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CONGRESUL CONSILIILOR POPULARE

EXPRESIE ELOCVENTĂ

A PROFUNDULUI DEMOCRATISM 
AL VIEȚII NOASTRE ECONOMICO-SOCIALE

NE MAI DESPART PUȚINE ZILE DE DATA ÎNCEPE
RII lucrărilor Congresului consiliilor populare județene și 
al președinților consiliilor populare, moment deosebit de 
semnificativ al vieții noastre politice, economice și sociale, 
care polarizează atenția întregii opinii publice românești. 
Prin reunirea, pentru prima oară într-o astfel de întîlnire, 
a miilor de aleși ai cetățenilor, deputății în consiliile popu
lare județene și primarii localităților țării, congresul se 
constituie într-un larg forum de conducere socială, reflec- 
tînd preocuparea consecventă a partidului pentru adîncirea 
democrației socialiste.

întrunindu-se în momentul în care națiunea noastră se 
află în plin proces de înfăptuire a obiectivelor noului plan 
cincinal, de materializare în viață a îndrăznețelor proiecte 
de înflorire multilaterală a patriei cuprinse în Programul 
partidului, congresul se înscrie în practica generală a con
ducerii partidului și statului nostru, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de a se consulta cu cadrele de bază de 
partid și de stat, cu masele largi de oameni ai muncii, cu 
poporul, de a dezbate împreună problemele de importanță 
majoră privind destinele țării, măsurile preconizate pen
tru dezvoltarea armonioasă, de ansamblu a societății noas
tre, a unui sector sau altuia al activității social-economice, 
de a găsi, prin contribuția tuturor, cele mai potrivite mij
loace de soluționare eficientă a problemelor complexe — 
imediate sau de perspectivă — cu care este confruntată so
cietatea noastră socialistă în dinamicul proces al dezvoltă
rii sale multilaterale.

Organizarea congresului reprezintă o expresie nemijlo
cită a profundului democratism al vieții noastre economi- 
co-sociale, a cărei trăsătură esențială o constituie participa
rea largă, tot mai activă a întregului popor la conducerea 
societății. In condițiile complexității sarcinilor actuale ale 
construcției socialiste, creșterea rolului maselor populare, 
adîncirea democrației socialiste este considerată ca o latu
ră inseparabilă și o cerință obligatorie a făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate, a trecerii la construirea 
comunismului. „înfăptuirea marilor sarcini ale etapei ur
mătoare de dezvoltare, se spune în Programul partidului, 
impune participarea tot mai largă a maselor populare, a 
întregului popor, la elaborarea și înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și statului. Partidul va acțio
na pentru crearea cadrului organizatoric cel mai potrivit 
participării întregului popor la conducerea vieții econo- 
mico-sociale, ținînd seama de faptul că dezvoltarea demo
crației socialiste este un factor esențial și o necesitate 
obiectivă în făurirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate".

Ca for colectiv al conducerii organelor locale ale pute
rii și administrației de stat congresul vine să completeze 
sistemul existent de conducere colectivă. Se știe că, în spi
ritul concepției partidului de dezvoltare a democrației so
cialiste, în conducerea economiei au fost instituționalizate 
în ultimii ani noi forme și structuri organizatorice menite 
să înlesnească participarea efectivă a oamenilor muncii la 
realizarea întregului ansamblu de conducere a societății, să 
facă din fiecare cetățean un participant direct, activ și 
responsabil la adoptarea deciziilor și la înfăptuirea lor con
știentă. Adunările generale ale oamenilor muncii, comite
tele și consiliile oamenilor muncii, consfătuirile pe sectoa
re de activitate, întîlnirile cu reprezentanți ai organizațiilor 
de masă, cu specialiști din diverse domenii, dezbaterile pu
blice asupra unor hotărîri și legi, iar în viitor Congresul 
consiliilor populare, sînt tot atîtea laturi ale democratis
mului societății noastre, care oferă un teren prielnic pen
tru valorificarea deplină a experienței și înțelepciunii co
lective a maselor, pentru afirmarea capacității creatoare < 
tuturor cetățenilor țării.

Problematica ce urmează a fi dezbătută în cadrul con
gresului, deosebit de bogată și variată, prezintă o mare im
portanță pentru dezvoltarea accelerată, armonioasă, în 
prezent și în perspectivă, a întregii țări, pentru activita
tea organelor administrativ-teritoriale și a celor centrale. 
Ea înfățișează un tablou cuprinzător de probleme asupra că
rora participanții la congres vor fi chemați să-și spună cu- 
vîntul, să contribuie la elaborarea unor soluții optime pen
tru rezolvarea lor. De altfel, aceste probleme au format 
deja obiectul unor ample discuții în cadrul unor etape pre
mergătoare congresului, care s-au încheiat de curînd.

Mai întîi au fost dezbătute, definitivate și aprobate Ia 
fața locului planurile de dezvoltare economico-socială în 
profil teritorial — a comunelor, a tuturor localităților și 
schițele de sistematizare a acestora. Procesul întocmirii u- 
nor planuri de dezvoltare a fiecărei localități, pe baza pla
nului unic de dezvoltare a economiei naționale, a solicitat 
o activitate susținută din partea consiliilor populare, o lar
gă mobilizare și consultare a specialiștilor, a stimulat și 
implicat gîndirea maselor de oameni ai muncii, contribuind 
la valorificarea potențialului creativ al acestora. în cadrul 
adunărilor generale milioane de cetățeni ai patriei de la 
orașe și sate au făcut numeroase propuneri de reală utili
tate pentru activitatea desfășurată pe plan local, pentru mai 
buna fructificare a resurselor naturale și de muncă. In 
același timp s-au conturat răspunderile care revin fiecă
rei comune, fiecărui oraș într-o serie de probleme de inte
res obștesc, ca și modalitățile de participare a cetățenilor 
la înfrumusețarea și dezvoltarea localităților în care trăiesc 
și muncesc.

Au avut loc apoi conferințele județene ale consiliilor 
populare, care, în spiritul unei înalte responsabilități comu
niste, au analizat, pe baza tematicii congresului, probleme 
de importanță fundamentală pentru dezvoltarea economi
co-socială a țării, a județelor, a tuturor localităților în anii 
actualului plan cincinal. în cadrul conferințelor au fost evi
dențiate pe larg posibilitățile existente în fiecare județ 
pentru îndeplinirea sarcinilor cincinalului, pentru realiza
rea în acest fel a unui nou avînt în dezvoltarea lor. Spi
ritul de inițiativă al oamenilor muncii — exprimat prin 
propuneri realiste, bine chibzuite privitoare la atragerea 
în circuitul economic a tuturor resurselor materiale și 
umane și la valorificarea lor superioară, la creșterea și 
diversificarea producției, la realizarea investițiilor și la 
sistematizare, la executarea unor lucrări de desecare și la 
mai buna folosire a fondului funciar, la amplasarea unor 
obiective economice și sociale în localități mai puțin dez
voltate etc., s-a manifestat puternic și cu acest prilej, con- 
firmîndu-se pe deplin, în practică, utilitatea unor aseme
nea întîlniri, faptul că ele au întotdeauna capacitatea de a 
genera idei în stare să potențeze valorile cele mai de preț 
ale societății noastre. Prin modul în care s-au desfășurat, 
conferințele au devenit adevărate tribune de lucru și de 
schimb de experiență, prilejuind învățăminte prețioase 
pentru activitatea viitoare a fiecărui consiliu popular, a fie
cărui deputat.

CONGRESUL CONSILIILOR POPULARE JUDEȚENE 
și al președinților consiliilor populare, prin importanța 
problemelor ce vor fi discutate și a hotărîrilor ce le va 
adopta, se înscrie ca un eveniment de însemnătate majoră 
în procesul dezvoltării noastre economico-sociale. El va 
marca, fără îndoială, un pas înainte în dezvoltarea demo
crației noastre socialiste, în înfăptuirea Programului par
tidului de făurire a societății socialiste multilateral dez
voltate.

Stere GIOGA



„La sfîrșitul perioadei pe care o are în vedere Pro
gramul, înfățișarea orașelor și satelor, a întregii 

<• ■ noastre țâri se va schimba radical, purtînd amprenta
unui standard de viață civilizat, modern, a bunăstării 
întregului popor".(Din Programul Partidului Comunist Român)

PRIN CE VOR DIFERI
ORAȘELE Șl SATELE NOASTRE DE MilNE 

DE CELE DE AZI?

CIFREL.E spun multe și explică multe, celor care știu să le 
citească. Dinamica lor, evoluția lor in timp scoate in evidentă 
dimensiunile reale ale realizărilor, cumulind rezultatele muncii 
cotidiene, duse cu abnegație de milioane de oameni, concreti
zată prin modificări treptate, aparent mic de la o zi la alta. 
Astfel, numărul locuințelor construite din fondurile și cu spri
jinul statului a crescut de la cca. 15 mti in 1955. la 52 mii în 
1966 și la cca. 120 mii de 1975. Dar chiar și aceste realizări spec
taculoase pălesc in fața sarcinii care ne stă in fată în următorii 
15 ani : să construim mai multe locuințe ( și totodată mai bune) decît există în prezent în întregul mediu urban al României, iată amploarea sarcinii trasate !

Legile dialecticii ne arată că astfel de schimbări cantitative 
implică și schimbări calitative. Intr-adt ar. am asistat cu toții 
la trecerea de la construirea unor blocuri, la realizarea unor 
mari ansambluri, cartiere sau chiar orașe. înzestrate cu toate 
dotările social-culturale necesare, cu profunde implicații asu
pra modului de viață al populației.

