
Indicații și orientări date de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al P.C.R. la Consfătuirea de lucru de la C C. 
al P.C.R. cu factorii de conducere și specialiști în domeniul 
materialelor de construcții și construcțiilor.

SARCINI IMPORTANTE PENTRU CONSTRUCTORII DE LOCUINȚE
——------------------------------ing. Romeo DRAGOMIRESCU— vicepreședinte al C.P.C.P. ---------------------------------------- -

Avînd profunde implicații în ridicarea nivelului de trai 
al oamenilor muncii, a întregii populații, realizarea con
strucțiilor de, locuințe, soeial-cuilturiale și tehnico-edilitare a 
stat întotdeauna în atenția conduceri» partidului și statu
lui nostru, personal a secretarului general al P.C.R., to
varășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socia
liste România.

Incepînd cu. Congresul al IX-lea al P.C.R., construcțiile 
de locuințe din țara noastră au căpătat o dinamică deose
bită, numărul noilor locuințe realizate anual, raportate la 
1000 locuitori situând România printre țările cu cel mai 
ridicat ritm de asigurare a populației cu noi locuințe (ta
belul din anexă).

Din inițiativa și cu contribuția hotărîtoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu an de an au fost aduse locuințelor îm
bunătățiri în nivelul de dotare tehnică și de confort, pre
cum și în .stabilirea suprafețelor utile și locuibile diferen
țiat pe apartamente cu 1 pînă la 5 camere inclusiv cores
punzătoare cerințelor de locuire actuale și de perspectivă, 
asigurîndu-se astfel oamenilor muncii condiții mai bune 
de viață și odihnă, un nivel mai ridicat de civilizație.

Conferința Națională a Partidului Comunist Român din 
decembrie 1982 a pus în fața ministerelor, organelor cen
trale și a consiliilor populare, importante sarcini pentru 
creșterea nivelului de realizare a construcțiilor de locuințe 
privind calitatea, gradul de industrializare și de ridicare 
a eficienței economice a acestei activități.

în cadrul acțiunilor organizate pentru aducerea la înde
plinire a hotărârilor stabilite de Conferința Națională a 
P.C.R., recent a avut loc la sediul C.C. al P.C.R., în pre
zența tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu, o 
consfătuire de lucru cu factorii de conducere și specialiști 
din domeniul construcțiilor și al materialelor de construc
ții, cu privire la măsurile și direcțiile de acțiune pentru, 
reducerea consumurilor de materiale, combustibili și ener
gie, de-creștere a productivității muncii și de îmbunătățire 
în continuare a calității construcțiilor de locuințe prin 
trecerea la industrializarea pe o scară mai largă și finisarea 
în totalitate a locuințelor în fabricile de prefabricate.

La consfătuirea de lucru au fost prezentate, de princi
palii producători de elemente prefabricate, panouri din be
ton armat pentru locuințe finisate în fabrici din diverse 
materiale și procedee tehnologice. Analizîndu-se panourile 
de fațadă realizate pe baza celor mai noi tehnologii atît 
la unitățile Ministerului Industrializării Lemnului și Mate
rialelor de Construcții cit și ale consiliilor populare ale 
județelor Bacău, Neamț, Iași și Timiș, s-a remarcat preo
cuparea specialiștilor de a asigura un aspect arhitectural 
al fațadelor prin folosirea unor soluții diferite de finisaj 
care să confere noilor blocuri de locuințe o estetică su
perioară De asemenea, la această consfătuire a fost rele
vat faptul că la stabilirea soluțiilor de finisare s-au avut 
în vedere pe lingă posibilitățile de execuție industrială și 
crearea unor fațade diversificate, care nu necesită cheltuieli 
de întreținere, folasimdu-se, în principal, produse ceramice 
și diferite materiale ce se găsesc în zonele geografice unde 
se fabrică aceste panouri. Cu toate acestea, soluțiile pre
zentate mu se ridică întotdeauna la nivelul cerințelor unei 
arhitecturi modeme, bazate pe industrializarea îhtr-o mă
sură mai mare a lucrărilor de construcții.

în cuvîntarea sa. la această consfătuire, tovarășul se
cretar general Nicolae Ceaușescu a jalonat principalele di
recții și căi de acțiuni pentru atingerea obiectivelor stabi
lite care trebuie să stea în centrul activității ministerelor, 
consiliilor populare, institutelor de cercetare și proiectări, 
constructorilor, subliniindu-se cu claritate nivelele calita
tive care trebuie atinse în perioada imediat următoare.

Pe prim plan și ca o cerință deosebită pentru asigu
rarea creșterii calității, durabilității și funcționalității clă
dirilor de locuit, precum și a aspectului arhitectural al a- 
cestora, în corelare cu cerințele actuale de locuire, se si
tuează creșterea gradului de industrializare și de finisare 
în fabrici a elementelor de construcții — panourile prefa
bricate din beton armat.

Secretarul general al partidului a stabilit ca sarcină pri
oritară realizarea locuințelor finisate integral în fabrici s.au 
poligoane, cu instalațiile înglobate, astfel ca pe șantiere să 
se realizeze numai montajul, cu un minim de lucrări de 
finisări sau rectificări, acordîndu-se o mare atenție finisă
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rii prefabricatelor cu materiale durabile, de calitate și în 
condiții estetice deosebit de ridicate. în concepția actuală, 
modernă, realizarea uzinală a clădirilor de locuit presu
pune armonizarea și integrarea procedeelor industriale în 
proiectarea de arhitectură și tehnologie de execuție a clă
dirii, un nivel ridicat al execuției, care să permită încadra
rea în normele de toleranțe specifice acestui sistem, un 
grad ridicat de mecanizare și implict, de pregătire și for
mare a personalului muncitor. Iată de ce, această sarci
nă trasată de secretarul general al partidului specialiștilor 
în construcții, impune o mobilizare constantă a forțelor din 
cercetare, proiectare și din execuție pentru perfecțioharea 
soluțiilor tehnologiilor de lucru, pentru îmbunătățirea ac
tualei concepții de alcătuire structurală a construcțiilor 
asamblate din elemente prefabricate, pentru simplificarea 
îmbinărilor și reducerea proceselor umede din șantiere, pre- 
fabricarea instalațiilor și găsirea unor soluții adecvate de 
îmbinare, realizarea în ateliere de șantier a tuturor ele
mentelor de compartimentare a apartamentelor și rezol
varea mai lesnicioasă a prinderilor acestora. Realizarea 
uzinată a clădirilor necesită, totodată, trecerea la o concep
ție înaintată de tipizare a seriei de elemente cu care se 
pot compune ansambluri de clădiri cu o arhitectură diver
sificată și care să răspundă tuturor cerințelor de locuire.

Realizările obținute în ultimii ani; îndeosebi în domeniul 
proiectării construcțiilor din panouri mari, preocunărt'e 
constante ale proiectanților de soluționare a prefabricării 
deschise și de perfecționare a tipizării, ne asigură că vom 
putea răspunde sarcinii stabilite de conducerea partidului 
Și că generația nouă de construcții din prefabricate, pro
iectată, va permite constructorilor acea ușurință a execu
ției pe care o poate realiza numai montajul unor elemente 
finisate în industrie.

în lumina hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului, 
tovarășul Nicdlae Ceaușeșcu a atras atenția asupra redu
cerii consumului de materiale și de energie atît în fabrici 
cît și pe șantiere. Secretarul general al partidului a cerut 
specialiștilor reducerea cu cel puțin 20% a actualelor con
sumuri obținute în execuție. Trecerea la realizarea elemen
telor prefabricate cu un consum de numai 300 kg ciment/ 
m3, 45 kg oțel beton/mc și 10 Kgcc energie/m3, ca și re
ducerea consumurilor la celelalte materiale folosite în 
construcții reprezintă, un înalt nivel de performanță în 
execuția locuințelor, care trebuie să fie atins prin apli
carea unor noi soluții și procedee tehnologice cît și prin- 
tr-o nouă concepție de proiectare de ansamblu a construc
ției.

Preocupările pentru reducerea consumului de materiale 
Și de energie, au condus la obținerea în anul 1082, a unor 
rezultate bune în proiectarea construcțiilor de locuințe, 
prin economisirea, față de normele stabilite prin proiectele 
tip, la adaptarea acestora» a 42 mii tone ciment, 13,5 mii 
tone, metal, 3,1 mii tone fontă în radiatoare, 
6,7 mii m3 material lemnos și peste 64 mii tone cc. La ob
ținerea acestor rezultate a contribuit în mare măsură apli
carea indicațiilor primite pentru folosirea în mai mare mă
sură a materialelor locale, a cenușilor de termocentrală și 
a altor materiale rezultate din activitatea industrială în 
realizarea unor lucrări pe șantiere, folosirea cu mai multă 
atenție a tuturor factorilor naturali existenți, a echipărilor 
tehnico-edilitare existente la amplasarea construcțiilor, re
ducerea greutății construcțiilor prin ușurarea elementelor 
ce alcătuiesc clădirile, precum și prin alte măsuri.

Cu toate acestea, datorită unor lipsuri în organizarea e- 
xecuției, ca și în controlul documentațiilor elaborate de 
proiectant, neasigurării unor materiale de către furnizori 
ca și risipei și dezordinii existente pe unele șantiere, au 
fost înregistrate depășiri ale consumurilor din proiecte la 
oțel beton și plase sudate de 2057 t la unitățile de con
strucții ale județelor Arad. Oaraș-Severin, Covasna, Dîm
bovița, Iași, Neamț. Olt și altele și de 4100 mp corpuri de 
încălzire la unitățile de construcții din județele Bistrița-Nă- 
săud. Călărași. Covasna, Gorj. Harghita și altele.

Consumuri sporite s-au înregistrat în multe șantiere și 
datorită execuției necorespunizătoare a umor lucrări de fi
nisaj. și de structură depășirii toleranțelor admisibile în 

special în realizarea unor lucrări de structură ca și în e- 
xecutarea unor elemente prefabricate în- județele Alba, 
Brăila, Dîmbovița, Sălaj, Tuilcea și altele.

Depășirea consumurilor are o importantă cauză și în ca
litatea necorespunzătoare a unor materiale livrate șantiere
lor ca :fitinguri și conducte din p.v.c., țevi pentru instalații, 
fitinguri din fontă, radiatoare din fontă, tîmplărie din 
lemn, feronerie, obiecte și aparatură sanitară și electrică, 
materiale hidro și termoizolatoare, precum și ca urmare 
a gospodăririi necorespunzătoăre a unor materiale pe unele 
șantiere din județele Alba, Olt, Buzău, Teleorman și altele.

Reducerea în continuare a consumului de materiale poa
te fi realizată prin cunoașterea și introducerea în proiecte 
a soluțiilor adecvate condițiilor specifice amplasamentului 
la adaptarea la teren a proiectelor tipizate, eliminarea exa
gerărilor la dimensionarea fundațiilor în cazul construc
țiilor amplasate pe terenuri dificile de fundații, studierii 
mai atente a mișcărilor de terasamente pentru reducerea 
volumului și distanțelor de transport, dimensionării stric
te a rețelelor tehnico-edilitare în raport de necesitățile rea
le ale zonei amplasării judicioase a construcțiilor în vede
rea realizării unei densități corespunzătoare și reducerii de
molărilor, alegerii judicioase a regimului de înălțime și so
luțiilor constructive adecvate amplasamentului astfel Inert 
consumul de metal și ciment să se încadreze în strictul 
necesar

O mai mare atenție trebuie acordată în execuție calită
ții lucrărilor, pregătirii corespunzătoare a tehnologiilor, a 
cofirajelor și dispozitivelor de lucru folosite, respectării to
leranțelor admisibile pentru fiecare categorie de lucrări, re
cepției și pregătirii atente a materialelor înainte de punerea 
lor în operă, realizării într-o mai mare măsură — chiar 
integral — a unor semifabricate, confecții și subansamble 
în ateliere proprii, folosirii în totalitate, a cupoanelor re
zultate după fasonare, astfel ca măsuirle luate în proiectare 
conjugate cu cele din execuție să asigure atingerea nive
lurilor de consum stabilite.

In executarea elementelor prefabricate realizarea para
metrilor stabiliți trebuie să pornească de la pregătirea cu 
o mai mare atenție a tehnologiilor de execuție, în special 
în ceea ce privește calitatea execuției și înscrierea în tole
ranțele stabilite, folosirea într-o măsură mai mare a plas- 
tifianților și a granulometriei optime la realizarea betoa- 
nelor, folosirii tratamentelor termice adecvate și aplicării 
tehnologiilor avansate pentru reducerea consumului de e- 
nergie. O atenție mai mare trebuie acordată finisării ele
mentelor prefabricate cu materiale durabile și care să nu 
necesite completări sau rectificări în șantiere.

Sarcini importante au fost stabilite și în domeniul creș
terii productivității muncii, domeniu în care, potrivit hotă
rîrilor Conferinței Naționale a partidului, pînă în anul 1985 
productivitatea muncii pe șantierele de construcții trebuie 
să fie dublată. Secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu, a cerut specialiștilor ca prin creșterea 
gradului de industrializare, a mecanizării într-o mai mare 
măsură a operațiunilor ce se execută în șantiere, prin ri
dicarea calificării și priintr-o mai bună organizare a șan
tierelor, productivitatea municii să crească în acest an sub
stanțial pentru a se realiza în condiții bune planul de in
vestiții stabilit.

Realizările obținute pe primele 4 luni de majoritatea ju
dețelor arată că este posibil să se îndeplinească sarcinile 
stabilite. Pregătirea mai bună a ’danului. existenta docu
mentațiilor pentru mai bine de 98% din volumul lucrărilor 
înscrise în plan, asigurarea din timp a amplasamentelor 
ca și stadiul fizic la majoritatea obiectivelor din plan dau 
garanție obținerii unor rezultate bune.

Cu toate acestea, în județele Călărași, Giurgiu, Gorj, Me
hedinți, Saitu Mare, Tulcea și Vaslui, rezultatele obținute 
pînă acum sînt departe de cerințele conducerii de partid, 
datorită în primul rind atenției insuficiente acordate de 
comitetele executive ale consiliilor populare ale acestor ju
dețe, realizării ritmice a planului, asigurării tuturor condi
țiilor necesare execuției, precum și mobilizării sub nivelul 
posibilităților a forțelor pentru realizarea obiectivelor de 
investiții prevăzute in plan.



în ultimii ani au fost făcute eforturi mari pentru rea
lizarea de noi baze de producție și de producere a elemen
telor prefabricate, cu toate acestea planul la construcții ,de 
locuințe, nu a fost realizat în anul 1982, în județele : Bis- 
trița-Năsăud, Brașov, Brăila, Caraș-Severlin, Călărași, Dîm
bovița, Dolj, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Mehedinți, Olt, 
Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava și Teleorman, 
deoarece bazele existente pentru prefabricare și industria
lizare au fost folosite necorespunzător, sub nivelul capacită
ților de producție puse în funcțiune. Sub nivelul planificat 
au fost folosite și principalele utilaje de construcții ca ex
cavatoarele — 97,1%; buldozerele — 97,1%; centralele de be
ton — 94,5% ; macaralele turn — 91,7% ; automacaralele și 
macaralele mobile — 95,1% ; încărcătoarele — 97% și al
tele. Indicatorii de mecanizare a lucrărilor de finisaj au 
fost cu mult sub nivelul posibilităților, ca de exemplu : la 
vopsitorii — 37,1%, la zugrăveli — 59,8% și la tencuieli — 
31,5%. Toate acestea demonstrează rezervele mari existente 
pentru creșterea, productivității muncii și dublarea acesteia 
într-un interval scurt de timp.

