fruntaşilor, 
inovatorilor, stahanoviştilor, preocupându-se de sprijinirea, popularizarea şi stimularea 
lor. Secţia sau şantierul fruntaş pe întreprindere puteau fi distinse cu „Steagul Roşu” 
de producţie al conducerii întreprinderii şi comitetului de întreprindere. De asemenea, 
putea fi desemnată secţie sau şantier fruntaş pe întreprindere doar aceea care, timp de 
6 luni, prin realizările obţinute în producţie, se menţineau în fruntea celorlalte secţii 
sau şantiere. Pentru asemenea realizări secţiile şi şantierele fruntaşe trebuiau trecute 
în „Cartea de Onoare a Întreprinderii”, subliniindu-se contribuţia pe care acestea au 
adus-o la îndeplinirea planului. Muncitorii fruntaşi în producţie, echipele, brigăzile în 
producţie, turele de serviciu, secţiile sau şantierele fruntaşe pe întreprindere, pe baza 
unei analize temeinice a rezultatelor obţinute în cadrul întrecerii socialiste, primeau 
lunar distincţiile cuvenite, din partea conducerii întreprinderii şi a Comitetului de 
întreprindere. În cazul în care, în luna următoare muncitorii echipele, turele de 
serviciu, secţiile sau şantierele fruntaşe nu-şi menţineau realizările obţinute, nu mai 
erau considerate fruntaşe.17

Titlul de întreprindere fruntaşă pe ramură de producţie se acorda colectivului de 
muncitori, tehnicieni, ingineri şi fucţionari care obţineau pe ramura de producţie 
respectivă cele mai bune realizări timp de 3 luni consecutiv. Aceste realizări 
însemnau: depăşirea cantitativă a Planului de Stat, cu respectarea sortimentelor 
şi a indicilor de calitate; creşterea productivităţii muncii, peste cea planificată; 
mărirea producţiei de calitate superioară; scăderea rebuturilor şi deşeurilor, sub 
toleranţele admise de plan, precum şi utilizarea şi valorificarea deşeurilor; reducerea 
preţului de cost planificat; respectarea şi îmbunătăţirea indicilor tehnico-economici; 
aplicarea şi extinderea metodelor înaintate de lucru, a metodelor stahanoviştilor 
sovietici; introducerea şi aplicarea metodei socialiste de gospodărire chibzuită 
în întreprindere, pe secţii şi ateliere; accelerarea circulaţiei fondului de rulment; 
pregătirea şi instruirea la locul de muncă şi de trai prin mai multe moduri. Era vorba 
de aplicarea şi respectarea măsurilor de protecţie şi securitate a muncii, avându-se în 

17 Ibidem.
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vedere cel mai redus procent de avarii şi accidente omeneşti. Tot la categoria realizări 
mai intrau: îmbunătăţirea higienei industriale, prin întreţinerea în bună funcţionare 
a posturilor de prim-ajutor; organizarea de cursuri, legate de tehnica securităţii 
şi higiena muncii, prin antrenarea şi instruirea salariaţilor; folosirea din plin a 
tuturor mijloacelor de culturalizare a maselor şi a formelor de activitate culturală 
şi sportivă (biblioteci, cluburi, colţuri roşii, echipe artistice şi sportive, cercuri de 
lectură, conferinţe etc.) şi ţinerea la zi a evidenţei angajamentelor şi realizărilor în 
întrecerea socialistă. Întreprinderea fruntaşă pe ramura de producţie era distinsă 
cu „Steagul Roşu” de producţie al Uniunii şi Ministerului respectiv. De asemenea, 
odată cu acordarea acestei distincţii colectivul întreprinderii fruntaşe pe ramura de 
producţie era premiat de către Ministerul respectiv. Mărimea sumei pentru premierea 
colectivului şi repartizarea sumei era făcută pe baza unui Regulament, avându-se 
în vedere importanţa ramurii de producţie din care făcea parte întreprinderea şi 
numărul de salariaţi ai acesteia. Întreprinderea fruntaşă pe ramura de producţie, 
care obţinea de două ori consecutiv acest titlu, era înscrisă în „Cartea de Onoare a 
Ministerului”, subliniindu-se în mod deosebit contribuţia pe care aceasta a avut-o 
la îndeplinirea Planului de Stat al ramurii de producţie respective.18