In preocuparea continuă pentru creșterea nivelului de trai, 
pentru accelerarea transformărilor sociale, partidul nostru nu 
s-a limitat insă la atît. O acțiune de asemenea anvergură nece
sită previziuni, prognoze și planificare pe termen lung. Nu nu
mai în ceea ce privește dezvoltarea orașelor sau reducerea trep
tată a diferențelor esențiale dintre oraș și sat. dar și în ceea ce 
privește restructurarea eșalonată a rețelei naționale de locali
tăți, schimbarea caracterului orașelor noastre, astfel incit, men- 

ținînd elemente specifice tradiționale, să corespundă unui nou 
mod de viață, socialist.

Este explicabilă astfel marea actualitate a problemelor sistematizării teritoriului și localităților, cărora Conferința Na
țională din 1972 și mai ales Congresul al XI-lea al P.C.R. le-au 
acordat o importanță cu totul deosebită. Ca întotdeauna, docu
mentele de partid nu sînt numai generate de o evoluție, ci și 
prefigurează una viitoare, o direcționează și o accelerează prin 
măsurile concrete care decurg din ele. Șirul de legi și măsuri 
analize, dezbateri și conferințe, iar acum Congresul consiliilor 
populare județene și al președinților consiliilor populare adeve
resc din nou acest lucru. în sensul legăturii indestructibile din
tre teorie și practică, dintre program și acțiune.

Așa după cum este cunoscut, în perioada actualului plan cin
cinal urmează să fie adusă la îndeplinire o primă etapă a Programului național de sistematizare a teritoriului și localităților urbane și rurale. Directivele Congresului al XI-lea al partidului 
prevăd că în procesul de sistematizare a orașelor se va urmări, 
între altele, ca, odată cu valorificarea tradițiilor locale, arhi
tectura noilor construcții să confere o înfățișare modernă tutu
ror orașelor țării, să asigure îmbunătățirea ambianței generale 
a mediului orășenesc. Cit privește sistematizarea satelor, se va 
acorda o atenție deosebită restrîngerii teritoriului rural și gru
pării satelor in localități cu profil bine determinat, care să per
mită dotarea corespunzătoare din punct de vedere tehnic-edi- 
litar și social-cultural.

De la o sistematizare „curativă" 

la una „profilactică"

SISTEMATIZAREA TERITORIULUI ȘI a localităților are drept scop, după o definiție foarte larg răspîndită, crearea mediului construit și/sau amenajat în care se desfășoară viața umană, de la manifestările ei intime, respectiv individuale, pînă la cele colective sau publice. Avînd această destinație principală utilitară, structura urbanistică a unei localități, și mai ales rețeaua națională de localități, reflectă intr-un mod specific relațiile modului de viață, relațiile sociale de pe teritoriul respectiv, în special relațiile de producție. Mai mult chiar : ele reflectă însăși unele 

caracteristici de bază ale producției. Astfel. caracterul individual sau social al producției, forma de proprietate — individuală sau colectivă — asupra mijloacelor de producție, asupra pămîntului, unele aspecte de bază ale diviziunii muncii, sînt reflectate de temele funcționale ale construcțiilor, de structurile urbanistice, de structura rețelei naționale de localități.Este știut că evoluția locuinței ne povestește. pe limbajul ei. despre diferitele forme ale familiei, de la cele preistorice pînă la cea de azi : că ea reflectă — prin eliminarea treptată a unui șir întreg de funcțiuni, intii productive, apoi și altele — și anumite aspecte ale evoluției producției. ale diviziunii muncii, care duce printre altele la realizarea unor ateliere, apoi fabrici și în fine zone industriale complexe, și totodată la diferențierea satului de oraș.Desigur, aceste exemplificări ar merita un spațiu mai amplu, o analiză mai de

taliată. dar adîncirea lor ne-ar îndepărta de la obiectivul acestor rînduri. Mai importantă este însă in acest scop sublinierea unui aspect specific, de o deosebită însemnătate.Datorită durabilității sale mari și a e- fortului considerabil necesar realizării acestui cadru construit și/sau amenajat, el reflectă modul de viață și mai ales relațiile sociale printr-o structură realizată în straturi suprapuse, rezultate din modificări treptate, mai mult sau mai puțin locale. Aproape jumătate din clădirile componente localităților noastre sînt realizate în ultimii treizeci de ani. Dar modificările structurale ale localităților sînt mai modeste, situație care nu este specifică numai României, ci tuturor țărilor din lume. Au apărut alte cerințe, alte relații sociale, alte funcțiuni, cărora vechile clădiri și localități li se adaptează cu modificări mai mici sau mai mari. Astfel, acest cadru construit exercită o influență deloc neglija-



eubilă asupra desfășurării vieții umane, avînd în decursul istoriei un oarecare rol conservator.Pentru ca viitorul cadru construit să poată exercita un rol activ de stimulare a viitoarei evoluții, trebuie cunoscută dezvoltarea socială în perspectivă, a modului de viață, nu numai în linii generale, dar și în detaliile care pot ridica cerințe față de cadrul construit, ceea ce se pare că în curînd va fi posibil, în limitele necesare, prin dezvoltarea teoriei prognozelor sociale ; de asemenea, trebuie cunoscut modul în care va trebui acționat în întîm- pinarea și satisfacerea viitoarelor cerințe, ceea ce presupune numeroase studii și chiai- experimentări realizate de echipe multidîsciplinare.Problema care se ridică este aceea de a accelera eforturile noastre de transformare a sistematizării dintr-o activitate „curativă", de cercetare a deficiențelor apărute, într-una „profilactică", de întîmpinare a modului de viață viitor în măsura în care ni-1 putem contura, proces început în ultimii ani și reflectat în bună măsură în schițele de sistematizare întocmite și analizate de conducerea superioară de partid și de stat în cursul anului trecut.
Sistematizarea și bugetul de timp 

al populației
f O PROBLEMA CENTRALA A SISTE- matizării o constituie în consecință modul în care ne imaginăm viața generațiilor viitoare. Dispunem în prezent de date certe cu privire la modul de viață viitor, care să constituie elemente de bază ale oricărei sistematizări ?Se pare că avem. Să pornim analiza noastră succintă de la activitățile casnice și gospodărești, care în prezent, împărțite într-o diviziune a muncii internă fiecărei gospodării familiale, specifică evoluției noastre, stadiului atins, însumează pe plan național un volum de muncă aproximativ egal (dacă nu mai mult) cu cel depus în toate ramurile economiei naționale, productive și neproductive. Cu toate rezultatele obținute pînă în prezent în simplificarea organizată a acestor activități, sîn- tem încă departe de acea „reconstrucție în masă a acestei gospodării și transformarea ei în gospodărie socialistă", cerută de Lenin pentru a desființa starea de „sclavă casnică" în care femeia mai continuă să rămînă, cu toate legile care o eliberează.Un progres în acest sens, evident în ultima vreme în țara noastră, este legat de dezvoltarea anumitor rețele de servicii, în condiții de organizare industrială, de mare productivitate și înaltă calitate, competitive cu muncile casnice, descărcînd gospodăria familială de cit mai multe activități. 

Principalele rețele de acest fel ar fi alimentația publică în adevăratul sens al cu- vîntului, deci accesibilă marii mase a populației, atît celor activi în cîmpul muncii, cît și membrilor lor de familie, pensionarilor ; ar fi mai departe spălătoriile — călcătorii ieftine, creșele, grădinițele și căminele de copii, școlile cu orar prelungit (un semi-internat) și probabil multe altele.Aceste servicii, a căror eficiență ar consta în primul rînd într-o productivitate mai mare pe plan social, decît tradiționalul mod de rezolvare, ar putea fi denumite servicii creatoare de timp liber, spre deosebire de cele care sînt consumatoare de timp liber (în special cele culturale și sportive, dar și o parte a celor de alimentație publică) sau independente de problema timpului liber (cum ar fi cele sanitare sau altele). Dezvoltarea echilibrată a acestor categorii de servicii este o sarcină social- politică, în rezolvarea căreia sistematizării îi revine evident un rol însemnat.Revenind la problema de bază a analizei, respectiv la diferențele viitorului nostru mod de viață față de cel actual, ne oprim la un alt capitol al bugetului de timp — cel ocupat cu transportul de la domiciliu la locul de muncă și înapoi, mai precis asupra a ceea ce sîntem obișnuiți să denumim navetism. Considerăm că prin înfăptuirea sistematizării teritoriului și a localităților, în procesul dezvoltării rapide a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, al amplasării de întreprinderi industriale în toate județele și centrele importante va fi rezolvată și această problemă a navetismului. Se știe că naveta se efectuează, în general, cu mijloace de transport în comun, altele decît cele urbane, deci după un orar anumit. Acest mod de circulație este deosebit de important în cazul unei rețele dispersate de localități mici, cum este și în marea majoritate a situațiilor existente din țara noastră. Fiecare din aceste localități puțind furniza doar relativ puține brațe de 

In fața schiței de sistematizare a viitorului oraș Aghireș, județul Cluj

muncă, mijlocul de transport în comun este obligat fie să nu treacă prin toate (obligînd pe unii la parcursuri pietonale relativ lungi, incomode pe anotimp nefavorabil), fie să adopte trasee complicate, pentru a trece prin mai multe localități, lungind timpul transportului.Nu credem că este cazul să insistăm prea mult asupra acestei probleme, care este de fapt un rezultat, o consecință a neconcordanței dintre distribuția teritorială a forței de muncă cu cea a locurilor de muncă. Aici se impune o precizare : de fapt nu va dispare orice formă de navetism ; el va rămîne, cu amploare mai mică și sub alte forme, rezolvate în condiții mai bune. Navetismul va dispare însă ca fenomen de masă, odată cu repartiția teritorială nouă, echilibrată a forțelor de producție care cuprind, după cum se știe, și forța de muncă.
Restructurarea rețelei de localități