Biroul executiv al Comitetului pentru Problemele Consi
liilor Populare analizînd activitatea desfășurată de unită
țile de proiectare și execuție ale organelor locale ale pu
terii de stat, a stabilit un program de acțiune în vederea a- 
plicării prețioaselor indicații date de conducerea supe
rioară Pe această linie, în centrul acțiunii! consiliilor popu
lare și a unităților de profil ale acestora, stă sarcina re
ducerii consumurilor de materiale, de combustibil și ener
gie, industrializarea construcțiilor de locuințe, și creșterea 
productivității muncii, îmbunătățirii, în continuare, a ca
lității și diminuarea costului locuințelor, precum și moder
nizarea și sporirea eficienței economice a întregii activi
tăți în construcții.

Totodată, consiliile populare județene și al municipiului 
București, vor mobiliza conducerile tuturor unităților de 
proiectare și construcții din subordine, a unităților de cer
cetare și învățămînt, precum și întregul personal muncitor, 
pentru a găsi soluții care să conducă la reducerea consu
murilor de materiale, a creșterii productivității muncii și 
la ridicarea eficienței în întreaga activitate de construcții, 
asigurând realizarea integrală a planului de investiții pe 
acest an.

CONSTRUCȚII DE LOCUINȚE NOI

Număr de apartamente la 1000 locuitori 
în 1979 și 1980 — conform Buletinului 

anual de statistică O.N.U. — C.E.E. pe anul 1930

Nr. 
crt.

Țara Anul
Număr de 

apartamente 
la 1000 locuitori

1. Austria 1979 7,1
1 2. Bulgaria 1980 8,4

3 Cehoslovacia 1980 8,8
• 4. Elveția 1980 6,7
■ 5. Finlanda 1980 10,2
■ 6. Franța 1980 7,3
> 7. R.D. Germană 1980 7,2
■ 8. Irlanda 1980 8,1

9. Norvegia 1980 9,1
10. Olanda 1979 6,3
11. Polonia 1980 6,1
12. Portugalia 1979 3,7
13. România 1980 • 8,9
14. S.U.A. 1979 8,5
15. Suedia 1980 6,5
16. Ungaria 1980 8,3
17. U.R.S.S. 1979 7,6

Înalte distincții ale republicii socialiste 
ROMÂNIA CONFERITE UNOR CONSILII POPULARE 

Șl UNITĂȚI ALE ACESTORA
Prin Decrete prezidențiale (Nr. 81 și 125/1983), semnate 

de tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a<u conferit înalte distincții de stat 
consiliilor populare și unităților acestora, care au ob
ținut rezultate deosebite în întrecerea socialistă pentru 
îndeplinirea și depășirea planului național unic de dez
voltare economico-socială pe anul 1982, precum și a sar
cinilor social-culturale, de bună gospodărire și înfrumu
sețare a localităților.

S-au conferit următoarele distincții :

CONSILII POPULARE JUDEȚENE

Ordinul Muncii clasa I, pentru locul I :
— Consiliului popular al județului Dolj;

— Consiliului popular al județului Bihor ;
— Consiliului popular al județului Iași.

Ordinul Muncii clasa a U-a, pentru locul II:
— Consiliului popular al județului Bistrița-Năisăud ;
— Consiliului popular ăl municipiului București ;
— Consiliului popular al județului Alba.

Ordinul Muncii clasa a 111-a, pentru locul III :
— Consiliului popular al județului Vrancea;
— Consiliului popular al județului Constanța.

Diplomă de Onoare :
Pentru locul IV :
— Consiliului popular al județului Neamț;

— Consiliului popular al județului Vaslui.
Pentru locul V :
— Consiliului popular al județului Vîlcea ;
— Consiliului popular al județului Galați.
Pentru locul VI :
— Consiliului popular al județului Bacău ;
— Consiliului popular al județului Botoșani;
— Consiliului popular al județului Argeș.

UNITĂȚI ALE CONSILIILOR POPULARE JUDEȚENE 
ÎNTREPRINDERI DE CONSTRUCȚII

Ordinul Muncii clasa I pentru locul I :
— Trustului de construcții Bacău, județul Bacău ;
— întreprinderii județene de construcții-montaj Vîlcea.

Ordinul Muncii clasa a Il-a, pentru locul II:
— Trustului de construcții Vrancea.

ÎNTREPRINDERI DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ
ȘI PRESTĂRI SERVICII

Ordinul Muncii clasa I, pentru locul I :
— întreprinderii județene de gospodărie comunală și 

locaitivă Caraș-Severin ;
— întreprinderii de construcții, reparații și administra

rea fondului locativ „Foișor" București;
Ordinul Muncii clasa a Il-a, pentru locul II :

— ’întreprinderii județene de gospodărie comunală și 
locativă Bacău ;

■— întreprinderii județene de transport local Vrancea.



INSTITUTE DE PROIECTARE ALE CONSILIILOR 
POPULARE JUDEȚENE

Ordinul Muncii clasa I, pentru locul I :
— Institutului de proiectare județean Dolj.

Ordinul Muncii clasa a II-a, pentru locul II :
— Institutului de cercetare și proiectare județean Cluj.

Ordinul Muncii clasa a IlI-a, pentru locul III:
— Institutului de proiectare județean Prahova-.

CONSILII POPULARE MUNICIPALE, ALE SECTOARE
LOR MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, ORĂȘENEȘTI 

ȘI COMUNALE

Ordinul Muncii clasa I, pentru locul I :
— Consiliului popular al municipiului Constanța, ju-

dețul Constanța
— Consiliului popular al municipiului Bacău, județul

Bac ău ;
— Consiliului popular al municipiului Rîmniciu Vîlcea,

județul Vîlcea ;
— Consiliului popular al municipiului Slatina, județul

Olt ;
— Consiliului popular al municipiului Bistrița, județul

Biistrița-Năsăud :
— Consiliului

1
popular al municipiului Vaslui, județul

Vaslui ;
— Consiliului popular al municipiului Dej, județul Cluj;
— Consiliului popular al orașului Ai-ud, județul Alba ;
— Consiliului popular a>l orașului Cîmpia Turzii, jude

țul Cluj ;
— Consiliului popular al orașului Drăgășani, județul 

Vîlcea ;
— Consiliului popular al orașului Tîrgu Frumos, jude

țul Iași ;
— Consiliului popular al orașului Odobești, județul 

Vrancea ;
— Consiliului popular al orașului Slănic-Moldova. ju

dețul Bacău ;
— Consiliului popular al comunei Bucovăț. județul 

Dolj ;
— Consiliului popular al comunei Mihaal Kogălniceanu, 

județul Constanța ;
— Consiliului popular al comunei Ruginoasa, județul 

Iași ;
— Consiliului popular al comunei Jilava, municipiul 

București ;
— Consiliului popular al comunei Nîcolae Bălcescu, ju

dețul Bacău ;
— Consiliului popular al comunei Scornicești, județul 

Olt;
— Consiliului popular al comunei Tînțăreni, județul 

Gorj ;
— Consiliului popular al comunei Jidvei, județul Alba:
— Consiliului popular al comunei Sanislău,, județul 

Satu Mare ;
— Consiliului popular al comunei Topolovățu Mare, ju

dețul Timiș ;
— Consiliului popular al comunei Schela,, județul Ga

lați.
Ordinul Muncii clasa a II-a, pentru locul II :

— Consiliului popular al municipiului Cluj-Napoca, ju
dețul Cluj :

— Consiliului popular al municipiului I-ași, județul Iași;
-r~ Consiliului popular al sectorului 5, municipiul Bucu

rești ;
— Consiliului popular al municipiului Alba Iuiia. ju

dețul Alba ;
— Consiliului popular al municipiului Focșani, jude

țul Vrancea ;
— Consiliului popular ai orașului Cîmpulung, județul

Argeș : ■ , "
— Consiliului popular al orașului Adjud, județul Vran- 

cea ;

— Consiliului popular al orașului Zlatna, județul Alba;
— Consiliului popular al orașului Hîrșova, județul Con

stanța ;
— Consiliului popular al comunei Ungheni, județul Ar

geș ;
— Consiliului popular al comunei Stăuceni, județul Bo

toșani ;
— Consiliului popular al comunei Crevedia, județul Dîm

bovița ;
— Consiliului popular al comunei Scutelnic, județul 

Buzău ;
— Consiliului popular ai comunei Moara, județul Su

ceava ;
— Consiliului popular al comunei Bucov, județul Pra

hova ;
— Consiliului popular al comunei Nojorid, județul Bi

hor ;
— Consiliului popular al comunei Prundeni, județul Vîl

cea ;
— Consiliului popular al comunei Rapoltu Mare, jude

țul Hunedoara ;
— Consiliului popular al comunei Lechința, județul Bis- 

trița-Năsăud.
Ordinul Muncii clasa a IlI-a, pentru locul IU :

— Consiliului popular al sectorului 6, municipiul Bucu
rești ;

— Consiliului popular al sectorului 3, municipiul Bucu
rești ;

— Consiliului popular al municipiului Pitești, județul 
Argeș ;

— Consiliului popular al municipiului Bîrlad, județul 
Vaslui ;

— Consiliului popular al municipiului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej județul Bacău ;

— Consiliului popular al orașului Năvodari, județul 
Constanța ;

— Consiliului popular al orașului Moinești, județul Ba
cău ;

— Consiliului popular al orașului Motru, județul Gorj ;
— Consiliului popular al orașului Rovinari, județul 

Gorj ;
— Consiliului popular al orașului Copșa Mică, județul 

Sibiu ;
— Consiliului popular al comunei Drăgăneștl-Vlașca, 

județul Teleorman ;
— Consiliului popular al comunei Nușialău, județul Să

laj ;
— Consiliului popular al comunei Sîngeorgiu de Mureș, 

județul Mureș ;
— Consiliului popular al comunei Costești, județul Vas

lui ;
— Consiliului popular ai comunei Bozovicii, județul Ca- 

raș-Severin ;
— Consiliului popular al comunei Bolintin-Deal, jude

țul Giurgiu ;
— Consiliului popular al comunei Valea Nuearilor. ju

dețul Tulcea ;
— Consiliului popular al comunei Gîria Mare, județul 

Mehedinți ;
— Consiliului popular al comunei Poiana Mărului, ju

dețul Brașov ;
— Consiliului popular al comunei Suraia, județul Vran

cea.
Diploma de Onoare, pentru locul IV s

— Consiliului popular al sectorului 4, municipiul Bucu
rești ;

— Consiliului 
Prahova ;

popular al municipiului Ploiești, județul

— Consiliului 
Sibiu ;

popular al municipiului Mediaș, județul

— Consiliului popular al municipiului Tecuci, județul
Galați ;



■ — Consiliului popular al orașului Pașcani, județul Iași;
— Consiliului popular al orașului Cîmpulung Moldove

nesc, județul Suceava ;
— Consiliului popular al orașului Huedin, județul Cluj;
— Consiliului popular al orașului Dr. Petru Groza, ju

dețul Bihor ;
— Consiliului popular al orașului Boolean, județul Bis- 

trița-Năsăiud;
— Consiliului popular al comunei Cristian, județul Si

biu ;
— Consiliului popular al comunei Perișoru, județul Că

lărași ;
— Consiliului popular al comunei Gheorghe Doja, ju

dețul Ialomița ;
— Consiliului popular al comunei Brateș, județul Oo- 

vasna ;
— Consiliului popular al comunei Borșa, județul Cluj ;
— Consiliului popular al comunei Valea Chioarului. ju

dețul Maramureș ;
— Consiliului popular al comunei Nugeni, județul Har

ghita ;
— Consiliului popular al comunei Horia, județul Neamț;
— Consiliului popular al comunei Iratoșu, județul Arad;
— Consiliului popular al comunei Chi.șcanl, județul Brăi

la.
Pentru locul V : 

— Consiliului popular al municipiului Botoșani, județul
Botoșani ;

— Consiliului popular al municipiului Brăila, județul
Brăila ;

— Consiliului popular al municipiului Turda. județul
Cluj ;

— Consiliului popular al municipiului Siighetu Marina-
ției, județul Maramureș ;

— Consiliului popular al orașului Rîmnicu Sărat, ju
dețul Buzău ;

— Consiliului popular al orașului Buftea, municipiul 
București ;

— Consiliului popular al orașului Săveni, județul Boto
șani ;

— Consiliului popular al orașului Topoloveni, județul 
Argeș.

Pentru locul VI :
— Consiliului popular al orașului Dorohoi, județul Bo

toșani ;
— Consiliului popular al orașului Huși, județul Vas

lui ;
— Consiliului popular al orașului Babadag. județul 

Tulcea ;
— Consiliului popular al orașului Borsec, județul Har

ghita.
Pentru locul VII :
— Consiliului popular al orașului Cisnăd'ie, județul Si

biu ;
— Consiliului popular al orașului Călimănești. județul 

Vilcea ;
— Consiliului popular al orașului Solea, județul Su

ceava.
Pentru locul VIII :
— Consiliului popular al orașului Balș, județul Olt :
— Consiliului popular al orașului Rupea, județul Bra

șov ;
— Consiliului' popular al orașului Cavnic, județul Ma

ramureș.
Pentru locul IX :
— Consiliului popular al orașului Băile Herculane, ju

dețul Caraș-Seveirin ;
— Consiliului popular al orașului Chișineu-Criș, ju

dețul Arad.
Pentru locul X :
— Consiliului popular al orașului Vînju Mare, jude

țul Mehedinți.
Pentru locul XI :
— Consiliului popular al orașului Azuga, județul Pra

hova.

EXPERIENȚA FRUNTAȘILOR - BUN AL TUTUROR
Colectivul suplimentului redacțional „PROBLEME ALE 

CONSILIILOR POPULARE", a solicitat unor cadre de 
conducere ale organelor locale ale puterii de stat și uni
tăților acestora, câștigătoare ale locului I în întrecerea 
socialistă, în anul 1982, să transmită, prin intermediul 
revistei, anumite experiențe în organizarea și conduce
rea muncii, metode die muncă practicate, ce le-au asigu
rat situarea pe locuri fruntașe pe țară.

Publicăm mal jos răspunsurile primite.
DOLJ, Gheorghe GĂVRUȘ, primvicepreședinte al Co

mitetului executiv al Consiliului popular județean :
Rod al politicii partidului nostru de dezvoltare raționa

lă, echilibrată a tuturor județelor patriei, Doljul cunoaște, 
alături de celelalte județe ale patriei, o dezvoltare fără 
precedent. El realizează astăzi, în numai două zile întrea
ga producție industrială a anului 193-8 și în mai puțin de 
două luni pe cea din 1965. Mai mult de jumătate din pro
ducția marfă industrială o reprezintă produsele noi sau 
modernizate. Perspective luminoase se deschid județului 
nostru pe toate planurile vieții economico-sociale. Astfel, 
la sfîrșitul anului 1985, producția industrială urmează să 
ajungă la 45,1 miliarde lei, — față de 24,4 miliarde lei 
în anul 1980. Volumul investițiilor din acest cincinal în
sumează peste 31 miliarde lei, fonduri ce se vor mate
rializa în obiective moderne, de mare randament și pro
ductivitate. Pentru oamenii muncii se vor realiza încă 30 
mii apartamente, noi edificii de învățămînt, cultură, sănă
tate, unități comerciale și de prestări servicii.

îndeplinirea acestor obiective, a prevederilor din planul 
de dezvoltare eeonomico-soeială în profil teritorial și a 
angajamentelor asumate în întrecerea socialistă au impus 
măsuri eficiente, unirea eforturilor creatoare ale tuturor 
colectivelor de oameni ai muncii, întărirea ordinii și dis
ciplinei în toate domeniile de activitate. Acționînd cu ho
tărâre în acest scop, Comitetul executiv al Consiliului 
popular județean a reușit ca, sub conducerea nemijlocită 
a Comitetului județean de partid, să organizeze și să în
drume mai bine munca unităților economice din subor
dine, precum și a birourilor executive ale consiliilor popu
lare orășenești și comunale.