Titlul de întreprindere fruntaşă pe ţară se acorda colectivului de muncitori, 
tehnicieni şi funcţionari din întreprinderea care, timp de un an, obţinea cele mai 
mari realizări pe ţară, în îndeplinirea Planului de Stat. La acordarea acestui titlu se 
adăuga „Drapelul de Producţie” al Consiliului de Miniştri, „Steagul Roşu de producţie 
pe ţară” al Conefderaţiei Generale a Muncii şi premii, acordate anual, în condiţiile 
pervăzute de Hotărârea nr. 1180 din 27 octombrie 1950 a Consiliului de Miniştri şi 
de Hotărârea Comitetului Executiv al Confederaţiei Generale a Muncii din 9 noiembrie 
1950. Titlul de întreprindere fruntaşă pe ramură, ca şi titlul de întreprindere funtaşă pe 
ţară, împreună cu distincţiunile acordate, se pierdeau în cazul în care – în trimestrul 
sau anul următor – colectivele întreprinderilor respective nu reuşeau să se menţină, 
prin realizările lor, în fruntea celorlalte întreprinderi din ţară.

Stahanovistul, fruntaşul fruntaşilor 

Condiţia de fruntaş a fost fundamentală, pentru calitatea de stahanovist. Conform 
Hotărârii din noiembrie 1951 era considerat stahanovist acel muncitor, tehnician 
sau inginer care, pe baza unei inovaţii înfăptuie de el şi care era aplicată în procesul 
de producţie, contribuia la perfecţionarea tehnicii sau a procesului tehnologic, la 
mecanizarea muncii, îmbunătăţirea simţitoare a tehnicii securităţii muncii sau a 
condiţiilor de muncă. Inovaţia sau metoda de lucru a stahanovistului trebuia să fie 
obligatoriu înaintată, pe baza ei trebuind ca unitatea de muncă respectivă – timp 
de o lună – depăşea continuu planul de producţie şi productivitatea a muncii, cu 
respectarea calităţii produselor, a preţului de cost şi a sortimentelor planificate. 
Stahanovist era, de asemenea, muncitorul fruntaş, care îşi însuşea şi aplica o inovaţie, 
o metodă stahanovistă sovietică sau alte metode de muncă înainate şi obţinea, timp 

18 Ibidem.
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de o lună, o depăşire de normă, care întrecea depăşirea medie a meseriei lui, în 
cadrul unităţii în care lucra (secţie, atelier, sector, divizie, şantier). Stahanovistul 
trebuia să realizeze produse de bună calitate şi să ajute pe cei rămaşi în urmă, prin 
răspândirea largă a experienţei lui profesionale. 

 Meritul şi calitatea de stahanovistă o puteau avea echipa, brigada sau tura de 
serviciu, care lucra, pe bază de norme colective, dacă toţi muncitorii îndeplineau 
condiţiile necesare. Muncitorii, tehnicienii, inginerii, echipele brigăzile sau turele 
de serviciu stahanoviste primeau „Flamura Stahanovistului”. Stahanoviştii care îşi 
menţineau realizările în producţie, timp de 3 luni consecutiv, primeau „Diploma 
de Onoare a Întreprinderii”. Tot aceştia erau răsplătiţi cu cărţi, broşuri, reviste de 
specialitate, ideologice şi literare, prin abonamente cu preţ redus, pe timp de 3 
luni, cu întâietate la acordarea de locuinţe muncitoreşti, precum şi cu acordarea 
de credite, pentru construirea de locuinţe individuale. Copiii stahanoviştilor aveau 
prioritate la burse, dacă urmau o şcoală medie sau un institut de învăţământ superior 
în anul şcolar respectiv. Tot ca recompense erau asigurate bilete pentru intrarea 
gratuită la 9 spectacole de teatru sau cinematograf sau la manifestaţiuni sportive, în 
cursul trimestrului următor obţinerii titlului de stahanovist. Ca fruntaş al fruntaşilor 
stahanovistul era răsplătit cu trimiterea la odihnă în mod gratuit, la casele de odihnă 
sau sanatoriile Confederaţiei Generale a Muncii. Stahanoviştii, echipele sau brigăzile 
stahanoviste, care timp de 6 luni consecutiv obţineau cele mai bune realizări pe 
întreprindere erau înscrise în „Cartea de Onoare a Întreprinderii”.19 