NOTÎND DECI, ÎN TRECERE, CĂ Sistematizarea teritoriului, mai precis a întregii țări, are ca obiectiv principal realizarea acestei repartiții teritoriale echilibrate a forțelor de producție, să vedem prin ce a- nume ar trebui să difere viitoarea rețea națională de localități, de cea veche.Structura actualei, respectiv a vechii rețele de localități este determinată de caracterul predominant al agriculturii organizate pe principiul proprietății private a loturilor de cultură, care a dus la o dispersare a acestor producători pe tot terenul agricol al țarii caracterizată prin menținerea pînă azi a peste 13 000 de sate, deci în medie cîte o localitate la fiecare 18 km2 



OII_______ . __din teritoriul țării, peste două treimi din aceste așezări avînd sub o mie de locuitori. Această rețea de așezări, rezultată din amintitul caracter predominant al unei anumite agriculturi, nu mai corespunde în întregime cerințelor actualei dezvoltări a țării, în primul rînd celor ridicate de procesul industrializării socialiste.Calea de transformare a rețelei noastre de localități ne apare clară, dacă pornim de la faptul că în viitor, respectiv în 1990. doar 12—15% din totalul populației ocupate va lucra în agricultură. De aici rezultă că viitorul „mediu rural", în sensul totalității localităților în care profilul de activitate predominant va fi cel agricol, nu va cuprinde mai mult de 20—25% din populație, restul urmînd să locuiască la orașe. Deci putem conta pe o populație rurală viitoare de cel mult 5—6 milioane de locuitori, și una urbană de 19— 20 de milioane. De aici rezultă necesitatea regrupării populației în cadrul acțiunii de distribuire teritorială a forțelor de producție. proces care se desfășoară parțial și pe cale spontană, prin dispariția treptată a unor sate mici, prin mutarea locuitorilor în localități mai mari. Acest proces este dirijat în prezent prin trei pîr- ghii principale.Prima care a intrat în acțiune și are cele mai mari efecte o constituie realizarea marilor investiții industriale, creatoare de noi locuri de muncă concentrate în a- numite puncte, printre care mai ales marile platforme industriale, și ridicarea in paralel cu acestea și în apropierea lor a sute de mii de locuințe, cu dotările aferen- ; te acestora.A doua acțiune este organizarea terito- rial-administrativă, în cadrul căreia cu ocazia reformei din 1967 numărul comunelor a fost redus de la 4259 la 2706. mă- rindu-se treptat rolul reședinței de comună ca centru de gravitație, de atracție pentru restul satelor componente comunei, acționînd spre organizări teritoriale destul de însemnate.A treîa acțiune, în curs de desfășurare și ea în prezent, o constituie transformarea unei părți din aceste centre de comună în viitoare orașe. După cum se subliniază în Directivele Congresului al XI-lea al P.C.R., pînă în 1980 cel puțin 100 centre comunale vor trece pe calea modernizării, transformîndu-se în orășele agricole sau agroindustriale, pentru ca pînă în 1990 numărul noilor centre orășenești să se ridice la 300—400 ; totodată, se va urmări ca a- șezările urbane să formeze centre de gravitație și de polarizare pentru zonele rurale înconjurătoare.Este evident că, printr-o astfel de perspectivă, viitoarea noastră rețea națională de localități se va deosebi radical de cea moștenită, existentă încă în esența ei.
0 nouă structură a orașelor

VOR APAREA însă oare și modificări în structura însăși a orașelor ? Se poate spune că da. în primul rînd, va dispare fosta contradicție dintre centru și periferie, prin restructurarea unor cartiere, acțiune începută într-un șir de localități, în al doilea rînd, credem că vom realiza orașe care să fie altfel concepute, decît majoritatea ansamblurilor din occident, 

preluînd ceva din experiența străveche a arhitecturii noastre populare. Nu ne gîn- dim în acest sens la experiența din domeniul plasticii, de ordinul formelor, ci la probleme de conținut, care reflectă aspecte ale unui mod de viață.în ansamblurile noastre de locuit țărănești, tradiționale, există o trecere gradată, nuanțată, între domeniul public al străzii și cel intim al locuinței. Această trecere începe cu banca de lingă poartă, pe care se poate sta privind sau intrînd în vorbă cu trecătorii, ea continuă cu gardul cu portița cîntată de poeții noștri, cu curtea plantată, de unde se poate privi exteriorul, fără să fii văzut, decît cînd dorești, și se încheie cu prispa casei. A- ceste elemente felurite de trecere între domeniul public și cel intim permit și prilejuiesc o gamă variată de contacte sociale, necesare individualităților diferite, dispozițiilor sufletești momentane, variate. Aceeași problemă a formelor de trecere gradată de la domeniul public la cel intim o găsim, rezolvată sub alte forme, și la casa meșteșugarului medieval sau în blocul de speculă de la finele secolului trecut, care în jurul unei curți interioare așeza la fiecare etaj galerii deschise de circulație, de pe care se intra în locuințe.
Cum se rezolvă 

această problemă acum ?

CERCETĂRILE efectuate în ultimii ani arată că în ansamblurile compuse în genul unor incinte relativ mici, ca primele ansambluri din Vatra Luminoasă sau din municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej, sau al celor compartimentate în mod judicios prin plantații majore, deci în cazurile în care apar unele spații semi-publice sau semi- private, situația creată constituie premise favorabile unei evoluții pozitive : apar relații sociale pe care le-am putea denumi „de vecinătate", oamenii se leagă între ei și de cartierul lor.Merită de subliniat faptul că Legea privind sistematizarea teritoriului și localităților urbane și rurale (nr. 58/1974) și Legea privind sistematizarea, proiectarea și realizarea arterelor de circulație în localitățile urbane și rurale (nr. 37/1975) cuprind o serie de prevederi care duc la realizarea unor astfel de ansambluri, cu incinte care pot forma spații intime. Se pare deci că se pot găsi soluții corespunzătoare, căutarea lor fiind doar la începuturile ei. Poate ar fi cazul să se extindă cercetările și experimentările în acest sens. -Desigur, ar fi încă multe de spus : despre dotările care favorizează realizarea unor contacte umane și — cu o temă mai largă — cele necesare în perspectiva sporirii timpului liber ; despre problemele bătrînilor, care constituie o pondere din ce în ce mai mare a populației, avînd cerințe specifice, care se cer rezolvate ; despre unele cerințe specifice tineretului ; despre evoluția viitoare a satelor și despre mărimea optimă a localităților. Iată o înșirare de cîteva probleme majore care trebuie să-și găsească rezolvarea în cadrul sistematizării.
dr. arh. Gh. SEBESTYEN

DIN CRONICA 
ÎNTRECERIIPRODUSE PESTE PLAN• Desfășurând o activitate susținută pentru înfăptuirea angajamentelor asu- mate in chemarea la întrecere adresată tuturor colectivelor de muncă din industria metalurgică, siderurgiștii Combinatului din Hunedoara au realizat peste prevederi in primele două decade ale lunii ianuarie mai mult de 10 000 tone de -oțel, laminate finite și sîrmă. Cu cele mai bune rezultate se prezintă formațiile de lucru de la cuptoarele Martin și electrice care au asigurat funcționarea la parametri ridicați a agregatelor, reușind să elaboreze peste prevederi o cantitate de oțel echivalentă cu metalul necesar pentru fabricarea a circa 1 200 de tractoare.• Colectivele termocentralelor electrice din județul Hunedoara au produs și pulsat in rețeaua sistemului energetic național cu 6 900 000 kWh energie electrică mai mult decit era stabilit. Creșterea producției de energie s-a obținut ca urmare a sporirii indicilor de utilizare a agregatelor și instalațiilor, în condițiile unor consumuri specifice de combustibil mai mici decit anul trecut.• La rîndul lor, lucrătorii întreprinderilor județului Buzău au realizat în primele 20 de zile din ianuarie, peste plan, însemnate cantități de țiței, 8 000 mp geam -tras, 520 t sirmă, 20 tone produse din mase -plastice, 150 tone zahăr. Succesele obținute demonstrează posibilitățile de sporire a producției industriale a județului, care va fi in acest an cu 29% mai mare decît în 1975, ca și hotărîrea colectivelor de aici de a face totul pentru îndeplinirea ritmică și integrală a sarcinilor ce le revin.• Colectivele industriale brăilene răspund prin fapte de muncă chemării la întrecere adresate de oamenii muncii din Capitală pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor pe anul 1976. Metalurgiștii întreprinderii „Laminorul", de pildă, au expediat beneficiarilor de la începutul anului, peste prevederi, 200 tone de laminate, iar colectivul fabricii „Stânca" a livrat șantierelor de construcții cea de-a 5 000-a tonă de ciment fabricată în acest an.• Muncitorii, inginerii și tehnicienii de la întreprinderea „Unio" din Satu Mare — una din cele mai mari unități constructoare de utilaj minier din țară — au obținut o producție industrială peste plan, de la începutul acestui an, în valoare de 3 milioane lei. întreprinderea a livrat suplimentar mașini de încărcat minereu, transportoare cu bandă, locomotive de mină, utilaj pentru industria chimică ș.a.PE ȘANTIERELE DE CONSTRUCȚII• Constructorii și montorii Centralei electrice Rovinari au demarat probele la primele subansamble componente ale grupului nr. 2 de 330 MW prevăzut să fie conectat pînă la sfîrșitul anului la sistemul energetic național. Simultan, continuă lucrările la agregatele următoare menite să sporească la 1 720 MW actualul potențial al centralei.• în ritmuri intense se lucrează și pe șantierele Termocentralei de la Turceni și Complexului hidrotehnic și energetic Cerna-Motru-Tismana, obiective prin care Gorjului ii revine un loc important în investițiile destinate dezvoltării producției de energie electrică a țării. La Turceni. de exemplu, în primele două decade s-a realizat aproape 7O°'o din planul lunar, in timp ce pe șantierele de pe Valea Cernei, Valea Marc, Scărișoara și Valea lui Iovan, din cadrul Complexului hidrotehnic și e- nergetic Cerna-Motru-Tismana, prevederile planului la zi sînt depășite cu 2—5%.