Dintre realizările care au contribuit la situarea jude
țului .nostru pe un loc fruntaș sînt de consemnat : depă
șirea cu 10 la sută a nivelurilor prevăzute la producția 
netă a întreprinderilor din subordine ; realizarea unui vo
lum de prestări servicii pentru populație în valoare de 
412 milioane lei ; la fondul pieței s-au livrat mărfuri care 
depășesc de 2,5 ori prevederile inițiale; au fost date în 
folosință peste 4 000 apartamente; prin valorificarea su
perioară a resurselor existente de muncă, materii prime și 
materiale locale, planul la export a fost depășit de cîteva 
ori ; consumurile normate de combustibil, carburanți, e- 
nergie electrică și materii prime au fost reduse cu 0.8 la 
sută ; au fost recuperate resurse materiale refolosibile și 
energetice în valoare de peste 3.700.000 lei ; prin munca 
patriotică a cetățenilor s-au realizat lucrări ce însumează 
peste 751.000.000 lei.

Pentru realizarea obiectivelor întrecerii socialiste, aș 
sublinia atenția deosebită acordată de Comitetul execu
tiv al Consiliului popular județean elaborării și funda
mentării planului în profil teritorial, urmăririi exigente a 
îndeplinirii prevederilor acestuia, aplicării măsurilor cu
prinse în hotăirîrea sesiunii Consiliului popular județean, 
privind adaptarea planului. De la nivelul județului s-a 
acționat în permanență pentru îmbunătățirea stilului si 
metodelor de muncă ale organelor și conducerilor uni
tăților subordonate, combaterea oricărei manifestări de 
automulțumire, întărirea răspunderii colective și personale, 
sporirea exigenței în aplicarea hotărîrilor de partid si 
a legilor statului, atragerea mai largă a maselor la acti
vitatea consiliilor populare.

S-a acordat o mai mare atenție ridicării conținutului 
dezbaterilor in cadrul sesiunilor — în. concordanță cu ce



rințele formulate de documentele de partid, cu sarcinile 
reieșite din. cuvântările secretarului general al partidului, 
ale Legii de organizare și funcționare a consiliilor popu
lare. Membrii Comitetului executiv al Consiliului popular 
județean sînt repartizați pe consilii unice agroindustriale 
unde acordă sprijin permanent pentru îndeplinirea sar
cinilor ce revin acestora. De asemenea alte cadre cu 
munci de răspundere, lucrători ai aparatului propriu, sînt 
repartizați și răspund de cîte o comună pe timp de un an. 
Ei participă efectiv la acțiunile de înfăptuire a hotă- 
rîrilor de partid și a prevederilor legale, la materializa
rea programelor adoptate, la pregătirea și desfășurarea 
sesiunilor și a ședințelor de birou executiv, a diferitelor 
analize care au loc pe teritoriul comunei.

S-a organizat mai bine munca de îndrumare și con
trai a birourilor executive ale consiliilor populare oră
șenești și comunale, cerință realizată atît în cadrul unor 
colective complexe organizate de Comitetul județean de 
partid, cît și de colective formate din cadre din apara
tul propriu și organele de specialitate.

Am acordat și acordăm o atenție deosebită modului în 
care se realizează prevederile . din programele speciale, 
întocmite pentru mai buna valorificare a posibilităților de 
care dispune agricultura județului nostru. Amin
tesc în acest sens programul pentru creșterea iepurilor 
de casă, cele privind dezvoltarea gospodăriilor anexe de 
creștere și îngrășare a animalelor și păsărilor de pe lingă 
unitățile de consum colectiv ; dezvoltarea pisciculturii și 
sericiculturii, pomiculturii, a ciupencăiriilor etc.

Pentru urmărirea și aplicarea fiecărui program, au 
fost constituite colective din deputați și specialiști, con
duse de membri ai Comitetului executiv sau alte cadre 
cu funcții de răspundere, care urmăresc și analizează 
periodic stadiul îndeplinirii programelor, sprijină efectiv 
birourile executive ale consiliilor populare în rezolvarea 
problemelor ce se ridică. Ca urmare, în anul 1982. s-.a 
depășit sarcina de plan, cu, 1'0.8 la sută la producția de 
gogoși de mătase; 13.9 la sută la gospodăriile anexe de pe 
lingă unitățile de alimentație publică ; au fost valorificate 
primele producții de ciuperci ; de la gospodăriile ponu- 
1 ației au fost preluate, pe bază de contract, peste 27 000 
tone legume timpurii. în special tomate, 80 la sută dintre 
acestea fiind valorificate la export.

Pe primele patru luni din acest, an, în industria mică 
planul a fost depășit cu 1'1,7 la sută, iar sarcina de export 
este depășită cu 23.3 la sută. în această perioadă au fost 
date în folosință 1.106 apartamente.

Un loc aparte l-am acordat aplicării în viață a indica
ției conducerii partidului nostru de a colecta și pune în 
valoare importantele resurse de materiale refolosibile ce 
se găseau neutilizate în gospodăriile populației. începînd 
din anul 1982, organizăm de două ori pe an, în municipiul 
Craiova și în celelalte orașe, acțiuni de masă pentru co
lectarea materialelor refolosibile de la populație, cu spri
jinul deputaților, al comitetelor de cetățeni, asociațiilor 
de locatari etc., acțiune pe care începînd din acest an 
o extindem si la sate. Prima acțiune din. cele două pro
gramate în acest an s-a soldat cu strângerea a 1 700 tone 
metale. 370 tone hârtie. 45 tone textile etc. acțiune la care 
a participat Un mare număr de cetățeni.

în toamna anului trecut. în baza unei hotărîri a Comi
tetului județean de wrtid, în toate comunele județului 
au fost organizate acțiuni de masă pentru mobilizarea 
membrilor cooperatori, a tuturor locuitorilor satelor la 
strîngerea manuală a recoltelor de porumb, floarea soa
relui, sfeclă de zahăr, în scopul realizării, pe această cale, 
a unor importante economii de carburanți. Au fost re
coltate în acest mod 75 000 ha porumb. 13 000 ha sfeclă 
de zahăr, 6 000 ha floarea soarelui, 18 000 ha struguri, 
14 000 ha legume. Alături de lucrător'! satelor, la aceste 
lucrări și-au adus contribuția peste 20 000 de oameni ai 
muncii, iar în cadrul practicii în producție, stvdenti si 
elevi din municipiul Craiova și celelalte orașe din județ.

Desigur. înalta distincție pe care am primit-o ne onorea
ză, dar, în același timp, ne obligă la mai mult și la mai 

bine, la amplificarea eforturilor tuturor deputaților, comi
tetelor de cetățeni și a tuturor oamenilor muncii din ju
dețul Dolj pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor din, 
planul în profil teritorial — sarcini ce ne revin în acest 
al treilea an' al cincinalului. în spiritul hotărârilor Confe
rinței Naționale a partidului și ale Conferinței pe țară 
a președinților consiliilor populare, acționăm, în continu
are, pentru creșterea răspunderii tuturor cetățenilor în 
îndeplinirea hotărârilor de partid și a legilor țării, pentru 
întărirea ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă, 
pentru realizarea angajamentelor pe care le avem în ca
drul întrecerii între consiliile populare județene pe anul 
1983.

DOLJ, îng. Ion NEAGU, directorul Institutului jude
țean de proiectare :

Realizarea amplelor programe de sistematizare și in
vestiții ale județului Dolj, și intr-o măsură, ale unei zone 
mal largi a Olteniei, încorporează și activitatea Institutului 
de proiectare județean Dolj, de la a cărui înființare s-au 
împlinit în 1982, 25 de ani. Aici, pe planșetele proiectan- 
țitor, au fost concepute zeci de mii de locuințe, multe a- 
șezăminte sorial-culturale, lucrări ou specific industrial 
6au agrozootehnic, precum și echipamentele tehnico-edili- 
tare, destinate centrelor populate, cuprinse în efortul ge
neral de urbanizare și dezvoltare sociăl-economică. Se 
poate spune că, practic, nu se află un colț din această 
zonă a țării, în care cei 500 de oameni ai muncii din in
stitutul craiovean să nu fi intervenit într-un fel sau altui.

Anul jubiliar încheiat, a adus institutului marea satis
facție a conferirii Ordinului Muncii clasa I, pentru re
zultatele obținute în cursul anului 1982, rod al acumulă
rilor de ordin profesional, politic și moral al proiectanți- 
lor.

Pornind de la jaloanele stabilite de documentele de 
partid și de stat, unele vizînd direct activitatea și sarci
nile de răspundere ce revin institutului de proiectare ju
dețean, colectivul acestuia a trecut cu elan la transpune
rea în viață a obiectivei or cuprinse în cel de-al doilea 
an al planului cincinal 1981—1985.

Astfel, a fost posibilă încheierea anului 1982 cu depă
șirea producției de proiectare de 12,2 la sută, realizînd 
un volum de 42.409 mii lei față de producția planificată 
la 37.800 mii lei ; depășirea s-a realizat integral prin 
creșterea productivității muncii, calea principală abor
dată fiind aplicarea unui judicios plan de măsuri, în care 
un prim rol l-a avut folosirea proiectelor tip în procente 
superioare celor de plan și anume 97 la sută realizat față 
de 93 la sută planificat — la locuințe și 92 Ia sută față 
de 81 la sută — Ia obiective social-culturale. Utilizarea 
pe scară lairgă a proiectelor tip a creat și constructorului 
— Trustul de construcții Craiova — posibilitatea atacării 
pe fronturi largi a execuției, fără probleme deosebite. Tre
bui© însă să precizăm că acțiunea de tipizare nu a dus 
la uniformizarea exprimării arhitecturale, existînd sufi
ciente posibilități pentru ca plastica fațadelor — rezul
tată în urma unei fericite îmbinări a materialelor de fini
saj și a jocului de volume — să poată fi permanent va
riată. Și, ca dovadă că este așa, Stau mărturie atît no
tabilele realizări ale arhitecților în zona centrală a mu
nicipiului Cradova, cît și cele din multe alte cartiere ale 
CnatoVei sau din alte localități ale județului.

O altă importantă pîrghie folosită în activitatea colecti
vului a fost asigurarea ritmică la termenele prevăzute atit 
a planului punerilor în funcțiune cu detaliile de execu
ție necesare, cît și asigurarea frontului de lucru al con
structorului pentru etapa 1983—1984.

Având în vedere capacitatea tehnică și disponibilitățile 
de creativitate existente la partener în realizarea investi
țiilor, ca Trustul de construcții Craiova și întreprinderea 
de prefabricate din beton Craiova, în scopul asigurării 
folosirii unor soluții eficiente privind consumurile de ma
teriale și al creșterii productivității muncii pe șantiere, 
s-au stabilit o serie de acțiuni comune, ca de exemplu : 
extinderea folosirii cenușii de termocentrală Ia betoanele 
unor tălpi de fundații, realizarea unor noi soluții de fun- 



iare, de îmbunătățire a caracteristicilor terenului de fun
dare între care avem o mențiune deosebită pentru exe
cutarea sistemului de fuindare pe ploturi, îmbunătățirea 
gradului de izolare termică a panourilor mari produse lă 
I.P.B. Craiova și aitele. Aceste acțiuni au fost pregătite 
cu grija necesară de către toate părțile participante, con- 
cretizîndu-se prin efectele pozitive constatate în execuție.

Realizarea de economii Ia consumurile de materiale de
ficitare și energointensive — sarcină prioritară a între
gului colectiv și a fiecărui proiectant în parte — a fost 
cu atenție urmărită pornind chiar de la planșeta proiec
tantului și centralizată și verificată atît prin colectivul 
de indici tehnico-economici, cit și prin avizările docu
mentațiilor întocmite, in cadrul ședințelor Consiliului teh- 
nico-economic. S-au putut realiza, astfel, economii, după 
cum urmează: 4 523 t ciment, 1418 t metal, 323 mc 
lemn, ecariisat, 32 t conductori de cupru și aluminiu, 
8 156 mc BCA, acestea din urmă, în special prin folosirea 
la terase, a termoizolației cu cenușă de termocentrală. De 
asemenea, prin aplicarea unor judicioase măsuri de redu
cere a transporturilor, precum și altele de acest fel, s-a 
redus consumul de combustibil convențional cu 5 667 t, la 
acestea contribuind și asigurarea de documentații tehnice 
pentru instalații de biogaz, instalații solare, folosirea căl
durii reziduale în turnurile de răcire etc.

De o importanță deosebită în înfăptuirea acestor reali
zări se consideră analizarea periodică — pe probleme sau 
pe colective de proiectare specializate — a stadiilor des
fășurării programelor de măsuri întocmite. Aceste analize 
au loc cu regularitate atît în cadrul organizației de partid 
din institut, cit și în cadrul Consiliului oamenilor mun
cii, fiind însoțite de concluzii și măsuri operative de 
corectare a deficiențelor, atunci când este cazul.

De aceeași atenție s-a bucurat și procedeul raportărilor 
personale a membrilor de partid în cadrul adunărilor ge
nerale, asupra modului cum își îndeplinesc sarcinile 
stabilite de către biroul organizației de bază, în cadrul 
discuțiilor individuale anuale.

Acțiunile întreprinse de către organizația de partid 
din institut și de Consiliul oamenior muncii și-au de
monstrat pe deplin eficiența, în condițiile asigurării unei 
responsabilități crescute a tuturor membrilor colectivului, 
a realizării unei discipline ferme — incluzând în aceasta 
și cea necesară respectării termenelor de planificare in
terioară — a folosirii depline și intensive a întregului 
program de lucru. Numai astfel a fost posibilă preluarea 
operativă a unor1 sarcini de proiectare suplimentare pe 
anul 1982, ca de exemplu: proiectarea unor ansambluri 
de locuințe în municipiul Giurgiu, însumând peste 1000 
apartamente; întocmirea fazelor preliminare penitru pro
iectul tip P+3 pe zidărie; realizarea unor studii și pro
iecte pentru zona centrală a municipiului Tg. Jiu ; în
tocmirea a șapte documentații pentru beneficiari externi 
(Algeria).

Buna organizare a desfășurării programelor anului 1982 
— concretizată în rezultatele anunțate — are efecte po
zitive și asupra realizărilor anului în curs, colectivul In
stitutului județean de proiectare fiind convins că îi stă 
în putere a se achita cu cinste de toate sarcinile ce-i re
vin, asigurând dezvoltarea corespunzătoare a meleagurilor 
oltene, în contextul progresului și dezvoltării României 
socialiste.

BIHOR, Nîstor CIORDAȘ, prîmvice-președinte al Comi
tetului executiv al Consiliului popular județean :

Oamenii muncii din. județul Bihor, sub îndrumarea or
ganelor și organizațiilor de partid, au obținut în anul 
trecut și în perioada scursă din acest an, rezultate de 
seamă în îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan, și a 
angajamentelor asumate în întrecere. Ca o recunoaștere 
a rezultatelor bune obținute, Consiliului popular jude
țean Bihor i s-a conferit „ORDINUL MUNCII CLASA 1“ 
pentru locul I ocupat în întrecerea socialista.

Comitetul executiv al Consiliului popular județean, sub 
conducerea Comitetului județean de partid, mobilizează 
eforturile oamenilor muncii pentru valorificarea superi

oară a potențialului tehnic, a tuturor resurselor umane 
și materiale de care dispunem, pentru sporirea contribu
ției județului la înfăptuirea istoricelor hotărâri ale Congre
sului al Xll-lea, ale obiectivelor actualului plan cincinal, 
punîn.du-se un accent deosebit pe creșterea eficienței și 
afirmării laturilor calitative ale întregii activități.

Acționând în spiritul hotărârilor de partid și a legilor 
țării, a indicațiilor și orientărilor cuprinse în cuvântările 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, am pus și punem în cen
trul preocupărilor noastre amplificarea eforturilor pentru 
accentuarea laturilor intensive ale dezvoltării producției 
industriale și agricole, a tuturor ramurilor din economia 
județului.

încă de la începutul anului trecut, concomitent cu dez
baterea indicatorilor de plan, angajamentul Consiliului 
popular județean a fost defalcat pe municipiul Oradea, 
pe cele 7 orașe și 87 comune, pe unitățile economice și 
instituțiile subordonate. în același timp, unitățile au fost 
sprijinite în asigurarea condițiilor necesare realizării și 
depășirii sarcinilor stabilite.