Stahanoviştii primeau lunar distincţiunile din partea conducerii întreprinderii 
şi a comitetului de întreprindere, pe baza unei analize „temeinice” a rezulatelor 
obţinute în întrecerea socialistă a muncitorului, tehnicianului respectiv, echipei, 
brigăzii sau turei de serviciu respective. Se considerau cei mai buni stahanovişti pe 
ramură de producţie, stahanoviştii din întreprinderi şi instituţii, care obţineau cele 
mai bune realizări, timp de 6 luni, pe ramura de producţie respectivă în îndeplinirea 
Planului de Stat. Cei mai buni stahanovişti pe ramura de producţie erau înscrişi în 
„Cartea de Onoare a Ministerului” şi primeau „Diploma de Onoare a Ministerului” 
sau insigna de „Evidenţiat în întrecerea socialistă pe ramură a Ministerului”.Tot 
aceştia erau recompensaţi cu broşuri, reviste de specialiate, abonamente gratuite pe 
timp de 6 luni şi erau trimişi în mod gratuit, împreună cu soţia şi copiii, la casele de 
odihnă sau sanatoriile Confederaţiei Generale a Muncii. Pentru meritele lor deosebite 
Partidul şi Guvernul le oferea bilete pentru intrarea gratuită la 18 spectacole de 
teatru, cinematograf sau manifestaţiuni sportive, în cursul semestrului următor 
obţinerii acestui titlu. Cei mai buni stahanovişti pe ramura de producţie primeau 
semestrial distincţiunile din partea Ministerului respectiv şi al Uniunii Sindicale 
pe ramură. Ministerele, împreună cu Uniunile Sindicale, erau obligate să ia măsuri, 
pentru ca în fiecare întreprindere să existe panoul de onoare al întreprinderii, aşezat 
la intrarea principală a întreprinderii. Pe acest panou erau trecuţi stahanoviştii 
sau cei mai buni fruntaşi din întreprinderea respectivă, cărora li se făcea o scurtă 

19 Ibidem.
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caracterizare a realizărilor lor şi li se afişau fotografiile. Panoul de onoare al fiecărei 
secţii trebuia aşezat la intrarea în secţie, pe el fiind trecuţi fruntaşii în producţie din 
secţia respectivă, cu o scurtă caracterizarea a realizărilor lor. Colectivul de redacţie al 
gazetelor de perete din întreprinderi trebuia să îngrijească în mod deosebit ca aceste 
panouri, care să oglindească cele mai bune realizări ale stahanoviştilor şi fruntaşilor 
în producţie. Formele de organizare, care nu erau cuprinse în Hotărârea din 1951, 
au fost asimilate cu acestea, de către Minister, împreună cu Uniunea respectivă.20

Modelul stahanovist avea valenţe pedagogice, dovedind clasei muncitoare că 
munca, dintr-o povară grea şi ruşinoasă, aşa cum era văzută pe vremea regimului 
burghezo-moşieresc a devenit în socialism, o chestiune de onoare şi de glorie. În 
R.P.R. întrecerea socialistă şi forma ei superioară-mişcarea stahanovistă- a cuprins 
după 1951 mii şi mii de oameni ai muncii, se lăudau propagandiştii Partidului. 
Propaganda de partid a susţinut consecvent că focul întrecerii socialiste a căpătat 
un larg caracter de masă,cuprinzând 60% din salariaţi ţării, că s-au ridicat în anii 
’50 mii de fruntaşi în producţie la nivel de ţară. Acest avânt era legat de lupta 
pentru îndeplinirea primului Plan Cincinal şi a Planului de electrificare a ţării. Între 
anii 1951-1953, datorită zelului întrecerii socialiste, Partidul a raportat „succese 
inseminate”, mai ales în construcţii măreţe, ca hidrocentrala „V.I. Lenin” de la Bicaz 
şi Combinatul Poligrafic „Casa Scânteii” din Bucureşti.21 