I

z



,.CH

CREȘTEREA CONTRIBUȚIEI CONSILIILOR POPULARE
LA DEZVOLTAREA Șl MODERNIZAREA AGRICULTURII

I

DIRECTIVELE Congresului alXI-lea al P.C.R. au stabilit pe baza unor ample analize și a unei fundamentări științifice acțiunile și măsurile ce vor fi aplicate în actualul cincinal și în perspectivă în scopul dezvoltării și modernizării în continuare a agriculturii, încadrării organice a acestei ramuri de bază în dinamismul întregii economii naționale și creșterea contribuției ei la realizarea produsului social și a venitului național.în actualul cincinal în agricultură producția globală trebuie să sporească cu 41,3-49,7% comparativ cu realizările obținute în perioada 1971-1975, respectiv cu un ritm mediu anual de 7,2-8,4%. Creșteri mai mari decîi nivelul mediu pe țară sînt prevăzute în principal la cooperativele agricole, iar dintre ramurile de producție din agricultură, la plante tehnice, cartofi, legume și produse animalierePe baza sarcinilor stabilite de Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român au fost elaborate programe concrete de dezvoltare a diferitelor ramuri de producție din agricultură : cereale și plante tehnice, cartofi și legume, pomicultură, viticultură, zootehnie, îmbunătățiri funciare, care cuprind, pe ansamblul țării, pe județe și unități, acțiunile și măsurile ce vor fi aplicate în actualul cincinal de la asigurarea materialului biologic, a bazei materiale, tehnologiilor de producție, formarea cadrelor și cointeresarea lor materială pînă la valorificarea superioară a fiecărui produs destinat consumului în stare proaspătă sau industrială. La înfăptuirea măsurilor cuprinse în aceste programe și la realizarea sarcinilor ce revin agriculturii își aduc contribuția sutele de mii de mecanizatori, muncitori și specialiști din întreprinderile agricole de stat și stațiunile pentru mecanizarea agriculturii, milioanele de cooperatori membri ai cooperativelor agricole de producție, toți locuitorii comunelor și satelor, precum și ai orașelor și municipiilor pe raza cărora există suprafețe de teren ce trebuie puse în valoare cît mai deplin.Consiliile populare județene, municipale, orășenești și comunale, ca organe locale ale puterii de stat au, prin lege, îndatorirea de a se ocupa de rezolvarea problemelor pe care le ridică

lon STANCIU,adjunct al ministrului agriculturii și industriei alimentare
agricultura și de realizarea sarcinilor ce revin acestei ramuri în raza lor de activitate, atît la unitățile agricole de stat și cooperatiste, cît mai ales la gospodăriile populației. Ca urmare a acestor atribuții și răspunderi, la conferințele județene ale deputaților și Ia Congresul Consiliilor Populare sînt analizate — ca o problemă de importanță majoră pentru activitatea desfășurată de consiliile populare, de toți deputății — sarcinile ce revin acestora din planul cincinal 1976—1980 în domeniul agriculturii și industriei alimentare. Comitetele executive ale consiliilor populare, toți deputății pot aduce o contribuție directă și nemijlocită la realizarea sarcinilor ce revin agriculturii în numeroase domenii ale acestei ramuri de bază a economiei naționale.

FOLOSIREA JUDICIOASA a PAMÎNTULUI. această mare avuție națională, reprezintă o sarcină principală, la realizarea căreia consiliile populare trebuie să contribuie în mod nemijlocit. în actualul cincinal, în condițiile în care prin amplasarea de noi obiective de investiții economice și social- culturale se scot anumite suprafețe din circuitul agricol, pe ansamblul tării terenul arabil trebuie să crească cu 125-150 mii hectare. De asemenea, pentru sporirea potențialului de producție al fondului funciar se vor executa amenajări pentru irigații pe mai mult de un milion de hectare, ample lucrări de îndiguiri, desecări, combaterea eroziunii solului, regularizarea cursurilor de apă. Alături de investițiile alocate de stat, ce au o pondere dintre cele mai ridicate în totalul sumelor destinate dezvoltării bazei tehnico-materiale a agriculturii, și de utilajele de îmbunătățiri funciare de mare capacitate cu care vor fi înzestrate unitățile specializate, în executarea acestor lucrări se impune ca să-și aducă un aport însemnat la realizarea programului de îmbunătățiri funciare toți locuitorii localităților ce beneficiază de asemenea lucrări. Potrivit programului stabilit pentru actualul cincinal se impune ca toate localitățile și întreaga populație să participe nemijlocit la executarea amenajărilor pentru irigații din surse de apă locale, la apărarea localităților de inundații, la prevenirea și combaterea eroziunii, a exce-
Din obiectivele întrecerii socialiste 
a lucrătorilor de pe ogoare

CONFERINȚELE județene ale consiliilor 
populare, premergătoare Congresului consi
liilor populare, prilejuiesc o analiză exigentă 

a sarcinilor ce revin consiliilor populare in 
Hoațe domeniile de activitate. Chemările la 
[întrecere, angajamentele concrete asumate 
și schimbul de experiență realizat cu acest 
prilej dovedesc că întrecerea socialistă se 

desfășoară cu o intensitate fără precedent, 
că s-a generalizat ca fenomen economic și 
social-politic, la scara economiei naționale.

Obiectivele concrete propuse a fi atinse 
în 1976 și in acest nou cincinal de locuitorii 
satelor oferă o imagine a dinamicii întrecerii 

in agricultură :• ALBA. In agricultură, eforturile vor fi îndreptate eu precădere spre obținerea, în 1980, a unei producții agricole globale de peste 2,2 miliarde lei, executarea lucrărilor de combatere a eroziunii solului pe 10 000 hectare, amenajarea pentru irigații a 1 400 hectare, creșterea efectivului de animale, ca și a producțiilor de lapte, carne, lină, ouă.• ARAD. Producția globală agricolă va spori pină în anul 1980 cu circa 29.8 la sută față de anul 1975. în același an — 1980, suprafețele irigate vor totaliza peste 40 000 hectare, iar pe 90 000 hectare vor fi făcute lucrări de desecări și îndiguiri ; se vor con

strui 28 de obiective pentru creșterea producției agrozootehnice ;• BISTRIȚA — NASĂUD. Sporirea volumului producției agricole globale planificate cu 56 la sută față de 1975, pe baza efectuării la timp și de bună calitate a tuturor lucrărilor agricole, folosirii eficiente a fondului funciar, realizării integrale a programelor de desecări și îmbunătățiri funciare ; realizarea exemplară a tuturor sarcinilor din programele de modernizare a suprafețelor de livezi și vii, ca și în domeniul zootehniei ;• BOTOȘANI. Se va urmări atingerea, pină în 1980. a unei producții globale agricole de aproape 4 miliarde lei.- Ponderea sectorului zootehnic va prezenta in 1980 circa 40 la sută din totalul producției agricole. Suprafața amenajată pentru irigații va crește cu 10 200 hectare, se vor executa lucrări pentru desecări pe 12 700 hectare și de combatere a eroziunii solului pe 39 000 hectare. Se estimează ca să se ajungă în 1980 la producții de grîu -r 3 200 kg la hectar, la porumb — 3 950 kg, la sfeclă de zahăr — 38 tone, la cartofi — 23 tone, la floarea-soarelui — 1920 kg.• BRAȘOV. Producția globală agricolă va fi cu 23,6 la sută mai mare în 1980 față de 1975 ; in întrecerea socialistă pe anul 1976, in județ se va realiza o producție globală su

plimentară în valoare de 200 milioane lei, concretizată, între altele, în : 1 500 tractoare,1 000 tone îngrășăminte chimice, însemnate cantități de produse ale industriei alimentare ;• CLUJ. Realizarea în agricultură a unor producții medii superioare perioadei precedente : în sectorul vegetal — de cel puțin2 700 kg grîu, 2 900—3 000 kg porumb și 16 000 -— 17 000 kg cartofi la hectar ; în sectorul zootehnic — de cel puțin 2 700 litri lapte pe vacă furajată și 2,5 kg lînă de la fiecare oaie ; executarea peste prevederile planului pe 1976 a unor lucrări de prevenire și combatere a eroziunii solului pe cel puțin 3 000 ha, de desecare și eliminare a excesului de umiditate pe 700 ha, de îmbunătățire a pășunilor pe 300 ha. de întreținere a pajiștilor naturale pe 15 000 ha, redarea în circuitul agricol a 100 ha ;• CONSTANȚA. Redarea in circuitul agricol productiv a 5 500 hectare teren : dezvoltarea producției de cartofi prin cultivarea unei suprafețe de peste 11 500 hectare anual, de pe care să se obțină producții de 30—40 de tone la hectar : creșterea efectivelor de animale și a producției animaliere, astfel ca în 1980 să se ajungă la 177 650 taurine, 457 000 porcine, circa un milion de ovine și 2 200 000 găini ouătoare ; executarea unor lucrări de desecare și drenaj a căror valoare totală se va ridica la peste 380 milioane lei ;• COVASNA. Realizarea, în anul 1980, a unei producții de 86 000 tone cereale, 417,8 mii tone cartofi și 207,8 mii tone sfeclă de zahăr ; sporul producției vegetale se va obține în special prin creșterea producțiilor medii la hectar, care vor trebui să ajungă la