Pe baza programelor de măsuri^ am inițiat acțiuni de 
îndrumare și sprijin la unitățile subordonate, în vederea 
urmăririi stadiului de realizare a planului și stabilirea 
măsurilor pentru înlăturarea operativă a neajunsurilor 
constatate. Periodic, pe baza informaților și constatărilor, 
la nivelul Comitetului executiv al Consiliului popular ju
dețean, precum și în sesiuni ale consiliilor populare mu
nicipal, orășenești și comunale, s-a analizat, împreună cu 
toți factorii răspunzători, situația realizării indicatorilor 
stabiliți în întrecerea socialistă. Măsurile luate au’dus la 
impulsionarea ritmului de îndeplinire a planului și angaja
mentelor. Au crescut preocupările colectivelor de oameni 
ai muncii în direcția reducerii consumurilor de materia
le și energie, intensificării acțiunii de recuperare și valo
rificare a materialelor refolosibile, sporirii mai accentuate 
a productivității muncii și diminuării suplimentare a 
costurilor de producție.

Bilanțul realizărilor în ansamblul economiei județului, 
pe anul 1982, arată că un număr de 61 unități au obți
nut o depășire de 322,8 milioane lei la volumul produc
ției marfă industrială, concretizată în 12,8 mii tone țiței, 
17,5 mii tone păcură, 506 mașini de frezat pentru sculărie, 
1 570 tone cărămizi refractare, 15,8 mii mp, uși-ferestre din 
lemn, confecții textile în valoare de 63,9 milioane lei.

în agricultura județului, față de realizările din anul
1981, în anul trecut producția de grîu și secară a fost 
mai maire cu 48,8 mii tone, efectivele de bovine au sporit 
cu 13 000 capete, cele de porcine cu aproape 34 000 cape
te, crescând în mod corespunzător contribuția județului la 
constituirea fondului centralizat al statului.

Baza tehnico-materială a județului, a sporit, în anul
1982, prin realizarea unui volum de investiții de 3,8 mi
liarde lei, fiind puse în funcțiune importante capacități 
industriale.

Rezultate meritorii au fost obținute, în anul trecut, în 
dezvoltarea și diversificarea producției în economia lo
cală și în mod deosebit în mica industrie și prestări de 
servicii. Edificator, în acest sens, este faptul că producția 
marfă industrială a fost depășită cu 28,2 milioane lei, la 
export cu 10,6 milioane lei, iar livrările de mărfuri către 
fondul pieței au fost depășite cu 4,7 milioane lei.

în anul trecut, în domeniul social-cultural au fost date 
în folosință un număr de 3.558 apartamente, 24 săli de 
clasă, creșe și grădinițe de copii cu 390 de locuri, două 
cămine culturale, două dispensare umane, a fost extins 
spitalul din orașul Marghita cu 70 de paturi, precum și 
rețelele de a.pă și canalizare a municipiului Oradea, 
orașelor Aleșd, Beiuș, Vașcău, Marghita, Salonta- și a al
tor localități. De asemenea, prin contribuția bănească a 
populației, au fost realizate obiective de interes obștesc 
în valoare de 15,9 milioane lei, la care se adaugă lucră
rile realizate prin munca patriotică care însumează pe 
județ 410 milioane lei, depășind nivelul planificat cu 120 
milioane lei, executîndu-se amenajări de străzi în lun
gime de 9.207 mii ml. și 168 mii ml. trotuare, s-au re
parat 2.810 poduri și podețe, 1.200 km drumuri locale etc.



întemeindu-se pe obiectivele și sare iniile stabilite pen
tru actualul cincinal, planul de dezvoltare economico-so- 
cială a județului pe anul 1983, asigură creșterea continuă 
și modernizarea producției în condițiile utilizării inten
sive a capacităților existente, creșterea gradului de valo
rificare a materiilor prime, a resurselor energetice, spo
rirea eficienței producției și a exportului.

Programele de măsuri adoptate de Consiliul popular ju
dețean, privind înfăptuirea orientărilor și sarcinilor cu
prinse în cuvîntarea secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușesciu, la Conferința pe țară a pre
ședinților consiliilor populare, are în vedere sarcini mo
bilizatoare pe acest ani, care implică o atitudine respon
sabilă din pairtea fiecărui consiliu popular, a fiecărui co
lectiv de oameni ai muncii, în realizarea exemplară a 
planului și a angajamentelor asumate, ca răspuns la 
Chemarea la întrecerea socialistă lansată de Consiliul 
popular al județului Dolj.

Răspunzând la această Chemare, oamenii muncii din ju
dețul nostru s-au angajat să îndeplinească și să depășeas
că indicatorii de plan, să obțină noi rezultate în domeniul 
dezvoltării industriei, agriculturii, în gospodăria comunală, 
învățămînt, cultură și ocrotirea sănătății, precum și în 
dezvoltarea și sistematizarea localităților. Astfel, prevede
rile planului privind efectivele de animale vor fi depășite 
cu 600 capete bovine, 1.500 capete porcine, 2.100 capete 
ovine, precum și 198 mii păsări, iar la produsele anima
liere cu 740 tone carne, 10,1 mii hl. lapte, 3,2 milioane 
ouă etc. La principalele produse vegetale se va realiza 
peste plan 9.150 tone cereale, 6.000 tone sfeclă de zahăr. 
2 000 tone cartofii, 1 000 tone legume etc.

Volumul desfacerilor de mărfuri va fi depășit față de 
plan cu 7 milioane lei.

Prin dezvoltarea și diversificarea activității industriei 
mici, unitățile subordonate Consiliului popular județean, 
vor obține peste plan o producție marfă de 25 mlioane 
lei, livrările la fondul pieței vor fi depășite ou 7 milioane 
le!. iar planul la export cu 5%.

In spiritul planului de măsuri aprobat de Comitetul 
Politic Executiv, al C C. al P.C.R. în ședința din 26 apri
lie a.c., vom acorda o atenție deosebită perfecționării ac
tivității secțiilor de producție din. industria mică și pres
tărilor de servicii către populație, în vederea sporirii mai 
accentuate a producției de bunuri de consum, 'prin folosi
rea în mai mare măsură a resurselor locale, dezvoltarea 
activităților de recondiționare a pieselor uzate și valori
ficarea mai intensă a materialelor refolosibile. Totodată, 
vom intensifica preocupările și vom sprijini birourile exe
cutive ale consiliilor populare comunale în înființarea de 
noi unități de producție pe baza prevederilor Legii nir. 
7/1971, care să contribuie la accelerarea procesului de 
autofinanțare a tuturor comunelor din județul nostru.

Un alt obiectiv important al'întrecerii este darea în fo
losință. în medie cu 30 de zile mai devreme, a unui nu
măr de 300 apartamente și predarea peste plan a 200 a- 
partamente. Prevederile la lucrările de întreținere a dru
murilor vor fi depășite cu 100 km. Sarcinile de plan la 
prestările de servicii vor fi depășite cu 8 mii. lei. Se va 
acționa pe linia valorificării mai intense a noilor re
surse de energie, prin extinderea utilizării resurselor de 
apă geotermailă, prin care vom asigura prepararea apei 
c-i’d» menajere la peste 9.000 apartamente; se vor pune 
în funcțiune încă două metatancuri la Stația de epurare 
din Oradea, noi stații de biogaz, captatoare solare etc.

Volumul lucrărilor ce se vor realiza în acest an prin 
munca patriotică, pentru gospodărirea și înfrumusețarea 
localităților va fi de 295 milioane lei, materializîndu-se în 
executarea unor lucrări de construcții și reparații de străzi, 
trotuare și alte lucrări ediiitar-gospodărești. Dealtfel, 
în primele patru luni din acest ian au fost efectuate lu
crări de bună gospodărire și înfrumusețare în valoare de 
111 milioane lei. Prin contribuția în bani și prin munca 
patriotică a locuitorilor Be va asigura darea în folosință 
a tuturor obiectivelor de interes obștesc prevăzute în plan 
pe acest ian., între care ÎS săli de clasă. 90 locuri în gră
dinițe si 5 căm'me culturale.

Relieifind preocuparea permanentă a organelor locale al® 
puterii și administrației de start, din județ, în mobilizarea 
oamenilor muncii din unitățile economico-sociale, în cele 
4 lumi ale anului curent au fost obținute o seamă de . re
zultate atît în îndeplinirea planului cit și a angajamente
lor asumate în întrecerea socialistă. Astfel, prevederile 
planului în profil teritorial la producția marfă industrială 
au fost realizate în proporție de 102%, cu o depășire de 
89,2 milioane Iei, reflectate în depășirea sarcinilor la 47 
de produse.

în. economia locală, producția marfă industrială pe cele 
4 luni a fost realizată în proporție de 113,8%, livrării» 
de mărfuri către fondul pieței 113,7% și prestările de 
servicii către populație au fost depășite cu 9,2%. Rezultate 
bune se înregistrează și ia îndeplinirea sarcinilor la ex
port, obținîndu-se pe 4 luni o depășire de 4,6 milioane 
lei.

Acționând în baza prevederilor programului de măsuri 
adoptat de Comitetul executiv al Consiliului popular ju
dețean s-a. intensificat acțiunea de. utilizare a resurselor 
locale de materii prime și a materialelor recuperabile, și 
ca urmare în cele 4 luni ale anului, în economia locală, 
a-u fost valorificate materiale, din aceste surse, în valoare 
de 532 mii lei, peste cele planificate^ iar la consumurile 
normate de combustibil, carburanți și energie s-a obținui 
o economie de 1,3 milioane lei.

Cerințele ridicării calității și eficienței întregii aotivităț 
impun organelor locale ale puterii și administrației d< 
stat să-și sporească în continuare eforturile pentru pu
nerea în valoare a tuturor resurselor existente în -unitățile 
economice și teriterial-ariministnative din județul Bihor, a 
capacității de gîndire și acțiune a tuturor oamenilor mun
cii. De aceea, vom acționa pentru o mai bună orientare 
și coordonare a forțelor, pentru perfecționarea îndrumă
rii organelor de conducere ale consiliilor populare și 
unităților economico-sociale, ca acestea să acționeze cu 
mai multă fermitate în vederea îndeplinirii și depășirii 
prevederilor de plan și a angajamentelor asumate pe a- 
cent am, astfel ca și la finele celui de-al treilea an al ac
tualului cincinal, să ne prezentăm cu un bilanț, care să 
ne situeze pe un loc fruntaș în întrecerea socialistă dintre 
consiliile populare județene.

IAȘI, Neculai IBANESCU, primvlce-președinie al Comi
tetului executiv al Consiliului popular județean :

în anul 1982, Consiliul popular județean Iași, și-a pro
pus drept obectiv central în întrecerea socialistă dintre 
consiliile populare ale județelor, îndeplinirea în cete mai 
bune condiții, a prevederilor actualului cincinal în in
dustrie și agricultură, în industria mică și prestările d« 
servicii, valorificarea reurselor locale și refolosinea mate
riilor prime, recondiționarea pieselor și reducerea consu
murilor de materii prime și combustibili, precum și dez
voltarea edilitar-gospodărească a localităților.

Acționând pe baza programelor elaborate, în spiritul o- 
rientărilor și sarcinilor stabilite de conducerea supe
rioară de partid și de stat, decadal șî lunar. Biroul per
manent și Comitetul executiv ale Consiliului popular ju
dețean, pe baza unui sistem informațional bine organizat, 
au analizat rezultatele obținute, stabilind măsuri cores
punzătoare, menite să asigure depășirea indicatorilor de 
plan.

Ca urmare a atenției deosebite acordată bunei organi
zări a muncii, și sprijiriului permanent primit din partea 
Biroului Comitetului județean de partid, Consdliiul popu
lar al județului Iași s-a situat, lună de lună, pe primei» 
locuri în clasamentul întrecerii,, obținând, la finele anului 
1982, un punctaj pozitiv de peste 7000 puncte. Astfel 
substanțiale depășiri s-au înregistrat la indicatorii de bazi 
și în special la export, planul fiind îndeplinit în proporțu 
de 710,0%; la obiectivele de interes obștesc executat! 
prin contribuția bănească a locuitorilor, unde procente 
de realizare a fost de 313,8% ; la recuperarea materiale 
lor refolosibile (425,0%) ; Ia investițiile puse în func 
țillH0' (1 0^ PiC‘riȚYl'3iT)'On, 



constnucții-montaj a fost depășită cu 3260 lei/om al mun
cii, producția netă ctu peste 21 milioane lei, cheltuielile la 
1000 lei la activitatea de construcții-montaj s-au redus cu 
8,3 lei.

Prin munca organizatorică desfășurată de comitetele și 
birourile executive ale consiliilor populare din județ, în 
anul 1982, s-au realizat și dat în. folosință 6068 aparta
mente (cu 38 apartamente în plus față de prevederile din 
planul propriu al Consiliului popular județean'), 10 școli 
cu 92 săli de clasă, 3 grădinițe și o creșă cu 280 locuri, 
uin. internat pentru elevii din învățămîntul liceal cu 304 
locuri, un. atelier-școală, un cămin cultural cu 400 locuiri, 
o sală polivalentă, un spital-policlindcă cu 430 paturi, două 
dispensare veterinare, noi obiective edilitar-gospodărești — 
rețele de alimentări cu apă și canalizări, stații de epu
rare a apelor uzate, modernizări de străzi etc.

Planul de producție și prestații al unităților de gospo
dărie comunală și iocativă a fost îndeplinit în proporție 
de 102,1% cu o depășire de aproape 20 milioane lei. cel 
al producției mairfă industrială și prestărilor de servicii 
neindustriale, în procent de 119,0%, realizîndu-se și sar
cina suplimentară stabilită de conducerea superioară pen
tru consiliile populare. Totodată, planul livrărilor de măr
furi. către fondul pieței a fost îndeplinit în proporție de 
250,3%, cu o depășire de peste 45 milioane lei, cel al 
prestărilor de servicii către populație, în procent de 101,8%, 
cu un plus de 9 milioane lei, îndeosebi ca urmare a depă
șirilor la serviciile de transport și gospodărie comunală.

în anul care a trecut, Consiliul popular județean, aplicînd 
în viață indicațiile conducerii partidului și statului, perso
nal afle tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, și-a organizat 
și planificat mai bine munca, a acționat pe baza unor pro
grame concrete pentru realizarea sarcinilor ce i-au revenit 
din. documentele Congresului al XII-lea al partidului și ale 
Congresului al II-lea al Consiliilor populare, din celelalte 
documente de partid și de stat.

în activitatea sa, Consiliul popular județean a pus un 
accent mai mare pe participarea cetățenilor Ia fundamen
tarea hotărtrilor și la traducerea lor în viață, folosind mai 
eficient formele democratice, instituționalizate, de partici
pare a maselor la rezolvarea problemelor locale, 
la buna gospodărire și înfrumusețare a localități
lor. Astfel, în anul 1982, volumul lucrărilor edi
litar-gospodărești, de interes obștesc și de înfru
musețare a localităților efectuate cu aportul cetățenilor, 
prin numeroase acțiuni de muncă patriotică a fost de peste 
1 miliard lei, revenind cîte 1500 lei de fiecare locuitor al 
județului. De asemenea, o experiență bună dobindită și 
statornicită In Județul nostru în construcția locuințelor 
constă In aceea că viitorii beneficiari de apartamente, orga
nizați în echipe, preiau, alături de constructor, executarea 
unui volum important de lucrări, fapt ce înlesnește reali
zarea în termen a planului de locuințe cit și o exigență 
sporită cu privire Ia calitatea acestora.

Eforturi deosebite au fost întreprinse în domeniul dezvol
tării mai accentuate a industriei mici și prestărilor de ser
vicii. Astfel, în anul 1982, unitățile Consiliului popular ju
dețean — cu activități de industrie mică, au înființat un 
număr de 38 activități noi, printre care: ateliere pentru 
confecționat și vopsit haine din piele, de dărăciț și tors 
lină, cojocărie, produse de mase plastice, centre de umplut 
sifoane, unități de croitorie, reparații radio TV, de înregis
trare benzi magnetice, lăcătușărie, bobinaj, frigidere, cea
sornicărie, picturi decorative ete., fapt ce a făcut ca în 
1982, industria mică și prestările de servicii să înregistreze 
o creștere, de 1®,7%, față de 1981.