Din rândul muncitorimii din R.P.R., cei remarcaţi, pentru folosirea tot mai largă a 
metodelor de lucru ale stahanoviştilor sovietici, au fost minerii, furnaliştii, strungarii 
şi tractoriştii. La creşterea numărului fruntaşilor şi stahanoviştilor o contribuţie 
importantă au adus-o stahanoviştii sovietici, care ne-au vizitat ţara, prilej cu care 
au făcut numeroase demonstraţii practice în fabricile noastre, în faţa muncitorilor, 
pentru a le împărtăşi metodele lor de muncă. Exemplele stahanoviştilor sovietici 
erau mai ales metodele rapide de muncă: tăierea rapidă a metalelor, forajul rapid, 
zidăria rapidă etc., iar dintre stahanoviştii şi fruntaşii sovietici cei mai cunoscuţi şi 
apreciaţi erau Cuzneţov, Voroşin şi Cotlear. Printre metodele stahanoviste folosite 
de către muncitorii din ţară s-au remarcat: metoda de înaintare rapidă a lui Ivan 
Golovin, metoda şarjelor rapide ale lui Matulineţ, metodele Bâcov-Bortchevici-
Colesov, metoda de tăiere a metalelor, metoda Cotlear, metodele de calificare la 
locul de muncă şi altele. Din rândurile stahanoviştilor şi ale fruntaşilor s-au remarcat 
muncitorii Dumitru Arjan şi Nicolae Vasu, declaraţi „Eroi ai muncii socialiste”.
Stahanovistul Nicolae Vasu de la Uzinele „Mátyás Rákosi” din Bucureşti, decorat 
şi el „Erou al muncii socialiste”, a iniţiat acţiunea pentru deplina folosire a tehnicii. 
Această iniţiativă era valoroasă în dezvoltarea mişcării stahanoviste şi se completa cu 
cea a stahanovistului Ion Flatz de la Uzinele „Oţelul Roşu”, care a organizat o brigadă 
complexă pentru descoperirea şi valorificarea „lucrurilor mărunte”. În industria 
minieră s-a extins metoda minerului Golovin, în siderurgie oţelarii au micşorat 
timpul de elaborare a şarjelor după metoda Matulineţ, iar în industria construcţiilor 

20 Culegere de probleme în legătură cu construcţia socialismului în R.P.R.1953, p. 7, 25, 36-37.

21 Ibidem.
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de maşini a cunoscut o largă dezvoltare aplicarea metodei Bâcov-Bortchevici şi a 
stahanovistului V. Colesov. S-au extins metodele de muncă ale stahanovistului 
Nicolae Militaru de la fabrica „N. Bălcescu” din Bucureşti, care a iniţiat mişcarea 
de depăşire a planului de producţie cu materialele economisite, precum şi metodele 
de muncă ale cunoscutei stahanoviste din industria textilă Elena Chişu, care lupta, 
pentru a da cât mai multe fire de bună calitate. Printre muncitorii remarcaţi şi 
recompensaţi s-au mai numărat şi reprezentanţi ai naţionalităţilor conlocuitoare, 
ca Kopetin Geza. Aceştia, aplicând cu succes metodele înaintate de muncă ale 
constructorilor comunismului, au depăşit normele, lucrând în contul anilor viitori. 
Toţi stahanoviştii au fost apreciaţii pentru produsele de calitate superioară realizate, 
fiind consideraţi „modele de cadre destoinice pentru tineri”.22

La introducerea rapidă a noilor metode de muncă şi la îmbunătăţirea calităţii 
produselor au contribuit consfătuirea de producţie, activitate propagandistică de tip 
ideologic, în care s-au discutat diferite probleme urgente: înlăturarea lipsurilor în 
munca productivă, îmbunătăţirea organizării muncii în întreprinderi, descoperirea 
şi folosirea rezervelor interne, introducerea rapidă a noilor metode de muncă şi 
îmbunătăţirea calităţii produselor. Discutarea acestor probleme de către muncitori şi 
tehnicieni a constituit un puternic schimb de experienţă. Printre cei mai experimen-
taţi în metodele înaintate de muncă a fost colectivului fabricii de confecţii „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej” din Bucureşti, care a fost folosit ca exemplu, în lupta pentru 
mobilizarea rezervelor interne, în slujba îndeplinirii Planului Cincinal şi a ridicării 
nivelului de trai al poporului muncitor. Experinţa acestui colectiv trebuia însuşită 
cu succes de tot mai multe întreprinderi din toată ţară.23

Dezvoltarea economică a ţării a constituit o prioritate, pentru Plenara lărgită a 
C.C. al P.M.R. din 19-20 august 1953, cu privire la rezultatele obţinute de puterea 
populară în domeniul economic, social, cultural, precum şi cu sarcinile Partidului, 
Guvernului şi întregului popor muncitor, pentru dezvoltarea economiei naţionale 
şi ridicarea serioasă într-un viitor apropiat, a nivelului de trai, material şi cultural 
al oamenilor muncii. Această Plenară a P.M.R.-ului a trasat un amplu program de 
dezvoltare economică a ţării, de aceea Partidul a chemat pe toţi oamenii muncii de 
la oraşe şi sate să lupte cu avânt sporit, pe baza întrecerii socialiste. Priorităţile ţării 
erau legate de realizarea sarcinilor Planului de Stat, pentru creşterea productivităţii 
muncii şi scăderea preţului de cost în toate ramurile de producţie.24 