sului de umiditate deoarece pe această cale se creează condiții pentru obținerea unor producții și venituri mai mari.In ultimii ani dotarea cu tractoare și mașini agricole intr-o gamă mereu mai diversificată și asigurarea agriculturii cu erbi- cide a permis ca să se execute mecanizat nu numai lucrările de pregătire a terenului și de însămînțare, ci și cele de întreținere a culturilor și recoltare. Acest proces de mecanizare și chimizare complexă se va intensifica în următorii ani. Cu toate acestea, contribuția prașilelor manuale și a altor lucrări de întreținere și recoltare la porumb, unele plante tehnice, la cartofi, legume, precum și în pomicultură și viticultură are încă un rol important în obținerea de producții mari. Introducerea acordului global și a altor forme de cointeresare materială au stimulat participarea lucrătorilor din unitățile agricole de stat și a cooperatorilor la executarea la timp și de calitate a lucrărilor agricole, asigurîndu-se o sporire însemnată a producției. în unele unități și zone, anumite suprafețe nu sînt folosite în mod corespunzător, lucrările se execută cu întîrziere, iar producțiile sînt cu mult mai mici decît cele realizate de întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole cu condiții asemănătoare.în acest domeniu consiliile populare trebuie să acționeze permanent folosind atribuțiile și totodată răspunderile ce le revin prin lege, spre a antrena toate forțele pentru executarea lucrărilor în termenele și condițiile stabilite de tehnologia fiecărei culturi. Sporirea producției agricole în ritmurile prevăzute în actualul cincinal este condiționată — alături de celelalte măsuri create în agricultură — de convingerea fiecărui locuitor al satelor asupra îndatoririi patriotice ce îi revine, de a contribui printr-o activă participare la gospodărirea rațională a fondului funciar, la executarea lucrărilor agricole și instaurarea în agricultură a disciplinei în muncă, mai buna organizare a producției și a muncii, obiective la care consiliile populare sînt chemate să-și aducă o contribuție directă.
MARI RESURSE în sporirea producției agricole și în formarea fondului de stat îl au gospodăriile populației. Prin intensificarea producției în întreprinderile agricole de stal și cooperativele agricole de producție și organizarea unui nuMir tot mai mare de complexe de creștere și îngrășare a animalelor, contribuția sectorului socialist, mai ales la formarea fondu- lui de stat de produse agricole, devine din ce in ce mai hotări- toare. în același timp gospodăriile populației au sarcina. în conformitate cu programul de dezvoltare a agricultura, sa mărească producția și să valorifice cantități sporite de produse la fondul de stat mai ales la legume, fructe, carne, lapte și »mă. Potrivit programelor de dezvoltare a diferitelor ramuri de producție din agricultură, la nivelul anului 1980. gospodăriile populației urmează să contribuie la formarea fondului de stat cu însemnate cantități de carne, lapte, lînă, cartofi, legume, fructe și struguri.

Consiliile populare au datoria de a sprijini pe toți cetățenii să folosească rațional fiecare metru pătrat de teren pe care îl dețin în lotul personal sau gospodăria individuală în curți și grădini, în așa fel ca să obțină o producție maximă. Experiența multor comune cultivatoare de legume timpurii, care obțin în curți și gospodării în cultură de cîmp și în solarii producții mari din a căror valorificare obțin venituri însemnate, precum și a comunelor care, prin sporirea efectivelor de animale, livrează peste 20 mii hl lapte de vacă, pun în evidență marile rezerve existente la gospodăriile populației și necesitatea de a fi luate măsuri pentru ca în toate comunele gu condiții similare să fie organizate acțiuni de sporire a producției agricole și a livrărilor la fondul de stat. Este o datorie principală a consiliilor populare, a tuturor deputaților ca în actualul cincinal în fiecare gospodărie din mediul rural să fie crescute porcine, ovine și păsări și cît mai multe gospodării să crească bovine și în principal, vaci cu lapte. înfăptuirea acestui obiectiv important cu influențe dintre cele mai pozitive pentru îmbunătățirea alimentației celor ce lucrează în mediul rural și sporirea veniturilor lor pe calea valorificării unor cantități însemnate de produse vegetale și animale la fondul de stat depinde în mare măsură de asigurarea furajelor pentru efectivele deținute de gospodăriile populației. Pentru bovine și ovine sursa principală de furaje o constituie pajiștile naturale Pentru punerea în valoare a marilor resurse pe care le oferă cele peste 4 milioane de hectare pășuni și finețe naturale s-a elaborat un amplu program care cuprinde mijloacele materiale și financiare alocate de stat — inclusiv mari cantități de îngrășăminte chimice — pentru îmbunătățirea pajiștilor și creșterea producției acestora de la 4-5 tone masă verde, cît s-a obținut în ultimii ani, la 15-20 tone. Eforturile făcute de stat în acest domeniu trebuie completate cu participarea directă la executarea lucrărilor de îmbunătățire a pajiștilor, a tuturor cetățenilor ce dețin efective de bovine și ovine. Comitetele executive ale consiliilor populare, toți deputății să antreneze locuitorii comunelor și satelor în executarea volumului de lucrări de ameliorare a pajiștilor și să urmărească în același timp aplicarea unui pășunat rațional care să contribuie la folosirea eficientă a masei verzi ce se obține pe fiecare hectar de pășune.Domeniile de activitate în care pot acționa consiliile populare pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare a agriculturii sînt multiple și variate. Conferințele județene și Congresul con- = iiiilor popjlare. dezbătînd si problemele agriculturii, vor evidenția numeroase și valoroase propuneri pentru punerea în valoare a resurselor din fiecare unitate și creșterea pe această cale — cantitativă și calitativă — a producției agricole. Aplicarea efectivă a acestor propuneri va contribui la realizarea și depășirea sarcinilor ce revin agriculturii în anul 1976 și pe întregul cincinal.
I

2 910 kg la grîu, 22 200 kg la cartofi și 37 100 kg la sfecla de zahăr. Ponderea producției animaliere va fi în anul 1980 de circa 50 la sută din producția globală agricolă a județului ; regularizarea unor cursuri de apă rare vor asigura apărarea împotriva inundațiilor a unei suprafețe de 9 200 ha ; irigarea a p?=te 4 000 ha ; executarea de lucrări de desecări pe 22 500 ha și de combatere a eroziunii solului pe 6 150 ha ;• GALAȚI. La nivelul anului 1980 se vor atinge în agricultură producții medii de 3 275 kg grîu la hectar și 4 250 kg porumb boabe la hectar ; în zootehnie se vor livra in ac.~~t cincinal la fondul de Stat 319 530 tone de carne, 3509,6 mii hl lapte. 5 509 tone lniâ. 3k8 milioane ouă ; fiecare cooperativă agricoiă va obține cel puțin 2 000 litri lapte pe cap de vacă furajată : se va reda în circuitul agricol o suprafață de cel puțin 3100 ha : se vor moderniza 13 000 ha vie ; se vor realiza lucrări de îmbunătățiri funciare în valoare de peste 2,5 miliarde lei ;• GORJ. Creșterea producției agricole cu 26 la sută față de cincinalul precedent : realizarea tuturor lucrărilor de îmbunătățiri funciare prevăzute, respectiv combaterea eroziunii solului pe 25 400 ha, desecări pe 5 600 ha, îndiguiri pe 7 400 ha, modernizarea și extinderea sistemului de irigații pe 3 550 ha ; realizarea* la nivelul anului 1980 pe întregul județ a unei producții de cel puțin 260 mii tone cereelfe ; extinderea suprafeței cultivate cu legume și zarzavaturi la 3 500 ha, construirea a cel puțin 130 ha sere și solarii ;• HARGHITA. Extinderea suprafeței arabile a județului pînă în 1980 cu cel puțin 1 700 ha ; depășirea planului pe acest an la 

producția de cartofi in fiecare unitate agricolă cu cel puțin 3 la sută ; ajungerea. în 1980. la un efectiv de 199 000 bovine și 379 000 ovine ; depășirea planului de producție la lapte de fiecare vacă furajată cu 100 litri în I-A.S. și 150 litri in C.A.P. ;• ILFOV. Cele peste 6 miliarde lei investiții vor fi folosite, in principal, pentru amenajări de irigații pe încă 73 400 ha. executarea de lucrări de desecare pe alte 63 500 ha, combaterea eroziunii solului pe 12 000 ha. darea in circuitul arabil a unor suprafețe ins-unind 4 700 ha. construirea a 10 complexe de tip industrial pentru creșterea bovinelor și păsărilor ; obținerea in anul 1980 a unor producții de 1.8 milioane tone cereale, 413 900 tone legume. 336 000 tone sfeclă de zahăr și a cite 83 000 tone floarea-soarelui și soia ; sporirea efectivelor de animale, pină in 1980, cu 17 la sută la bovine, 14 la sută la porcine, 16 la sută la ovine ; 22 la sută la păsăriouătoare și realizarea pe această cale a unei producții totale de peste 204 000 tone carne față de 130 000 tone în 1975 ;• MEHEDINȚI. Față de anul 1975. producția globală agricolă va spori cu 31 la sută în anul 1980 ; producția de cereale va spori în acest cincinal la peste 1,9 milioane tone ; anul acesta vor fi livrate în plus la fondul central al statului 5 000 tone grîu, 4 000 tone porumb, 500 tone floarea-soarelui, 1 000 tone carne, 500 hl lapte etc. ;• SALAJ. Realizarea unor producții medii la hectar de cel puțin 2 600 kg la grîu, 2 800 kg La porumb, 36 000 kg la sfeclă de zahăr, 16 300 kg la cartofi ; îmbunătățirea activității din zootehnie pentru a obține cel puțin 85 viței la 100 de vaci și juninci și 95 miei la 