Aceste creșteri au sporit, cantitativ și calitativ și înitr-o 
gamă mai diversificată, volumul produselor livrate la ex
port de industria mică (măsuțe pliante pentru Franța, îm- 
pletituri din răchită pentru Austria și Olanda ș.a), precum 
și cel al mărfurilor livrate către fondul pieței (țesături, con
fecții, bunuri tehnice și metalice de larg consum etc.).

La obținerea unor rezultate bune în întrecere o contri
buție deosebită au avut și consiliile populare comu
nale care au livrat populației, cantități importante de 
produse din resursele locale (balast, nisip, pietriș, lemn, 
pentru construcții din pădurile comunale, produse agroali- 
mentare provenite dan loturile proprii ale consiliilor popu
lare etc.).

Pornind de la analiza, în spirit critic și autocritic, în lu
mina documentelor dezbătute și adoptate la Conferința Na
țională a partidului din decembrie 1982 și a documentelor 
aprobate de Conferința pe țară a președinților consiliilor 
populare din 17—19 februarie 11983, a activității desfășurate 
în 1982, a rezultatelor obținute, a rezervelor existente în 
economia județului și a sarcinilor mult sporite pentru anul 
1983, an hotăritor pentru înfăptuirea prevederilor celui de
al XII-lea Congres al P.C.R. și a orientărilor stabilite de 
Conferința Națională a partidului din 198'2, cu privire Ia 
îndeplinirea exemplară a actualului cincinal, Consiliul 
popular județean în activitatea sa, pe baza programelor și 
măsurilor stabilite, acordă o atenție prioritară îmbunătăți
rii stilului și metodelor de muncă, ridicării nivelului cali
tativ al întregii activități de conducere a tuturor domenii
lor vieții economico-sociale a județului, soluționării ope
rative a problemelor ce le ridică dezvoltarea fiecărei uni
tăți administrativ-teritoriale, a îndeplinirii și depășirii sar
cinilor de plan în toate sectoarele activității economico- 
sociale.

în anul 1983, prevederi mult sporite, avem la export, in
dicator la care, nivelul stabilit recent prin sarcinile supli
mentare, reprezintă creșteri de peste 4,5 ori. la prestări de 
servicii către populație, cu 85 milioane lei mai mult decît 
nivelul realizat în 1982. Importante creșteri a sarcinilor 
față de anul precedent prezintă, de asemenea., volumul de 
Investiții, al producției de construcții-montaj de întrețineri, 
reparații curente și prestări în construcții.

Rezultatele obținute pe primele patru luni ale. acestui 
an ne îndreptățesc să apreciem că dispunem de baza mate
rială și forțe umane care garantează îndeplinirea integrală 
a prevederilor pe acest an.

De exemplu, producția marfă industrială și prestări de 
servicii neindustriafle în industria mică, sînt realizate în 
procent de 113,6%, producția fizică industrială 118,9%, o- 
biectivele din contribuția bănească a populației 194,1%, re
cuperarea resurselor materiale refolosibile 206% ș.a.

Acționînd pentru ridicarea calității muncii noastre, ne 
propunem să asigurăm o mobilizare mai eficientă a tu
turor colectivelor de oameni ai muncii, a tuturor facto
rilor de conducere din unitățile subordonate, pentru punerea 
în valoare a rezervelor interne, pentru reducerea con
sumurilor materiale. înlăturarea oricărei risipe, folosirea ju
dicioasă a materiilor prime, recuperarea și refolosirea ma
terialelor, astfel încît, așa, cum s-a stabilit la Conferință, să 
asigurăm, în unele sectoare, 50% sau chiar mal mult din 
necesarul de materii prime pe seama recuperării și refo- 
losirii materialelor.

De asemenea printr-o mai bună organizare a activității 
desfășurate de comitetele și birourile executive ale consi
liilor populare comunale, orășenești și municipal, a ridică
rii stilului și metodelor de muncă la nivelul importanței 
și complexității atribuțiilor ce le sînt încredințate, a nolu- 
lufliui de a conduce și de a răspunde de întreaga activitate 
locală de stat, vom urmări angajarea acestora mai fermă cu 
mai multă competență și responsabilitate în rezolvarea tu
turor sarcinilor în profil teritorial care privesc dezvoltarea 
agriculturii, realizarea planului de livrare la fondul de stat 
a produselor agroalimentare, realizarea programelor de au- 
toconducere și autaaprovizionare teritorială buna aprovizio
nare a populației, cît și a sarcinilor privind dezvoltarea ac
tivităților de industrie mică și a prestărilor de servicii, va
lorificarea resurselor refolosobile, de punere în valoare a 
surselor neconvenționale de energie (biogaz, solară, eoliană 
etc.), realizarea programului de sistematizare și edilitar- 
gospodăresc, a acțiunilor de bună gospodărire și înfrumu
sețare a localităților, înfăptuirea sarcinilor trasate de con
ducerea partidului și statului, de Congresul al II-lea al 



consiliilor populare pe baza aplicării principiilor noului 
mecanism economico-financiar, a autocon ducerii și auto- 
gestiiunii, de trecere treptată la autofinanțarea tuturor uni
tăților admin is trativ-teri  tori ale.

Avi,nd în vedere rezultatele anului 1982 și cele pe pri
mele 4 luni din acest an, experiența acumulată conside
răm că avem toate condițiile să realizăm integral angaja
mentele asumate în întrecerea socialistă, prin răspunsul 
dat Chemării lansate de Consiliul popular al județului Dolj.

BACAU, dr. ing. Mihai ARMAȘU, directorul Trustului de 
construcții Bacău :

în decursul anilor, Trustul de construcții Bacău și-a cîș- 
tigăt un loc fruntaș pe ramură în rândul organizațiilor lo
cale de construcții. Așa, de pildă, succesele obținute în 
cursuț cincinalului trecut i-au adus Trustului de construc
ții Bacău, înalta distincție de stat Ordinul Muncii clasa a 
II-a. în cel de-al doilea an al actualului cincinal, realizările 
acestui harnic colectiv au fost și mai mari, el situîndu-se 
pe primul loc în rîndul constructorilor patriei. Ca urmare a 
acestor rezultate, Trustul de construcții Bacău a devenit 
purtătorul Steagului roșu și a Diplomei de onoare pe ra
mură, iar drept corolar al meritelor obținute a fost dis
tins cu Ordinul Muncii clasa I. Realizările din 1982 ale 
colectivului nostru, se materializează în îndeplinirea și depă
șirea unor indicatori economici de bază. Producția glo
bală de construcții-montaj planificată, de exemplu, a fost 
depășită cu 7,4% obținîndu-se un spor de producție în 
valoare de peste 55 milioane lei. S-au construit și dat în 
folosință o serie de obiective economice, social-culturale și 
edilitar-gospodărești din planul de investiții propriu.

Rezultate remarcabile a obținut Trustul de construcții 
Bacău și în primul trimestru al acestui an. Numai la lo
cuințe, planul pe primul trimestru a fost realizat cu o 
depășire de 73 apartamente.

Toate aceste succese sînt rezultatul firesc aii unor acu
mulări de ordin calitativ, dobândite de acest colectiv de-a 
lungul anilor în domeniul modernizării conducerii, a per
fecționării tehnologiilor de execuție, a ridicării nivelului 
de pregătire profesională și al întăririi spiritului de răs
pundere și disciplină în muncă.

La obținerea acestor rezultate, un rol important l-a avut 
simțul de prevederi și puterea de adaptare a factorilor de 
decizie la unele situații conjuncturale. Așa, de exemplu, 
s-au prevăzut și găsit soluții de rezolvare a problemelor 
ridicate de reducerea cotelor de carburanți și care au a- 
fectat îndeosebi sectorul de mecanizare, iar în cadrul a- 
cestuia. transporturile-

Dintre deciziile adoptate de conducerea trustului în aceste 
condiții, au avut eficiență următoarele :

— identificarea și punerea în valoare a unor surse de 
agregate (balastiere) cit mai aproape de stațiile de betoane, 
reducîndu-se astfel distanțele de transport cu mijloace 
auto de la 16-18 km în 1980 și 9-12 km în 1981, 1982 și 1983. 
(Balastierele din Radimirești și Furnicari, din lunca Șire
tului, nou înființate) ;

— reducerea distanțelor de transport auto în medie cu 
40 km, prin organizarea unor depozite de zonă pe șantiere 
și dirijarea materialelor direct la acestea, eviitîndu-se cir
cuite de transport și manipulări costisitoare. Așa, de pildă, 
dacă înainte cea mai mare parte din cărămidă se aducea 
de la furnizori direct în depozitul central din municipiul 
Bacău, iair de aici se transporta cu mijloace auto la punc
tele de lucru, în prezent ea este expediată de furnizori, pe 
calea ferată, la depozitele intermediare de șantier, situate 
la Răcăciuni, Saisout. Buhuși, Berheci, Dofteana, Dărmă- 
nești etc.;

— creșterea volumului transportului de materiale pentru 
șantierele de construcții, pe calea ferată (prefabricate, ele
mente de zidărie, agregate) de la 65 la sută în 1980 la 80 
la sută în 1982 ;

— adaptarea cotelor zero ale blocurilor de locuințe la 
configurația terenului, în colaborare cu proiectainții, ceea 
ce a avut ca rezultat reducerea volumului de excavații și, 

implicit, a transportului de părnînt, cu circa 10-15 la sută 
la fiecare Obiectiv, care a permis această soluție ;

— descentralizarea și diversificarea producției de pre
fabricate. Dacă în anii trecuți, cel mai mare volum de pre
fabricate se realiza îti numai 5 localități din județ, de 
unde se transportau cu mijloace auto la distanțe aprecia
bile (40-60 km), pentru a fi puse în operă, în prezent s-au 
organizat poligoane și platforme in alte 7 localități noi, 
mult mai apropiate de obiectivele aflate în construcție. Si
milar s-a procedat și în ce privește producția de betoane 
și mortare.

Am considerat necesar să acordăm cea mai maire atenr 
ție folosirii în mod rațional, a mijloacelor de transport închi
riate, colaborînd în acest sens cu întreprinderile specializate 
în transporturi. (IJTL și ITA). Astfel, pe baza unor 
măsuri adoptate de comun acord, s-a urmărit opti
mizarea transporturilor auto în sensul creșterii volumului 
de materiale transportate și a evitării curselor în gol. Pe 
această linie s-a stabilit bunăoară, ca mașinile ce trans
portă betoane la punctele de lucru să aducă, la întoarcere, 
pământul rezultat din excavații, între aceste două trans
porturi avînd loc și operația curățirii și spălării mașinilor. 
De asemenea, mașinile care transportă balast la stația de 
betoane, la întoarcere sînt încărcate cu agregate sortate 
pentru Fabrica de prefabricate, aflată pe circuit.

în caidruil Trustului de construcții Bacău, acordăm atenție 
traducerii în viață a hotărîrilor de partid și a prevede
rilor legale cu privire la valorificarea tuturor materialelor 
locale. Bunăoară, recuperăm. în mod curent deșeuri le indus
triale rezultate din activitatea unor unități din cadrul ju
dețului. Astfel, din apele reziduale ale Combinatului de hîr- 
tie și celuloză „Letea“ se recuperează fibrele de lemn, care 
sînt apoi folosite ca materiale izolatoare, economisindu-.se 
betonul celular autoclavizat și alte materiale de izolație 
termică mult mai scumpe.

în acest fel este recuperată și zgura granulată rezultată 
din activitatea metalurgică, care este utilizată atît ca a- 
gregat pentru mortare și șape cît și ca material pentru 
realizarea unor tencuieli speciale la fațade, domeniu în 
care valorificarea se face la cote superioare. (Zgura fo
losită la tencuirea fațadelor înlocuiește praful de piatră 
care este de 15 ori mai scump, precum și o parte din oxizi 
care costă de 200 de ori mai mult !).

Tot ca materiale termoizolatoare se folosesc și paiele de 
grîu. Din acestea se confecționează saltele, utilizate la izo
larea acoperișurilor construcțiilor agrozootehnice, realizîn- 
du-se astfel economii de vată minerală.

în planurile de viitor ale colectivului trustului se pre
vede și folosirea rațională a altor resurse de materiale, ca 
tuful vulcanic, cenușa de termocentrală, deșeurile ceramice 
și din beton celular autoclavizat și altele. în legătură cu 
aceste materiale se fac diferite testări de laborator, ur
mând ca, pînă la finele acestui an, ele să fie utilizate, cu
rent, pe șantiere.

O preocupare de bază a colectivului de constructori bă
căuani este ridicarea continuă a productivității muncii. La 
finele anului trecut productivitatea muncii la producția netă 
a fost de 105,6 la sută, iar pe primele 3 luni din acest an 
de 104,6 la sută.

Această situație este explicată și prin, grija colectivului 
pentru perfecționarea în permanență a tehnologiilor de 
execuție.

în general aceste tehnologii sînt comune activității or
ganizațiilor de construcții ale consiliilor populare județene. 
Totuși, T.C. Bacău promovează unele soluții tehnice mai 
deosebite și de productivitate superioară.

Una din. acestea o constituie realizarea planșeetor pre
fabricate, cu izolație înglobată, care se montează peste 
subsol. Spre deosebire de soluția comună — planșee din 
beton armat monolit peste subsol — metoda practicată de 
T.C. Bacău aiduce însemnate economii de materiale și ma
noperă.

Tot pe această linie de preocupări pentru introducerea 
unor tehnologii avansate, se înscrie și realizarea, în fabri
că, a cabinelor spațiale pentru băi, a cajelor pentru lift 
(prefabricate pentru puțurile de lift) etc. ca și folosirea co- 



frajelor modulate pentru realizarea diafragmelor de beton 
armat de la cota zero a blocurilor de locuințe.

Creșterea productivității muncii este și rezultatul unor 
măsuri atit pe linia perfecționării pregătirii profesionale a 
tuturor cadrelor de constructori, cit și în direcția întăririi 
ordinii și a disciplinei la locul de muncă. în, acest sens 
este de menționat faptul că, la nivelul trustului s-a orga
nizat, într-o formă generalizată, perfecționarea pregătirii 
profesionale, prin cursuri în afara programelor de lucru, 
în care au fost cuprinși muncitorii calificați pe meserii 
(4 811 muncitori) și personalul TESA, pe specialități (404 
cadre).

Problema întăririi ordinii și disciplinei este privită într- 
un sens mai larg, adică se are în vedere nu numai respec
tarea strictă a orarului de muncă, ci și cunoașterea și res
pectarea riguroasă a documentațiilor tehnice de execuție, 
normelor de calitate și prevederilor bugetare.

O metodă de mare eficiență, practicată de mulți ani pe 
șantierele trustului cu influențe drecte asupra ordinii și 
disciplinei financiare este planificarea și urmărirea consu
murilor de materiale și manoperă la nivelul fiecărei for
mații de lucru. La începerea unei lucrări, fiecare formație 
primește în scris de la șeful lotului, un program de lucru 
în care sînt prevăzute, în principal: lucrarea, termenul 
de execuție, manopera antecalcudată, consumul normat de 
materiale. Prevederile acestui program constituie, tot
odată și limitele de consum pentru materiale, utilaje și 
manoperă, care nu pot fi depășite, ele dînd posibilitatea 
să se exercite un control preventiv și operativ asupra rea
lizării sarcinilor de muncă de către fiecare formație și să 
se descopere eventualele abateri.