Tovarăşul Gheorghe Gheorghiu-Dej a folosit ocazia Plenarei din august 1953 
pentru a reconfirma ideea că regimul democrat -popular considera munca drept 

22 Ibidem, p. 26, 35-36, 38.

23 În perioada care s-a scurs de la apariţia ei şi până în 1953 mişcarea stahanovistă din ţară a 
crescut şi s-a dezvoltă continuu. Azi, preciza o broşură de propagandă din 1953, ne putem 
mândri cu mii de muncitori şi tehnicieni care poartă înaltul titlu de stahanovist. În ultimul 
timp au fost confirmate numeroase echipe brigăzi, ateliere şi chiar secţii stahanoviste. 
Ibidem, p.37-39.

24 Ibidem, p. 40.
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„factorul de bază al orânduirii socialiste”. Socialismul şi munca erau de nedespărţit 
din punctual de vedere al Partidului, morala înaltă a muncii fiind dovada unei 
conştiinţe înaintate a poporului muncitor. De aceea, stahanoviştii erau priviţi ca 
nişte martiri ai socialismului, pentru că jertfeau întreaga lor energie fizică, putere 
creatoare, talente organizatorice, pentru a le pune în slujba poporului. Ei erau 
adevăraţii oameni devotaţi ai clasei muncitoare, patrioţi înflăcăraţi, care îşi puneau 
cu entuziasm toată capacitatea lor, toată puterea lor de muncă în slujba Patriei lor 
scumpe, în slujba măreţei cauze a socialismului şi a păcii. Noua morală socială 
a P.M.R.-ului era declarată superioară, în raport cu cea a regimurilor anterioare. 
Noua morală era necesară formării omului nou, constructor al socialismului şi 
comunismului triumfător. Şi în construcţia socialismului unul dintre obiectivele 
cele mai de seamă era industrializarea socialistă a ţării, care trebuia să ducă la 
lichidarea rămânerii în urmă a ţării.25 

Economia socialistă trebuia să se dezvolte „fără întrerupere”, Partidul fiind dator 
să asigure îndrumarea şi întocmirea Planurilor de Stat, potrivit condiţiilor obiective 
ale ţării. Partidul şi Guvernul trebuiau să asigure dezvoltarea armonioasă a diferitelor 
ramuri ale producţiei, îndreptând investiţiile în acele sectoare ale economiei, unde 
ele erau mai necesare, în vederea satisfacerii cât mai complete a nevoilor şi intereselor 
oamenilor muncii. În acest sens, au fost declarate ca ramuri de interes economic 
agricultura, industria alimentară, industria uşoară, producţia de obiecte de menaj 
şi de alte bunuri de consum, pentru a se obţine o abundenţă de produse. Partidul 
acorda o deosebită atenţie dezvoltării schimbului dintre oraş şi sat, aprovizionării 
oamenilor muncii, creşterii cantităţii de alimente şi mărfuri industriale de larg 
consum date spre vânzare populaţiei, sporirii puterii de cumpărare maselor. 

Dezvoltarea industriei grele a stat, însă, la baza dezvoltării întregii economii 
socialiste, volumul producţiei industriale în 1953 fiind de circa 2,5 ori mai mare 
decât în 1938 şi de 3,5 ori mai mare decât în 1948.26 Toate bilanţurile făcute la 
Plenarele şi Congresele Partidului în anii ’50 au relevant progresul socialist pe toate 
planurile, rezultatele poztive, fiind considerate efortului clasei muncitoare. Din 
rîndurile aceteia erau fruntaşii şi stahanoviştii.

25 Ibidem,p. 41-42. Despre morala proletară. Conferinţă ţinută la 12 aprilie 1950 în sala 
ateneului R.P.R., în cadrul ciclului de conferinţe organizat de Societatea pentru răspândirea 
ştiinţei şi culturii, Bucureşti, Editura Partidului Muncitoresc Român, 1950, p. 8-11. Călăuza 
ateistului, Bucureşti, Editura Politică, 1962, p. 563-565, 570, 608.

26 Culegere de probleme în legătură cu construcţia socialismului în R.P.R., 1953, p. 40-41.