o sută de oi. precum și o producție medie anuală de 2 600 1 lapte pe vacă furajată ;• SUCEAVA. Suprafața arabilă a județului va spori cu 3 000 ha : se vor executa lucrări de desecări pe 27 300 ha, de combatere a eroziunii pe 29 000 ha ; suprafața irigată va ajunge la 12 000 ha ; se vor produce anual cel puțin 87 000 tone legume, din care 56 000 tone in gospodăriile populației ; efectivele de animale vor crește cu 16,7 la sută la taurine, 12.7 la sută la porcine, 30.2 la sută la ovine și 9.8 la sută la păsări ; producția globală in industria alimentară va spori cu 34 la sută ; la carne și produse din carne cu peste 23 la sută ; la lapte și produse din lapte cu 50 la sută :• TULCEA. Producția medie anuală la hectar va fi de cel puțin 3 320 kg grîu, 4 340 kg porumb, 2150 kg floarea-soarelui, 42 300 kg sfeclă de zahăr și 18 000 kg legume ;• VASLUI, în cincinalul 1976—1980 producția agricolă va crește cu 46 la sută față de 1975. Producțiile medii la ha vor fi de circa 3 200 kg grîu, 3 700 kg porumb, 2 000 kg floarea-soarelui, 37 000 kg sfeclă de zahăr, 21 000 kg l-egume, 8 000 kg struguri ; efectivele de animale vor crește cu 30 000 capete la bovine, peste 40 000 la porcine și peste 100 000 la ovine ; ponderea zootehniei în producția globală agricolă a județului va fi de circa 40 la sută în 1980 ;• VÎLCEA. Producția globală agricolă va spori în acest cincinal cu 29 la sută, comparativ cu media anilor 1971—1975.
(In numărul următor vom completa 

sinteza angajamentelor cu obiectivei^ 
propuse in celelalte conferințe jude
țene ale consiliilor populare).



eu
„Progresul societății noastre, înfăptuirea programului de făurire a 

societății socialiste multilateral dezvoltate sînt condiționate de cadre, de 
* oameni! Omul este forța principală a tot ceea ce făurim și, de aceea, în 

primul rînd trebuie să ne îngrijim de pregătirea sa, de formarea cadrelor 
pentru toate domeniile de activitate. Dacă vom rezolva în mod corespun
zător această problemă, vom avea siguranța că tot ceea ce ne propunem 
vom înfăptui în bune condiții".

NICOLAE CEAUȘESCU

STRATEGII PRIVIND PREGĂTIREA
Șl UTILIZAREA RESURSELOR DE MUNCĂ

PORNIND de la realități de necontestat, Partidul Comunist Român și 
statul nostru înscriu politica formării cadrelor, a valorificării tot mai eficiente a re
surselor umane, a dezvoltării și perfecționării învățămîntului de toate gradele, a edu
cării prin muncă și pentru muncă pe un loc de frunte în ansamblul politicii de dez
voltare economică și socială a țării noastre.

Factor de o deosebită complexitate, care este influențat și la rîndul său in
fluențează aproape toate domeniile vieții, forța de muncă, mai precis abordarea ei, 
obligă la o viziune sistemică, multilaterală și multidisciplinară.

Pornind de la ideea că pentru a putea stabili strategii optime în utilizarea unei 
anumite resurse trebuie, înainte de toate, să o cunoști temeinic, preocuparea celor ce 
au răspunderea gospodăririi resurselor umane începe, desigur, de la cunoașterea ca
racteristicilor demografice, a tendințelor de viitor ale creșterii și structurii populației, 
de care depinde, în mare măsură, mărimea și calitatea acestora și, care, la rîndul lor, 
condiționează sursele de acoperire a nevoilor crescînde de forță de muncă.

Fapt pozitiv pentru economia noastră este că resursele de muncă permit conti
nuarea ritmurilor susținute de dezvoltare complexă și multilaterală, aceasta nein- 
semnînd, insă, că sarcina asigurării forței de muncă în următorii ani va fi ușoară. 
Este edificator faptul că pentru următorii cinci ani vor trebui asigurate peste 1 800 
mii cadre calificate, din care cca. 1 550 mii muncitori calificați.

Cadre cu pregătire multilaterală
f ESTE CUNOSCUT pentru toți că partidul și statul nostru acordă o deosebită atenție pregătirii școlare și profesionale, asigurării, în toate domeniile de activitate, a unor cadre care posedă temeinice cunoștințe, capabile să răspundă exigențelor tot mai înalte ale organizării, conducerii și realizării producției, într-o economie modernă, care se dezvoltă sub semnul înfăptuirii plenare a revoluției tehnice și științifice.Formarea noilor detașamente de muncitori, maiștri, tehnicieni și specialiști cu studii superioare a constituit în țara noastră, în ultimii ani, obiectul unor profunde Studii pe linie de partid și de stat, crista- lizîndu-se soluții originale, rezultate din analiza condițiilor noastre concrete de dezvoltare, din experiența dobîndită pînă în prezent, care și-au găsit expresia în proiectul de program de asigurare, pregătire și perfecționare a forței de muncă pînă în anul 1990.Privită, cu un îndreptățit temei, ca o adevărată problemă națională, pregătirea și perfecționarea forței de muncă, factor de o deosebită importanță pentru creșterea productivității muncii, a eficienței economice, polarizează astăzi eforturile unor valoroși specialiști din întreprinderi, centrale industriale, ministere, organe centrale de sinteză, care sub directa conducere și îndrumare a organelor de partid, în sfera cărora activează, elaborează programe de asigurare, pregătire și perfecționare a forței de muncă, care includ măsuri concrete pînă la nivel de secție, atelier și loc de * muncă.Să ne oprim doar asupra cîtorva mutații calitative oglindite în aceste programe, și anume: creșterea ponderii muncitorilor calificați în totalul muncitorilor de la 77,3% în 1975 la 80,8% în 1980 ; creșterea ponde

rii muncitorilor pregătiți prin școli și ucenicie, forma cea mai eficientă de calificare, de la cca. 35% în cincinalul încheiat, la peste 50° 0 în cincinalul in curs : toate acestea în condițiile creșterii. în totalul cadrelor calificate ce urmează să se asigure, a ponderii specialiștilor cu studii superioare. Un aspect inedit îl prezintă pregătirea cadrelor medii de specialitate în anii care urmează, inedit dat de faptul că pînă în anul 1990 toți tinerii vor absolvi, în mod obligatoriu, învățămîntul liceal. A- ceasta înseamnă că toți muncitorii vor avea, din punct de vedere al nivelului de instruire, pregătirea medie. înseamnă, în continuare, că după o practică de cîțiva ani în producție, cei dotați cu calități de organizatori, de conducători de colective, vor putea deveni cu ușurință, în condițiile și în dimensiunile cerute de viață, tehnicieni, maiștri sau alte cadre care ocupă o treaptă de nivel mediu pe scara ierarhică a locurilor de muncă. Totodată, acești muncitori vor constitui, în mai mare măsură, pepiniera viitorilor ingineri, proiectând și cercetători. Este deosebit de însemnat faptul că în perioada 1976—1980 partea preponderentă — cca. 70% — a elevilor de liceu vor urma cursurile liceelor de specialitate.Un început deosebit de bun este făcut în concepția legării învățămîntului liceal de practică, prin faptul că — fără a fi considerată o formă pregătitoare de cadre — treapta a I-a de liceu are un asemenea conținut care face din plin cunoscută elevilor lumea muncii, lumea meseriilor, care va reuși, sperăm, să le sădească în suflete dragostea pentru munca concretă, pentru munca creatoare și va diminua, treptat, tendința, azi încă destul de marcată, în multe familii și în rîndul multor tineri, de a se pregăti pentru domenii administrative, pentru locuri de muncă „călduțe*1 și pe cît posibil situate în centre mari urbane.