Concomitent cu preocuparea pentru îmbunătățirea tehno
logiilor de execuție, la T.C. Bacău s-au obținut rezultate 
bune și în ce privește perfecționarea sistemului de orga
nizare și conducere a producției și a muncii. Astfel. încă 
în urmă cu 15 ani, un colectiv de specialiști din cadrul 
trustului a elaborat un model de stimulare a procesului 
de programare a producției și, implicit de alocare a resur
selor, cu ajutorul tehnicii electronice de calcul. De atunci 
și pînă în prezent, proiectul general de organizare și con
ducere a activității de construcții-montaj se întocmește a- 
nual și se actualizează ori de cite ori este nevoie cu aju
torul tehnicii de calcul. Sistemul oferă posibilitate tuturor 
factorilor de decizie și de execuție, din cadirul unității, să 
să cunoască, cu mult timp înainte, atît performanțele care 
vor fi atinse intr-un sector sau altul, cît și unele strangu
lări („puncte calde"), care pot periclita realizarea obiecti
velor propuse. Pe baza acestor elemente se pot preveni 
unele neajunsuri, adoptîndu-se operativ soluțiile adecvate. 
Așa, de exemplu, în urma datelor furnizate de calculato
rul electronic la elaborarea proiectului general de orga
nizare și conducere pe anul 1983, au rezultat creșteri foar
te mari la lucrările de zidărie și tencuieli și, implicit, a 
necesarului de zidari. în consecință, s-au luat măsuri atît 
în ce privește pregătirea cadrelor de zidari prin cursuri 
intensive, cît și o mai bună alcătuire a structurii formațiilor 
de zidari.

Dacă proiectul > general de organizare și conducere con
stituie cadirul tehnleo-organizatoric al desfășurării produc
ției pe perioade mari de timp (an, semestru, trimestru), 
pentru reglarea operativă (zilnică) a producției și resur
selor, se utilizează sistemul „tabloului de bord", ce are ca 
suport o rețea de informații prin radio-telefon, cu puncte 
de centralizare la nivelul trustului și al activităților cu 
pondere (stația de betoane, stația de mortare, SUT, secția 
confecții metalice, depozitele centrale, ateliere de instalații).

Analizînd în mod responsabil, critic activitatea de pînă 
acum, se apreciază că, în scopul menținerii și dezvoltării 
pe noi trepte a rezultatelor meritorii obținute de-a lungul 
anilor, este necesar să fie abordate, în continuare, urmă
toarele probleme :

— implicarea personalului tehnico-ingineresc în mai mare 
măsură în problematica creativității, vizînd laturile cali
tative ale activității (reducerea consumurilor materiale, 
creșterea productivității muncii etc.) ;

— perfecționarea organizării producției la nivelul locu
rilor de muncă, în. primul rtod în activitățile cu pondere 
în consumul de manoperă, precum și a celor ce utilizează 
forța de muncă deficitară ;

— îmbunătățirea calității prefabricatelor de beton și be
ton armat — așa cum s-a trasat ca sarcină la Consfătuirea 
cu constructorii la C.C. al P.C.R. din 20 aprilie a.c. și, în 
paraleli, obținerea în fabrică (atelier, poligon) a unul fini
saj avansat care să determine deplasarea manoperei de pe 
șantier în fabrică și să elimine la maximum manopera su
plimentară de montare a prefabricatelor.

BUCUREȘTI, Gheorghe CIȘMIGIU, directorul I.C.R.A.L. 
„FOIȘOR"

între colectivele de muncă care au urcat pe înaltul po
dium al fruntașilor în întrecerea socialistă pe 1982 se află 
și cel al întreprinderii de construcții, reparații și adminis
trație locativă „FOIȘOR" din Sectorul 2 ai Capitalei.

Putem afirma de la început că rezultatele obținute în 
1982 sînt o confirmare a maturității colectivului nostru 
muncitoresc care, mobilizat de Ordinul Muncii Clasa a II-a 
cu care a fost distins în anii 1979 și 1980, a acționat pe 
drumul autodepășirii, astfel încît în următorii 2 ani i s-a 
acordat încă de două ori consecutiv. Ordinul Muncii clasa 
I pentru obținerea locului I în întrecerea socialistă pe țară 
între întreprinderile de gospodărie locativă și prestări de 
servicii.

A cuprinde în vorbe aceste rezultate este o sarcină cu 
care ne descurcăm mal greu pentru că oamenii noștri sînt 
mai deprinși să mînuiască cu măiestrie uneltele lor de 
lucru, animați de dorința fierbinte de a cinsti prin fapte 
de muncă înaltele distincții acordate. Evocând însă succint 
principalele realizări care au jalonat drumul nostru spre 
înalta distincție muncitorească a țării, putem concretiza 
depășirea cu 23% a planului de prestări servicii către 
populație, ceea ce reprezintă aproape 24.000.000 lei față de 
plan, depășirea cu 16% a productivității muncii, depășirea 
cu 1'3% a planului de producție la construcții-montaj și 
prestări în construcții, ceea ce în cifre absolute reprezintă 
un spor de producție de 11,3 milioane lei obținut numai 
Pe seama creșterii productivității muncii. Totodată, activita
tea economico-financiară a întreprinderii a asigurat execu
tarea și terminarea producției planificate și menținerea e- 
chilibrului financiar între încasări și plăți. Așa s-a reușit 
ca în anul 1982 beneficiile totale obținute din activitatea 
de închirieri, reducerea prețului de cost și alte activități 
să fie de 26.758 milioane lei, din care, 3,7 milioane lei 
peste plan din efort propriu.

Aceste rezultate au fost posibile printr-o organizare su
perioară a muncii și producției față de anii precedenți, pu
nând un accent deosebit pe întărirea ordinii și disciplinei.

Sub conducerea organizației de partid, prin strânsa și 
continua colaborare a consiliului oamenilor muncii și co
mitetului sindicatului. în 1982 a fost organizată mai bine 
și întrecerea socialistă.

încă de la începutul anului, adunarea generală a oame
nilor muncii a dezbătut și aiprobat planul unic de măsuri 
palitico-organizatorice. care cuprinde obiective și sarcini 
concrete.

Periodic, în adunările grupelor sindicale și în cadrul con
siliului oamenilor muncii au fost analizate rezultatele și 
atunci cînd a fost necesar, au fost stabilite noi măsuri fată 
de cele propuse initial, asigurând în acest mod condițiile 
necesare realizării și depășirii ritmice a sarcinilor prevă
zute în angajamente.

Prin munca politico-educativă desfășurată s-a acționat 
astfel încît fiecare să înțeleagă că alături de dreptul de a 
ne spune cuvântul, trebuie să așezăm și datoria de a pune 
umărul zi de zi pentru eficiență și calitate.

Atunci cînd am gîndit modul de organizare internă al 
întrecerii socialiste, am hotărît să depășim caracterul „con- 
statativ" al evidenței rezultatelor, pe om, formație, sau șan
tier, prin simpla afișare a lor și să facem dim întrecere un 
neîncetat schimb de experiență.



Această *' hotărâre a izvorât din specificul întreprinderii 
noastre, din organizarea noastră interioară.

Astfel, colectivul de muncă al întreprinderii noastre este 
format din oameni cu meserii diferite: zidari, zugravi, 
schelari, instalatori, parohetari, tinichigii etc., organizați în 
echipe și formații de lucru complexe.

Muncitorul care deține titlul de fruntaș pe întreaga între
prindere este zidar și își desfășoară activitatea zilnică de 
producție la Șantierul 3, unde lucrează alți 48 de zidari, 
(oca 36% din totalul zidarilor întreprinderii). Locul II este 
ocupat de un. muncitor caloriferist, iar locul III de un zugrav. 
Toți acești meseriași sînt răspîndiți în 9 subunități de 
producție, motiv pentru care am socotit necesar că nu este 
suficient să popularizăm numai punctajul pe baza căruia a 
fost declarat ca muncitor fruntaș, ci să generalizăm, la 
scara întregului colectiv, felul în care își organizează omul 
munca, modul în care se pregătește pentru muncă.

Avînd oameni de meserii diverse, ne-am. dat seama că 
totul depinde de organizare, de disciplină, de legătura din
tre acestea, de coeziunea echipelor și a celorlalte formații 
de lucru și am căutat ca, în raportul sufletesc dintre om 
și locul său de muncă, să întărim sentimentul ce trebuie 
nutrit față de locul de unde fiecare își oîștigă prin muncă 
pîinea.

Am căutat să facem din denumirea întreprinderii noastre 
o marcă a fabricii de prestigiu, înțelegînd că ICRAL în
seamnă : inițiativă, creativitate, receptivitate, amabilitate, 
legalitate. Acest înțeles constituie o mîndrie pentru fiecare 
om al muncii care lucrează la ICRAL „FOIȘOR".

De acea, ne este greu să nominalizăm numai pe cei oare 
au fost declarați fruntași pe întreprindere pentru că ală
turi de ei stau și fruntașii pe echipe, brigăzi, sectoare de 
gospodărie locativă și șantiere. Cu alte cuvinte, oamenii 
noștri nu sînt fruntași numai- la zile festive, ci în activi
tatea de fiecare zi.

Desigur, rezultatele muncii noastre nu s-au înscris în
totdeauna pe un drum rectiliniu, în activitatea întreprinderii 
mainifestinidunse și unele lipsuri, care au fost învinse. Am avut 
și greutăți, unele din ele persistă și în prezent așa cum 
sînt cele din domeniul aprovizionării cu materiale. Dar 
conducerea întreprinderii, toți oamenii muncii, nu ne-am 
prevalat de ele pentru a nu acționa, ci am gîndi.t împreu
nă, pentru a găsi soluții de rezolvare. Ca urmare și pe pri
mul trimestru al anului 1983 am reușit să păstrăm titlul 
de întreprindere fruntașă pe țară.

Metode deosebite de muncă în afara celor cunoscute, nu 
rm folosit, ci am căutat, în permanență, să răspundem 
sensului sarcinilor ce se desprind pentru, noi din docu
mentele Congresului al XH-lea al partidului, din învăță
mintele de o inestimabilă valoare rezultate din cuvîntă- 
rile secretarului general al partidului, tovarășul' Nicolae 
Ceaușescu.

Rezultatele obținute, împreună cu gândurile rostite de 
cei care au luat cuvîntul la festivitatea decernării distinc
țiilor Consiliului Central al U.G.S.R., („Steagul roșu" și 
„Diploma de onoare") ne întăresc hotărârea de a ne angaja 
și pe mai departe în bătălia pentru calitate și eficiență.

Știm că este o bătălie grea, dar nu sîntem singuri pen
tru că simțim că facem parte dintr-o familie de întreprin
deri cu care ne-am întîlnlt deseori, atît în calitate de gaz
de cît și ca oaspeți ai schimburilor de experiență, organi
zate de Comitetul sindicatelor uniunii de ramură.

întreprinderea noastră prestatoare de servicii are toate 
condițiile pentru a-și afiirma mai puternic capacitatea în 
vederea realizării planului și a angajamentelor asumate 
în întrecerea socialistă pe acest an și pe întregul cincinal.

Sîntem hotărîți să ne valorificăm mai bine forțele și 
experiența, punând accentul pe afirmarea laturi
lor calitative ale autoconducerii muncitorești, conștienți că 
beneficiarii rezultatelor obținute de noi în întrecere sînt 
cele peste 40.000 de familii pentru care asigurăm condiții 
optime și civilizate de locuit în imobilele proprietate de 
stat, ca parte componentă a ridicării conitinu-e a nivelului 
de trai al poporului nostru.

OLT, Radu BARBU, președintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular al municipiului SLATINA :

Asemenea tuturor localităților țării, municipiul Slatina 
a primit impulsul industrializării socialiste ca pe un proces 
fundamental, care a determinat prefaceri înnoitoare în toate 
domeniile vieții economico-sociale.

Dintr-o localitate cu o economie preponderent agrară, 
pînă în anul 1965, cînd s-a produs aici întîia șarjă de 
aluminiu românesc, Slatina a devenit unul din pilonii 
de bază ai economiei naționale.

Afirmația se justifică atît prin volumul producției in
dustriale care se realizează la nivelul anului 1983 (peste 
13 miliarde lei) cît și prin importanța economică a unor 
produse care se obțin în exclusivitate la Slatina, așa cum 
sînt: aluminiul brut și aliajele din aluminiu, produsele 
plate și extrudate din aluminiu, în peste 6.000 de tipo- 
dimensiuni, electrozii siderurgici, utilaj alimentar, piese 
turnate din aluminiu pentru autoturismele Oltcit și altele.

Dezvoltarea impetuoasă a forțelor de producție în profil 
teritorial, a determinat creșterea, în ultimii 18 ani de 3,5 
ori a populației municipiului, ceea ce, în cifre absolute, 
înseamnă o creștere cu peste 50.000 de locuitori.

Mutațiile produse, ca urmare firească a industrializării, 
au determinat eforturi susținute din partea statului pentru 
a asigura spațiile de locuit și dotările social-culturale. în 
aceste condiții, au fo-st realizate, din 1965 și pînă în pre
zent, peste 18.000 de apartamente, 5 localuri pentru învă- 
țămîntul liceal, 5 școli generale, 7 grădinițe cu program 
prelungit, o casă de cultură, numeroase spații comerciale, 
artere de circulație modernizate și alte dotări.

Pentru materializarea eforturilor statului nostru concre
tizate în alocarea, an de an, a unor însemnate fonduri de 
investiții, edilii municipiului au desfășurat o susținută 
muncă organizatorică și politico-educativă pentru a atrage 
masa cetățenilor atît la definitivarea schițelor și a deta

liilor de sistematizare, cît și la îndeplinirea obiectivelor 
planului de stat în profil teritorial, și a indicatorilor de 
întrecere socialistă între unitățile administrativ-teritoriale.

Condițiile dintre cele mai bune de muncă și de viață 
create locuitorilor municipiului și dorința lor de a trăi 
într-o localitate mai frumoasă și mai bine gospodărită 
au determinat un grad- sporit de receptivitate față de pro
blematica pe care consiliul popular o. soluționează cu 
cetățenii și pentru interesele generale ale cetățenilor, par
ticiparea lor directă la realizarea sarcinilor economice și 
edilitar-gospodărești. Așa se explică faptul că. începînd cu 
anul 1976, an de an, economia municipiului și-a îndeplinit 
și depășit indicatorii planului în profil teritorial.

Planul cincinalului 1976—1980 a fost îndeplinit cu 45 de 
zile mai devreme, sarcinile de plan ale anului 1981 cu 
19 zile și cele ale anului 1982 cu 14 zile. în anul prece
dent, a fost obținută peste plan o producție marfă in
dustrială de 603 milioane lei. iar valoarea producției nete 
a însumat 167 milioane lei; la export am înregistrat o de
pășire a livrărilor, pe relația devize convertibile, de 16 
milioane dolari.

Pe fondul experienței dobîndite în coordonarea și con
ducerea activității de îndeplinire a indicatorilor de plan 
în profil teritorial. Consiliul popular al municipiului Sla
tina, Comitetul său executiv, au acordat o atenție deosebită 
urmăririi indicatorilor privind întrecerea socialistă, spri
jinind unitățile economice să valorifice cît ma deplin 
rezervele materiale și de forță de muncă.

S-a reușit astfel să se îndeplinească toți indicatorii de 
întrecere socialistă și să se realizeze noi studii în dez
voltarea economico-socială, sporirea confortului urban și 
îmbunătățirea calității vieții oamenilor care trăiesc și 
muncesc în municipiu.

Au fost organizate dezbateri cu oamenii muncii din 
unitățile care concură Ia îndeplinirea indicatorilor de în
trecere socialistă, s-au făcut analize decadale cu factorii 
de răspundere asupra evoluției indicatorilor de plan, s-au 
repartizat membrii Comitetului executiv și deputății pe 



obiective de investiții și s-a asigurat organizarea optimă 
a comandamentelor instituite pentru impulsionarea lucră
rilor de investiții.

Unitățile economice și cetățenii beneficiari ai fondului 
de locuințe din partea statului au sprijinit, eu utilaje și 
forță de muncă calificată și neeailif icată, unitățile de'con
strucții și de gospodărie comunală, ceea ce a contribuit 
la realizarea, peste plan, a unui număr de 97 apartamente 
și la executarea și depășirea volumului planificat de re
parații la fondul locativ existent.