Așa cum este și firesc, problemele forței de muncă, ale pregătirii cadrelor s-au înscris și pe ordinea de zi a conferințelor județene ale consiliilor populare, cu care ocazie aleșii poporului, la rîndul lor lucrători în cele mai diferite domenii, au analizat, dînd dovadă de responsabilitate, lipsurile care s-au manifestat și au conturat cu claritate sarcinile de viitor.Dintre neajunsurile mai frecvente am menționa că nu în toate cazurile s-a asigurat la timp personalul calificat și cu experiență pentru noile obiective de investiții ; instruirea muncitorilor prin cursuri de scurtă durată nu a corespuns, pe deplin, cerințelor tehnicii și tehnologiilor moderne ; s-a manifestat o insuficientă preocupare pentru atragerea și pregătirea de muncitori la anumite meserii din metalurgie, minerit sau construcții, și au fost întreprinse puține acțiuni în vederea calificării unui număr sporit de femei, care să permită încadrarea lor pe locuri de muncă de un nivel mai ridicat de calificare, încă din primii ani ai cincinalului.Astăzi, fiecare județ cunoaște necesarul de forță de muncă ce trebuie să se asigure unităților de pe raza sa, pînă la detaliul meseriilor. Aceasta permite desfășurarea unei informări fundamentate a cetățenilor asupra direcțiilor și profilelor spre care se pot îndrepta ei sau copiii lor, în vederea calificării și de asemenea permite, organelor de resort o judicioasă profilare a bazei materiale a învățămîntului, înțele- gînd prin aceasta nu numai alegerea celor mai potrivite profile pentru școlile profesionale și liceele industriale din fiecare localitate, dar și alegerea meseriilor și profilului lucrărilor practice, care se realizează în ultimii ani ai școlii generale și în liceele real-umaniste, corespunzător cu primele cunoștințe necesare pentru meseriile în care absolvenții acestora se vor putea califica în cazul în care nu vor urma alte forme mai variate de învățămînt.
Valorificarea cit mai judicioasă 
a potențialului de muncă existentBAZĂ a unei bune orientări profesionale, informarea trebuie să se desfășoare la nivelul fiecărui județ, a fiecărui oraș și comună, în mod sistematic și continuu cu mobilizarea tuturor cadrelor didactice, înainte de toate a organelor locale ale Uniunii Tineretului Comunist, ale Consiliului Național al Femeilor și, bineînțeles, a organelor de specialitate în domeniul forței de muncă.Ne-am oprit asupra acestei sarcini de perspectivă nu din întîmplare, ci datorită faptului că, drept urmare a industrializării intense a tuturor județelor țării, peste 



tot apare ca o sarcină de prim ordin valorificarea cît mai judicioasă a potențialului de muncă uman existent. Nu vă exista nici un județ în care, în următorii cinci ani, necesarul suplimentar de forță de muncă să se situeze sub 20 mii și foarte puține județe în care acesta va fi sub 30 de mii persoane. Numărul personalului ■angajat va spori, concomitent cu creșterea productivității muncii, cu 58,1% în județul Bistrița-Năsăud, cu 44,0% în Sălaj, cu 37,3% în Covasna, cu 36,7% în Tulcea, cu 36,6 în Botoșani, cu 32,3" 0 în Vaslui, cu 31,4% în Vrancea etc.în același timp. înregistrând valori relativ mai scăzute, numărul celor angajați va cunoaște creșteri absolute mari și în județe în prezent industrializate și care întâmpină chiar dificultăți în asigurarea forței de muncă necesare, cum sînt Brașov, Sibiu, Galați, Timiș, Constanța, Hunedoara, Prahova și municipiul București.Aceste aspecte conturează de la sine o cerință de o deosebită importanță, valabilă în egală măsură în toate județele, la realizarea căreia comitetele executive aie consiliilor populare pot aduce un aport valoros, și anume cunoașterea și atragerea în muncă a tuturor resurselor umane.O atenție deosebită trebuie acordată, în acest context, calificării și utilizării judicioase a resurselor feminine. Numeroase tinere fete se pregătesc azi, alături de băieți, în meserii în trecut inaccesibile lor, din domeniul construcțiilor de mașini, al electronicii și electrotehnicii, și de ce să nu o spunem, acolo unde lucrează au demonstrat, prin calitățile și aptitudinile lor, prin pricepere și perseverență că pot realiza performanțe și rezultate la nivelul celor mai înalte exigențe.Pentru cele 2 400 noi obiective industriale care vor intra în funcțiune în cincinalul pe care abia l-am început, se impune urgentarea elaborării, în cadrul studiului tehnico-economic, a graficelor de asigurare cu forță de muncă, care să fie realist fundamentate, să cuprindă structuri raționale de categorii profesionale, de nivel de calificare. De asemenea, graficele trebuie să înscrie, după o temeinică analiză, numărul cadrelor de înaltă calificare ce urmează a se asigura prin transfer sau detașare de la unități existente, cu scopul de a constitui nuclee de bază pe lingă care să-și desăvîrșească pregătirea profesională tinerii absolvenți și muncitorii calificați prin cursuri. întreprinderile beneficiare trebuie să asigure acestora condițiile de viață, în general, și de locuit, în primul rînd, iar cele de la care pleacă, înlocuirea lor, temporară sau definitivă, după cum e cazul, cu alte cadre, existente în întreprindere sau pregătite special pentru acest scop.O condiție esențială pentru buna asigurare a noilor obiective cu forța de muncă necesară este urmărirea corelată a execuției investiției cu îndeplinirea programului de pregătire pentru a se evita situații păgubitoare, atît pentru stat cît și pentru persoanele în cauză, determinate de decalarea intrării în funcțiune a unor obiective pentru care s-a pregătit forța de muncă. Utilizarea rațională a personalului care a absolvit forme de școlarizare sau specializare se poate realiza prin detașare, în condițiile prevăzute de lege, la constructor, sau prin transfer la întreprinderi care au nevoie de cadre în profilul respectiv. Luînd însă în considerare pericolul pe care-1 prezintă această soluție, și anume de a nu mai dispune de forța de muncă necesară în momentul în care obiectivul intră în funcțiune, este desigur de preferat ca, în toate cazurile în care decalarea este previzibilă, să se coreleze, din mers, terme

nele din graficele de asigurare și pregătire a cadrelor cu noul termen de punere în funcțiune, sistînd încadrarea de personal sau, după caz, menținînd sau pregătind numai personalul strict necesar, potrivit cerințelor nou create. Policalificarea poate de asemenea, să ofere o soluție judicioasă, atît în situații ca cele menționate, cît și în cazuri în care schimbările structurii sau sortimentelor de produse, perfecționările organizării muncii și producției cer schimbarea conținutului sau a locului de muncă al unor muncitori sau chiar a unor specialiști existenți în unitate.înnoirea, care va caracteriza în acest cincinal nu numai conținutul locurilor de muncă sau desfășurarea producției a numeroase întreprinderi, ci chiar imaginea de ansamblu a multor județe, va face ca preocupările și îndeletnicirile tradiționale să lase locul unor noi meserii și specialități. După cum este însă firesc, nu în toate cazurile există asigurată rețeaua școlară sau chiar experiența productivă necesară pentru formarea cadrelor în structura profesională necesară. Sprijinul întreprinderilor de profil, din centre industriale apropiate sau, după caz, accelerarea construirii unor grupuri școlare adecvate pentru instruirea forței de muncă locale pot oferi opțiuni organelor de decizie, în funcție de timpul care le stă la dispoziție pentru pregătire, de numărul, varietatea și complexitatea meseriilor respective.
Perfecționarea continuă - 
a calificării profesionaleDAR ASTĂZI, cînd schimbările au loc în ritmuri atît de rapide în toate domeniile, calificarea, oricît de temeinic ar fi ea făcută, nu mai oferă garanția competenței de lungă durată, pe aproape nici un loc de muncă. Educația permanentă sau perfecționarea profesională continuă sînt principii care-și găsesc o aplicare tot mai largă în practica formării cadrelor. Ținînd cont de evoluția numărului și structurii profesionale a personalului, programul de asigurare, pregătire și perfecționare a forței de muncă prevede pe total economie perfecționarea, în medie anuală, a cca. 1 750 mii lucrători, ceea ce înseamnă că pînă în anul 1980 toți angajații vor fi cuprinși, în mod organizat, cel puțin la una din formele de perfecționare prevăzute de lege. în paralel, se impune din ce în ce mai acut preocuparea pentru fiecare om al muncii de a-și actualiza cunoștințele profesionale și de a fi mereu la curent cu cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii din domeniul de activitate în care lucrează.Plecînd de la ideea că în prezent în fiecare localitate, pînă la nivel de comună, sînt cunoscute sarcinile ce decurg din planul național unic de dezvoltare economică și socială, că acestea au constituit obiectul unor vii dezbateri în pregătirea Congresului consiliilor populare, ne exprimăm părerea că acum este momentul cel mai potrivit pentru a concretiza, în fiecare localitate și în fiecare unitate, măsurile menite să asigure realizarea programelor de pregătire a forței de muncă adoptate de conferințele județene. înfăptuirea lor va aduce o contribuție însemnată nu numai la realizarea obiectivelor înscrise în plan, dar va determina și însemnate mutații calitative, de un bogat conținut, în gradul și structura de ocupare a populației, în structura socială și chiar în modul și concepția sa de viață.Înregistrînd momentul în care, pentru 