în unitățile de industrie mică și prestatoare de servicii, 
de construcții și transport, ale municipiului, s-au econo
misit 8.425 tone combustibil convențional, 8,1 milioane 
metri cubi gaze naturale, 20 tone fire și fibre tip bumbac 
și au fost recuperate și reintroduse în circuitul economic 
10.000 tone aluminiu, 3.345 tone fontă veche, 401 tone 
oțel și 121,5 tone fire și fibre sintetice, 738 tone hîrtie, 
1.000.000 bucăți cărămizi, 240 metri cubi material lemnos, 
60 tone plumb și alte materiale necesare economiei națio
nale.

Importante realizări au fost obținute și în ceea ce pri
vește realizarea producției fizice, reducerea cheltuielilor 
materiale, îndeplinirea planului la prestările de servicii 
către populație, livrarea mărfurilor către fondul pieței, 
utilizarea judicioasă a parcului de transport în comun, 
îndeplinirea bugetului local etc.

Ca urmare a acestor preocupări, bugetul local, excedentar 
cu suma de 32,4 milioane lei, a fost depășit la partea de 
venituri cu 10 milioane lei, fapt ce a permis să se rea
lizeze suplimentar unele lucrări de întrețineri și moder
nizări de străzi și să se vireze, peste prevederi, 478 mii 
lei, la bugetul Consiliului popular județean.

De un substanțial sprijin, în derularea unor ample ac
țiuni de muncă patriotică, de recuperare a materialelor 
refolosibile și de gospodărire a localității, a beneficiat 
Comitetul executiv al Consiliului popular din partea comi
tetelor de cetățeni, a deputaților, a asociațiilor de locatari, 
a organizațiilor de partid, ODUS, tineret, pionieri și femei.

La inițiativa Comitetului executiv al Consiliului popu
lar municipal de a organiza lunar „Ziua curățeniei și a 
recuperării materialelor refolosibile" au răspuns numeroși 
locuitori de vîrste și profesii diferite, ceea ce a permis 
consiliului popular să depășească angajamentele asumate 
în întrecerea socialistă pe anul 1982.

A fost de asemenea inițiată și s-a desfășurat cu bune 
rezultate întrecerea dintre asociațiile de locatari, întrecere 
care a polarizat atenția cetățenilor și a determinat o spo
rire a răspunderii pentru păstrarea fondului locativ, men
ținerea ordinii și a curățeniei, întreținerea spațiilor verzi, 
economisirea energiei electrice Ia consumatorii casnici și 
recuperarea unor materiale refolosibile din gospodăriile 
populației.

în anul precedent, prin munca cetățenilor și prin con- 
tribuița bănească a acestora (conform Legii nr. 20/1971) 
zestrea edilitară a municipiului s-a îmbogățit cu o nouă bază 
sportivă, cu 41.000 metri pătrați zone și spații verzi, cu 
16.000 metri liniari gard viu, cu un parc de mai multe 
hectare. De asemenea au fost executate milioane de ore 
de muncă patriotică la lucrările de amenajare a zonei de 
agrement și la faleza rîului Olt.

La succesele obținute a contribuit și consultarea perma
nentă a Consiliului popular municipal cu oamenii, depu
tății, comisiile permanente, comitetele de cetățeni, 
organizațiile de masă și obștești și antrenarea lor în mari 
acțiuni gospodărești.

Rezultatele bune — loc pentru mai bine existînd sufi
cient — obținute în anul 1982, ne-au îngăduit și ne-au 
oferit cinstea de a lansa chemarea la întrecere socialistă 
Pe anul 1988, către toate consiliile populare municipale și 
orășenești, fapt care ne mobilizează și ne stimulează efor
turile pentru a face din această competiție a muncii și a 
înfloririi localităților țării, o campanie permanentă de 
împliniri și realizări în folosul beneficiarilor firești ai 
acestei întreceri — cetățenii.

Animați de însufleți toanele îndemnuri ale secretarului 
general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu, adresate consiliilor populare de la înalta tri

bună a Conferinței pe țară a primarilor, și de hotărîrile 
adoptate de acest forum al gospodarilor țării, acționăm 
cu toată convingerea pentru ca localitatea noastră să be
neficieze din plin de rodnicia politicii partidului nostru și 
să se înscrie cu rezultate și mai bune în întrecerea socia
listă din anul 1983.

ALBA, Aurel CHEȘCIIEȘ, președintele Biroului executiv 
al Consiliului popular al orașului AIUD :

Pornind de la complexitatea sarcinilor ce se pun în fața 
consiliilor populare și aplicînd indicațiile Biroului comi
tetului județean de partid și ale Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean, Biroul executiv al Consiliului 
popular orășenesc Aiud, sub conducerea nemijlocită a 
Biroului comitetului orășenesc de partid, s-a preocupat de 
îmbunătățirea permanentă a stilului și metodelor de mun
că, în scopul realizării în mod exemplar a indicatorilor 
planului economico-social în profil teritorial, dezvoltarea 
și întărirea democrației socialiste, creșterea răspunderii 
cetățenilor pentru apărarea proprietății socialiste, asigura
rea unui climat de muncă corespunzător care să permită 
fiecărui cetățean să participe tot mai activ la înfăptuirea 
sarcinilor de interes local în toate domeniile de activitate.

La baza întregii activități a Consiliului popular orășenesc 
și a biroului său executiv stă planificarea judicioasă a 
muncii cuprinsă în tematica orientativă anuală, din care 
se întocmesc planurile de muncă trimestriale, ce se aprobă 
în ședințele de birou executiv. Una din problemele prin
cipale dezbătută în sesiunile consiliului popular și în 
legătură cu care s-au adoptat hotărîri, a fost modul cum 
s-a realizat planul economico-social în profil teritorial. De 
asemenea, în ședințele de birou executiv sînt analizate pro
bleme din domeniul arhitecturii și sistematizării locali
tății, respectării disciplinei în construcții, desfășurarea ac
tivității în unitățile agricole de pe teritoriu, realizarea 
planului de venituri și cheltuieli bugetare, sînt prezentate 
informări cu privire la modul cum au fost soluționate ce
rerile, sesizările, reclamațiile, propunerile oamenilor mun
cii în conformitate cu cerințele Legii nr. 1/1978, luîndu-se 
decizii pentru îmbunătățirea activității în domeniile ana
lizate.

Atît la sesiunile consiliului popular cît și la ședințele 
biroului executiv ale acestuia au fost invitați deputății 
județeni din circumscripțiile de pe raza orașului, delegații 
sătești, conducători ai unor întreprinderi și instituții, re
prezentanți ai organizațiilor de masă și obștești, președinții 
comitetelor de cetățeni și asociații de locatari, cadre cu 
muncă de răspundere care prin activitatea lor și-au adus 
un aport substanțial la elaborarea hotărîrilor și deciziilor 
adoptate.

La adoptarea hotărîrilor și-au adus contribuția cele 4 
comisii permanente constituite pe lingă Consiliul popular 
orășenesc. în urma studiilor făcute de acestea și pe baza 
cunoașterii nemijlocite a realităților economi co-soci ale de 
pe raza noastră de activitate, comisiile au făcut valoroase 
propuneri care se referă la ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ a produselor fabricate, folosirea mai completă a 
capacităților de producție, creșterea producțiilor bunurilor 
de larg consum destinate fondului pieței, ridicarea nivelului 
urbanistic al orașului, respectarea regulilor generale de sis
tematizare, reorganizare și modernizarea rețelei comerciale, 
creșterea producției agricole și folosirea rațională a tere
nurilor agricole, atragerea la bugetul de stat a noi resurse 
de venituri și altele.

Pentru înfăptuirea hotărîrilor adoptate în sesiunile con
siliului popular și deciziilor biroului executiv, membrii 
biroului, ceilalți deputați cu munci de răspundere în 
unități au fost repartizați pe întreprinderi, unități econo
mice, pe localitățile componente și aparținătoare, cu sar
cina de a sprijini și în același timp de a urmări cum 
se duc la îndeplinire măsurile stabilite. Totodată, aceste 
măsurii sînt larg popularizate în rîndul maselor, în adu
nările ce au loc pe circumscripții electorale, cartiere si 
localități, prilej cu care cetățenii sînt îndrumați să con
tribuie la acțiunile întreprinse în toate domeniile de 
activitate.



Tot în acest cadru arătăm că desfășurăm o largă acțiune 
de popularizare, cunoaștere și aplicare a hotărîrilor și 
legilor țării, în vederea creșterii simțului de răspundere și 
educare a cetățenilor în spiritul întăririi ordinii, a dez
voltării unei opinii de masă pentru respectarea legilor, 
apărarea avutului obștesc, combaterea manifestărilor de 
indisciplină și încălcare a normelor de conviețuire socială. 
Pentru buna desfășurare a acestei activități am constituit 
un colectiv la nivelul orașului, format din specialiști, ac
tiviști de stat și obștești, care asigură prelucrarea legilor, 
hotărîrilor, deciziilor, pînă la cele mai mici colective de 
muncă.

Sub îndrumarea și cu sprijinul Biroului comitetului oră
șenesc de partid, Biroul executiv al Consiliului popular a 
acordat o atenție deosebită activității de pregătire și in
struire a membrilor biroului excutiv și a aparatului pro
priu, accentuîndu-se necesitatea perfecționării muncii de 
conducere a activității pentru realizarea planului econo- 
mico-social în profil teritorial, organizarea mai bună a 
controlului, respectării legilor și aplicării în practică a 
hotărîrilor organelor superioare de partid și de stat, a 
propriilor hotărîri și decizii.

Preocupîndu-se permanent de promovarea unui stal de 
muncă dinamic, urmărirea riguroasă a modului în care 
se duc la îndeplinire atît hotărârile organelor superioare 
de partid și de stat, legile țării, cît și propriile hotărîri 

și decizii, biroul executiv a organizat analize scurte, săp
tămânale, la care participă șefii de compartimente din 
aparatul propriu, conducătorii unităților subordonate și alte 
cadre cu munci de răspundere, prilej cu care se prezintă 
informări asupra modului cum se duc la îndeplinire sar
cinile stabilite în săptămîna precedentă, cum se îndepli
nește planul economico-social în profil teritorial, stabi
li ndu-se măsuri operative pentru înlăturarea unor nea
junsuri.

îmbunătățirea stilului și a metodelor de muncă ale 
Biroului executiv al Consiliului popular orășenesc, a con
dus la creșterea competenței și capacității .acestuia în 
conducerea activității economice și sociale, la îndeolinirea 
principalilor indicatori prevăzuți în planul în profil teri
torial, precum si a angajamentelor asumate în întrecerea 
socialistă. Astfel, planul la producția netă industrială pe 
anul 1982, a fost îndeplinit în proporție de 100.9 la sută, 
cu o depășire de 14.6 milioane lei, iar producția marfă 
industrială în proporție de 101,9 la sută, cu o depășire de 
39,3 milioane lei. Producția pentru export a fost realizată 
în proporție de 110,9 la sută.

Productivitatea muncii în industria republicană, calculată 
pe baza producției nete, a crescut, fată de plan, cu 1590 
lei pe om al muncii, iar în industria mică, planul la pro
ducția marfă industrială și la prestări servicii neindustriale, 
a fost îndeplinit în proporție de 110,9 la sută, cu un spor 
de 8,1 milioane lei.

Rezultate bune au fost obținute și în realizarea planului 
la prestări servicii către populație, unde sarcinile au fost 
îndeplinite în proporție de 100.5 la sută, iar livrările către 
fondul pieței au fost realizate în proporție de 100.5 la sută, 
cu o depășire de 11,5 milioane lei față de prevederi.

Prin aplicarea cu mai multă fermitate a principiilor 
noului mecanism economico-financiar, a autogestiunii și 
autocondu cerii muncitorești, activitatea în unitățile econo
mice și mai ales în întreprinderile republicane s-a desfă
șurat în condiții de eficiență sporită. Astfel, ca urmare 
a reducerii cheltuielilor de producție și îndeosebi a celor 
materiale s-au putut obține economii de peste 2 milioane 
lei care au contribuit la depășirea beneficiilor cu 6,3 
milioane lei. La obținerea acestor rezultate s-au evidențiat 
colectivele de muncă de la întreprinderea metalurgică, 
întreprinderea de prefabricate din beton, Cooperativa 
meșteșugărească „Record" și altele.

în agricultură, unitățile de stat și cooperatiste, în anul 
1982 au obținut rezultate bune la producția de cereale. Așa. 
de exemplu, la cultura griului, producția medie planificată 
la hectar în unitățile agricole cooperatiste a fost depășită 
cu 324 kg/ha, realizîndu-se suplimentar o producție de 
252 tone, la cultura porumbului, planul a fost depășit cu 
1470 kg/ha, rezultate care au situat unitățile noastre pe 

locuri fruntașe în cadrul județului, evidențiindu-se în mod 
deosebit C.A.P. Ciumbrud, la producția de grîu și sfeclă 
de zahăr și C.A.P. Aiud la producția de porumb.

Și în domeniul circulației mărfurilor, s-au obținut rezul
tate bune, reușindu-se să se.vîndă populației în 1982, prin 
unitățile de desfacere cu amănuntul, un volum de mărfuri 
cu peste 40 milioane lei mai mult decît în anul 1981.

La investiții, din fondurile statului au fost realizate 
lucrări în valoare de 147,7 milioane lei, din care 56,1 mi
lioane construcții-montaj, dîndu-se în folosință noi capa
cități de producție la cele două întreprinderi republicane 
I.M.A. și I.P.B. și un număr de 118 apartamente față de 
80 planificate.

Un însemnat volum de lucrări s-au executat prin contri
buția în bani și în muncă a populației ; valoarea acestora 
depășește suma de 1221 mii lei și se materializează în 
extinderea rețelei de canalizare, amenajări de străzi, tro
tuare, construcții de poduri, amenajări de zone verzi, 
terenuri de joacă pentru copii, parcări auto etc. Numai 
în cadrul întrecerii socialiste pentru buna gospodărire și 
înfrumusețare a orașului, s-au efectuat în 1982 lucrări, prin 
muncă patriotică, în valoare de 33 milioane lei.

Rezultatele obținute în anul 1982 constituie o bază de 
plecare în acest an pentru atragerea unui număr și mai 
mare de cetățeni, la reailiăarea mărețelor sarcini, ce ne 
stau în față. Biroul executiv al Consiliului popular orășe
nesc Aiud, va acționa și în continuare pentru aplicarea 
în practică, în toate sectoarele de activitate, a hotărîrilor 
Congresului al XII-lea și ale Conferinței Naționale a 
partidului, a rezoluției și chemării Conferinței pe țară 
a președinților consiliilor populare, a indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, care 
a precizat obiectivele și sarcinile care le revin consiliilor 
populare în perioada următoare și a jalonat un program 
clar și concret pentru activitatea organelor locale ale pu
terii și administrației de stat.

GALAȚI, Petrache BOTEZATU, vicepreședinte al Birou
lui executiv al Consiliului popular comunal SCHELA, 
președintele Cooperativei agricole de producție :

De mai mulți ani, comuna Schela se află printre frun
tașele marii întreceri socialiste între localitățile țării, atît 
în realizarea indicatorilor economici cît și în activitățile 
de înfrumusețare și bună gospodărire.

Dacă ar fi să socotim, numai în ultimul deceniu, comu
na noastră s-a situat o dată pe locul I pe tară (în anul 
1973), de patru ori pe locul II (1976, 1979, 1980 și 1981) și 
o dată pe locul III (1978).

Hărnicia, inițiativa, spiritul gospodăresc de care au dat 
dovadă locuitorii comunei noastre, eforturile lor pentru 
buna gospodărire și înfrumusețare a comunei natale, pen
tru ridicarea necontenită a nivelului de trai și civilizație, 
au fost răsplătite de conducerea statului nostru cu înalta 
distincție Ordinul Muncii clasa I, a II-a și a IlI-a. Ali
mentarea cu apă a comunei, o baie comunală nouă, ma
gazin universal cu două niveluri, farmacie, dispensar me
dical, bloc cu 12 apartamente, școală nouă cu laborator, 
grădiniță de copii cu 180 de locuri, cămin cultural, bru
tărie, asfaltare și lumină electrică, sînt doar cîteva dintre 
realizările social-culturale, care au schimbat profund fața 
comunei noastre în ultimii cincisprezece ani.

Creșterea gradului de urbanizare a comunei noastre, a 
bunăstării locuitorilor ei, nu poate fi separată de drumul 
ascendent pe care l-a parcurs în acești ani Cooperativa 
agricolă de producție din comună, principala unitate eco
nomică a localității.

Datorită sprijinului permanent • primit din partea orga
nelor județene de partiid și de stat a muncii cooperatori
lor, a crescut continuu averea obștească, iar cores
punzător acesteia și veniturile membrilor coope
ratori, de la 11 lei cît era valoarea unei norme de muncă 
în 1955, la 29 lei în 1970, și 76 lei în 1982. Această creștere



i stimulat pe locuitorii comunei să participe, cu o contri- 
>uție tot mai mare în bani și muncă, la construcția unor 
mportante obiective edilitar-gospodărești, cum ar fi : cen
trala termică, canalizarea comunei, asfaltarea șoselei prin
cipale și amenajarea cu zgură de furnal a tuturor străzilor 
lin comună.

în calitatea mea de deputat în Consiliul popular comu- 
lal de peste 25 de ani, pot spune că am luat parte direct, 
ilături de locuitorii comunei noastre, la toate acțiunile 
'ospodărești, menite să dea chip și înfățișare nouă locali
tății natale.

Cine vizitează comuna Schela astăzi, își dă cu ușurință 
teama că la noi preocuparea pentru buna gospodărire și 
nfrumusețare începe cu folosirea fiecărei suprafețe de 
eren existentă, cu antrenarea tuturor membrilor coopera- 
ori la îngrijirea și cultivarea pămîntului. Și în această 
iirecție Cooperativa agricolă de producție s-a aflat în 
runtea acțiunii de sprijinire a locuitorilor care doresc să 
irească animale în gospodăriile personale, în vederea con
tractării și livrării lor la fondul de stat, asigurînd repro
ducători de rasă, purcei, furaje etc. Dacă în anul 1982 
:ooperativa a vîndut crescătorilor de animale din comună 
.20 purcei, în vederea contractării la fondul de stat, anul 
acesta numărul lor a crescut la 190. Biroul executiv al 
Consiliului popular comunal acordă un ajutor substanțial
ii crescătorilor de taurine, celor ce contractează cu statul 
cantități importante de lapte și carne. în acest sens, am 
luat măsuri să asigurăm fiecărui crescător: iucernă, co
ceni de porumb, capitule de floarea soarelui, paie, pleavă, 
și alte produse.

Datorită acestor avantaje, activitatea de creștere a ani- 
nalelor în gospodăriile personale a devenit o tradiție în 
lomuna noastră și an de an pornesc spre fondul de stat 
:antități tot mai importante de carne, lapte și alte pro
duse agroalimentare. Numai în anul 1982 s-a livrat fon
dului de stat 44 tone carne taurine, 15 tone carne porcine, 
1334 hl lapte etc., înregistrîndu-se importante depășiri de 
plan.

Aplicarea prevederilor Legii nr. 10/1982, cu privire la 
obligațiile și răspunderile consiliilor populare, unităților 
socialiste și ale cetățenilor pentru buna gospodărire, în
treținere și curățenie a localităților, a dat. un nou imbold 
acțiunilor de muncă patriotică organizate sub conducerea 
Comitetului comunal de partid și a Consiliului popular 
comunal. în aceste acțiuni, cetățenii sînt mobilizați prin 
șefii de ferme. Ca urmare, toți cooperatorii își aduc con
tribuția la înfrumusețarea și buna gospodărire a comunei, 
prin plantarea de pomi fructiferi și duzi, atît pe străzi cît 
ji în curțile cetățenilor și efectuarea lucrărilor edilitare. 
Cooperativa agricolă de producție participă la aceste ac
țiuni cu echipa de construcții din cadrul C.A.P.-ului, ate
laje și mecanizate. Prin efortul tuturor s-a reușit ca în 
anul 1982 să se efectueze în comuna Schela lucrări de în
frumusețare și bună gospodărire în valoare de 2,4 mili
oane lei.

Și în acest an, în fața cetățenilor comunei, a tuturor 
cooperatorilor stau sarcini mobilizatoare pe linia înfru- 
nusețării și bunei gospodăriri. Adunarea cetățenească or
ganizată la nivelul comunei a hotărît ca în acest an să 
reparăm și să întreținem 40 km de drumuri, 5 ha de 
spații și zone verzi, să plantăm 2 500 de pomi fructiferi, 
să reparăm 10 poduri și podețe, să împrejmuim terenul 
sportiv etc. O parte dintre aceste lucrări au fost, de pe 
acum, realizate, astfel că, pînă la 1 mai, bilanțul nostru 
consemnează realizarea unui volum valoric de lucrări de 
1757 mii lei, revenind pe locuitor o medie de 410 lei.

Concomitent cu desfășurarea acțiunilor edilitar-gospodă
rești ne achităm și de sarcinile puse în fața noastră de 
campania agricolă de primăvară, eforturile întregii co
mune fiind îndreptate spre cîmp, acolo unde se hotărăște 
soarta recoltei acestui an, baza bunăstării noastre mate
riale, izvorul tuturor realizărilor obținute în comuna 
noastră.

SUCCESELE DIN ANUL 1982-BAZĂ IMPORTANTĂ 
DE NOI REALIZĂRI IN 1983

Ca o răsplată meritată a rezultatelor deosebite obținute, 
în anul 1982, în întrecerea socialistă, pentru îndeplinirea 
și depășirea planului național unic de dezvoltare econo- 
mico-socială, precum și a sarcinilor social-culturale, de 
bună gospodărire și înfrumusețare a localităților, un nu
măr de 119 consilii populare și 10 unități economice ale 
acestora, au fost distinse cu înalte ordine ale Republicii 
Socialiste România, cu diplome și alte mențiuni de onoare.

Decorarea acestor unități, clasificate pe locuri fruntașe 
în întrecerea socialistă pe țară, reprezintă o recunoaștere 
a contribuției pe care o aduc consiliile populare, unitățile 
acestora, la opera măreață de construire a societății socia
liste multilateral dezvoltate, la înflorirea fiecărei unități 
administrativ-teritoriale în parte și, implicit, a întregii țări, 
în ansamblu.

într-adevăr, în anul 1982, consiliile populare, întreprin
derile acestora, militînd cu responsabilitate revoluționară 
și avînt patriotic, în cadrul întrecerii socialiste, pentru 
realizarea și depășirea angajamentelor asumate, au încheiat 
cel de-al doilea am ai actualului cincinal cu înfăptuirea 
și depășirea unor importanți indicatori, de natură să con
tribuie la dezvoltarea întregii economii naționale.

Pe această linie, este semnificativ faptul că în unitățile 
consiliilor populare, volumul activităților de producție- 
prestație, planificat pe 1982, a fost realizat în proporție 
de 115,5%, asigurîndu-se servicii suplimentare, pentru popu
lație și unitățile socialiste, în valoare de 1.054,2 mii. lei. 
în industria mică, planul producției marfă industriale și 
al prestărilor de servicii neindustriale, a fost realizat în 
proporție de 115,5%, cu o depășire de 2.841,8 mii. lei. La 
livrările de mărfuri, planul s-a îndeplinit în proporție 
de 141,3%, iar sarcina de export a fost realizată în procent 
de 197,7%, pe total, de 190,2% pe relația devize libere și 
de 215,4% pe relația cliring țări socialiste.

Realizări de seamă au obținut consiliile populare, între
prinderile acestora, în domeniul investițiilor, al construcții
lor de locuințe și obiectivelor social-culturale. Așa, de 
exemplu, anul trecut s-a realizat și dat în folosință 151 080 
apartamente din fondurile statului și din fondurile popu
lației, cu sprijinul statului în credite și execuție ; 640 săli 
de clasă, 4415 locuri în creșe și grădinițe ; 3960 paturi în 
spitale. Totodată, au fost puse în funcțiune noi surse de 
apă, cu o capacitate de 5.430 mc/zi și 526 km aducțiuni 
și rețele de alimentație cu apă ; 138 de canale colectoare 
principale; 7,6 km rețele termice; stații de epurare a 
apelor uzaie, cu o capacitate de 877 1/sec. ; s-au moder
nizat 947 mii mp străzi.

în fiecare localitate în parte, în fiecare unitate a con
siliilor populare, pentru edificarea acestor obiective și-au 
adus contribuția lor de mare preț mii de participanți la 
entuziasta întrecere socialistă. Un număr tot mai mare de 
organe locale ale puterii de stat au fost stimulate să se 
clasifice pe locuri fruntașe. Astfel, dacă în anul 1981, 
s-au clasat pe locul I numai două municipii și două orașe, 
în anul 1982, datorită unei mai bune organizări și mobili
zări, a folosirii tuturor resurselor și a realizării unui 
număr cît mai mare de indicatori ai întrecerii, pe acest 
podium de onoare au urcat 6 consilii populare municipale 
și 6 orășenești.

Pentru prima oară s-au situat în fruntea întrecerii 
consilii populare care, pînă la această dată nu reușiseră 
să atingă astfel de performanțe, cum sînt cele ale loca
lităților Ploiești, Motru, Rovinari, Bolintin-Deal, Rîmnicu 
Sărat, Balș, Azuga. Crevedia, Jidvei și altele.

Realizările obținute de consiliile populare și unitățile 
lor, în întrecerea socialistă, în anul 1982, reprezintă o 
importantă bază de noi succese în anul 1983. Acest fapt 



este atestat de rezultatele obținute în întrecerea socialistă 
pe primele 4 luni din acest an și care scot în evidență 
faptul că organele locale ale puterii de stat, colectivele 
de muncă din unitățile acestora, continuă, cu o neîntre
ruptă dăruire și pasiune, bătălia pentru realizarea și depă
șirea angajamentelor asumate, pentru îndeplinirea marilor 
sarcini trasate prin hotărîri de partid și legi.

Direcțiile în care trebuie să acționeze consiliile popu
lare, în acest an, au fost jalonate în cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, rostite la Conferința Națională a 
partidului dan luna decembrie 1902, Conferința pe țară a 
primarilor din luna februarie a.c. Ele au fost sintetizate 
în cuvîntarea rostită de conducătorul partidului și statului 
cu prilejul înmînării ordinelor conferite unităților fruntașe 
în întrecerea socialistă pe anul 1982, la încheierea lucră
rilor sesiunii Marii Adunări Naționale, din trimestrul I a.c.

Aceste direcții vizează îndeplinirea unor sarcini cumsînt: 
asigurarea utnui nivel tehnic tot mai înalt în activitatea 
de producție; creșterea productivității muncii; reducerea 
consumului de materiale și a cheltuielilor; înfăptuirea 
prevederilor privind creșterea mai puternică a bazei ener
getice și de materii prime ; realizarea sarcinilor la export 
și îmbunătățirea calității produselor, prin asigurarea unui 
nivel cît mai competitiv.

Specifică consiliilor populare este sarcina îmbunătățirii 
activității în domeniul prestărilor de servicii și al indus
triei mici, exploatarea, întreținerea și repararea corespun
zătoare a instalațiilor și dotărilor din gospodăria comunală, 
transport local și drumuri, corespunzător anotimpului de 
primăvară-vară. Din aceste preocupări nu trebuie să lip
sească g ;ia pentru rentabilizarea tuturor produselor, ser
viciilor activităților, desfășurarea acțiunilor de gospodă
rire, igienizare și înfrumusețare a localităților, potrivit Le
gii nr. 10/1982.

Deosebit de actuale și importante sînt sarcinile consiliilor 
populare în ce privește sistematizarea localităților. In 
această direcție se cere preocupare susținută pentru reana- 
lizarea schițelor de sistematizare ale comunelor, creșterea 
gradului de utilizare a terenurilor, comasarea unor func
țiuni specifice activităților agrozootehnice și reducerea 
perimetrelor construibile, îndeosebi în satele mici, fără 
posibilități de dezvoltare și cu gospodării dispersate în 
teritoriu.

Concomitent cu urmărirea realizării, la zi, a sarcinilor 
de investiții, se cere consiliilor populare, unităților de pro
iectare ale acestora, îndeosebi, să desăvârșească pregătirea 
obiectivelor de investiții din planul anului 1984, asigurîn- 
du-le cu documentații de sistematizare și cu proiecte de 
decret, pentru eliberarea amplasamentelor ce constituie 
frontul de lucru 1983/1984. Proiectanților li se cere să pro
moveze, în documentațiile pe care le elaborează, soluții 
care să conducă la îmbunătățirea funcționalității construc
țiilor, la reducerea consumurilor de resurse. îndeosebi a 
resurselor energointensive și la creșterea productivității 
muncii în execuție. Pentru toate unitățile de construcții- 
montaj se impune sarcina îndeplinirii programelor de 
reducere a cheltuielilor la 1 000 lei producție.

în domeniul agriculturii, sector în care consiliile popu
lare au atribuții deosebit de mari, concomitent cu reali
zarea sarcinilor de campanie, se cere urmărirea realizării, 
în fiecare unitate administrațiv-teritorială, a sarcinilor re
zultate din planul de dezvoltare a agriculturii și industriei 
alimentare pe anul 1983, a programelor de autoconducere 
și autoaprovizionare teritorială, a măsurilor privind dez
voltarea creșterii animalelor și păsărilor în gospodăriile 
populației, în vederea acoperirii resurselor pentru consumul 
propriu și pentru contractarea și predarea produselor la 
fondul de stat.

Desigur, fiecare consiliu popular, fiecare unitate a sa, 
participantă la întrecerea socialistă în anul 1983, au obli
gația de a desfășura o activitate hotărîtă în toate dome
niile, pentru înfăptuirea sarcinilor ce revin fiecărui sector, 
•pentru întărirea răspunderii, ordinii și disciplinei-, pentru 
asigurarea, pe această cale, a condițiilor de realizare și 
depășire a planului, a obiectivelor asumate.

Realizarea tuturor acestor cerințe, asigură fiecărui con
siliu popular, fiecărei întreprinderi subordonate, că, la 
încheierea anului 1983, să se situeze pe un loc fruntaș 
în întrecerea socialistă. în această privință, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, decorînd unitățile fruntașe în întrecerea 
socialistă, în anul 1982, a înfățișat și perspectivele - ce se 
deschid tuturor consiliilor populare, în 1983, spunînd : 
„întrecerea pe acest an este deci deschisă pentru toate 
județele și pentru unitățile din toate domeniile de acti
vitate. Orice județ poate, în primăvara anului viitor, să 
primească un ordin clasa I ; orice întreprindere sau unitate 
economico-socială, industrială, agricolă, din cercetare, poate 
să primească un ordin clasa 1. Depinde de felul în care 
colectivele de oameni ai muncii, consiliile de conducere, 
organizațiile de partid, vor ști să organizeze munca, să 
unească efortul tuturor oamenilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, în îndeplinirea în cele mai bune condiții 
a planului și astfel, să ocupe un loc fruntaș. Doresc ca 
toate județele să poată ocupa un loc cît mai de frunte și 
diferența dintre cel dinții și cel din urmă să fie cit mai 
mică.**

Aceste cuvinte mobilizatoare ale conducătorului partidu
lui și statului reprezintă un îndemn pentru fiecare, consiliu 
popular și unitate a sa, iar transpunerea lui în viață tre
buie să călăuzească activitatea tuturor colectivelor, a tu
turor oetățenilor, a deputaților în organele locale ale puterii 
de stat, a fiecărui alegător din circumscripțiile electorale.
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