prima dată în țara noastră, populația ocupată în industrie va depăși numărul și proporția celei ocupate în agricultură, în numeroase județe ponderea populației ocupate în industrie se va ridica în anul 1980 mult peste aceea realizată pe ansamblul economiei (36,3%) : Brașov — 55,0% ; Caraș-Severin — 43,2% ; Cluj — 42,1% ; Dîmbovița — 42,1% ; Hunedoara — 44,0% ; Prahova — 45,4% ; Sibiu — 52,4" 0 ; Timiș 42,4" 0. Dar, poate nici nu este acesta elementul cel mai caracteristic pe teritoriu, ci schimbarea accentuată care are loc în acest sens, chiar în județele care nu se vor situa, încă, nici la nivelul anului 1980, peste nivelul mediu pe țară. Astfel, mi se pare deosebit de semnificativ faptul că în județul Bistrița- Năsăud ponderea populației ocupate în industrie va crește în anul 1980 la 26,8%,- de la 14.6" o în 1975 ; în Botoșani la 22.1%, de la 13,5% ; în Ialomița la 26,9% de la 15,1" „ ; în Teleorman la 24,4%, de la 14,7% ; în Vrancea la 26,7%, de la 13,3%. Implicit, în toate aceste județe numărul muncitorilor calificați necesar a se pregăti cunoaște valori între 20 și chiar peste 30 mii. Nu intenționez să revin la complexele probleme pe care le va ridica pregătirea acestora ; consider însă util să mă opresc la grija care va trebui acordată asigurării și calificării forței de muncă pentru agricultură.Nu ni se mai pare ca ceva ieșit din comun să denumim munca în agricultură drept o nouă variantă a muncii industriale. Dar apreciem că nu în aceeași măsură ne-am schimbat optica atunci cînd e vorba de calificarea forței de muncă pentru această ramură. Este bine cunoscut pentru specialiști, și chiar pentru nespecialiști, că în agricultură, de unde s-a recrutat, în cursul anilor, o parte însemnată a lucrătorilor care azi muncesc în ramurile neagricole, cca. 60% din forța de muncă o constituie femeile și nu mult mai scăzută este proporția persoanelor care au pășit peste 40—45 de ani. De aici, o sarcină care se impune a fi realizată, dacă vrem cu adevărat să răspundem cu da imperativului de a făuri o Românie modernă și cu o înaltă productivitate socială a muncii. Care ? Aceea de a califica și pentru agricultură tineri, băieți și fete, care să îndrăgească varianta modernă a acelei meserii de la care au pornit majoritatea părinților sau bunicilor noștri și să aducă, aici, energia tinereții lor ca izvor de creștere și pe această cale a avuției noastre naționale.Firesc este că mutațiile calitative pe care le va înregistra forța de muncă se vor reflecta profund și în structura socială a poporului, care va cunoaște un intens proces de omogenizare.Muncitorul de tip nou, cu o temeinică bază de instruire școlară — științifică și culturală — dobîndită azi în 10 și mîine în 12 ani de învățămînt obligatoriu, pe care se suprapune o modernă și complexă pregătire profesională ; țăranul capabil să mînuiască agrotehnici avansate și să stăpânească legile naturii ; intelectualul gaia să ridice mereu pe noi culmi toate domeniile științei românești, formează azi acel popor care, folosind în mod conștient forța sa creatoare, traduce în fapt obiectivele îndrăznețe înscrise în Programul partidului, program care are ca țel suprem acela de a făuri fiilor de azi și de mîine ai țării o viață mereu.mai bună, fericită și demnă.'
Ana DRAGANdirector în Ministerul Muncii



PĂDURILE - AVUȚIA

Șl „PLĂMÎNUL VERDE"

AL ȚĂRII

EXAMINtND și aprobînd proiectul Programului de măsuri privind 
conservarea și dezvoltarea fondului forestier al țârii în perioada 1976— 
2010, Plenara’C.C. al P.C.R. din 16 decembrie 1975 a stabilit ca acesta 
să fie supus discuției conferințelor județene ale deputaților consi
liilor populare municipale, orășenești și comunale și Congresului consi
liilor populare județene și președinților consiliilor populare, urmînd a fi 
apoi înaintat Marii’Adunări Naționale spre legiferare. în legătură cu 
prevederile acestui document prețios, publicăm în cele ce urmează un 
studiu privind rolul pădurii, stadiul gospodăririi sale, principalele orien
tări de perspectivă definite cu rigcare științifică de documentele pro
gramatice ale Congresului al Xl-lea al P.C.R.

ÎN ARSENALUL mijloacelor pentru menținerea echilibrului ecologic, pentru protecția și ameliorarea mediului înconjurător, pădurea constituie cel mai important lactor natural, foarte eficient, stabil și inepuizabil. Pină de curind. pădurea a fost privită, aproape in exclusivitate, ca o sursă producătoare de lemn. Această atitudine a avut drept urmare defrișările masive, neraționale, făcute în trecut în unele țări ale Europei și ale Orientului Apropiat, cu tot cortegiul lor de consecințe nefaste. Odată cu dezvoltarea cunoștințelor in domeniul biologiei și al ecologiei, dar mai ales de cind multe țări au început să simtă și unele efecte negative ale industrializării asupra mediului înconjurător, organele de specialitate și de decizie s-au aplecat cu grijă din ce în ce mai mare asupra funcției de protecție a pădurii. E vorba de protecția atmosferei împotriva poluării, protecția solului împotriva erodării, protecția rîurilor împotriva torențialității, protecția climei împotriva uscăciunii, protecția faunei și a florei specifice împotriva dispariției.în legătură cu protecția atmosferei este edificator de subliniat faptul că pădurea este eel mai puternic și eficient mijloc de purificare a atmosferei, un adevărat plă- mîn verde. Din studiile efectuate în R.F.G. reiese că un singur arbore matur de fag „produce" 1,7 kg oxigen în fiecare oră și „prelucrează" 2,35 kg bioxid de carbon emanat din țevile de eșapament ale mașinilor. în acest fel se purifică 4800 m3 de aer pe oră, asigurîndu-se nevoile zilnice de oxigen ale unui număr de 64 oameni. Totodată, pădurea constituie un puternic filtru natural, care reține în coroanele arborilor particule fine de praf, cenușă, etc.Rolul protector al pădurii pentru menținerea și consolidarea solului poate fi ilustrat cu datele dintr-un studiu efectuat în Italia la începutul deceniului actual. Din acest studiu reiese că apele fluviului Arno transportă în fiecare an 2,67 mii. tone de sol, ceea ce corespunde cu reducerea anuală a straturilor de teren cu 2,5 cm. De altfel, dezastruoasele inundații care au avut loc în anul 1966 în Italia, țară cu suprafețe mari defrișate în trecut, au arătat că regiunile despădurite prezintă permanent pericolul fenomenelor de erodare și torențialitate. Aspectul de- 

șertic de pe vastele întinderi ale Africii, ale Orientului Apropiat și ale altor părți ale globului, este datorat acțiunii inconștiente a omului, care a distrus pădurea, deschizînd astfel calea aridității, a secetei. Reinstalarea vegetației forestiere în aceste zone are loc într-un ritm foarte lent, cu mari dificultăți și cu cheltuieli însem-
„Starea” pădurii pină la naționalizareIN TRECUT, pădurile țării noastre au ocupat suprafețe mult mai întinse decît în prezent. La începutul secolului XIX, pădurile reprezentau 35—10" „ din teritoriul țării. Pe măsura creșterii populației (și respectiv a așezărilor omenești, a agriculturii. a căilor de comunicație, a întreprinderilor industriale), suprafața fondului forestier s-a restrins treptat, ajungînd în prezent la 27”.>. O diminuare considerabilă a suprafeței fondului forestier a avut loc imediat după primul război mondial, cînd circa 800 mii ha pădure au fost defrișate. La diminuarea continuă a suprafeței fondului forestier s-a adăugat înrăutățirea sa calitativă datorată, în special, următoarelor cauze : exploatarea nerațională, prădalnică, a pădurilor și, îndeosebi, a celor de rășinoase situate în locuri ușor accesibile ; pășunatul abuziv, favorizat de regimul de proprietate al pădurilor ; lipsa de preocupare pentru lucrările silvicultu- rale necesare pădurii ; aplicarea unor regimuri de tăiere necorespunzătoare, mai ales în cazul pădurilor proprietate particulară.Din acele timpuri țara noastră a moștenit bazine forestiere de rășinoase epuizate sau puternic degradate ca : Vrancea, Arieș, Sebeș, Lotru, Ampoi, Trotuș, Valea Vișeului, Valea Sadului ș.a. Totodată, au apărut și s-au accentuat fenomenele de eroziune a solului și de torențialitate în Valea Buzăului, Valea Lotrului, Valea Argeșului, Valea Ampoiului, Vrancea ș.a. Ca urmare, la naționalizare, fondul forestier preluat avea 700 000 ha terenuri forestiere despădurite și peste 600 000 ha păduri degradate și brăcuite. La aceasta se adaugă circa 700 000 ha terenuri agricole degradate, scoase din producția agricolă, precum și 2 300 000 ha terenuri agricole

■ 1 PĂDURI DE FOI CASE

KS PĂDURI DE RĂȘINOASEGRAFICUL NR. 1 —Evoluția compoziției pădurilor pe principalele specii în perioada 1922—2010.în curs de degradare — consecințe ale greșelilor și ale delăsării manifestate față de patrimoniul forestier.Această stare de lucruri a făcut ca pădurile țării să aibă o productivitate relativ redusă (4,5 m3/an/ha), sub posibilitățile oferite de condițiile naturale din țara noastră. Carențele manifestate timp îndelungat în atitudinea față de fondul forestier au făcut ca, la naționalizare, pădurile să prezinte serioase deficiențe de structură, care ar putea fi enunțate astfel :a) o compoziție nesatisfăcătoare pe specii, în sensul că speciile valoroase (molid, duglas, stejar ș.a.) aveau o pondere prea mică în totalul fondului forestier, deși condițiile naturale de pe teritoriul țării permiteau extinderea suprafețelor cu aceste specii. Astfel, proporția rușinoaselor era în anul 1948 de numai 25% (graficul nr. 1) din totalul suprafeței pădurilor față de 58% cît era media europeană ;b) o structură necorespunzătoare a claselor de vîrstă, situație care reiese pregnant din graficul nr. 2. Așa, de pildă, cla-



Cilsele IV și a V-a, formate din păduri exploatabile, suprasolicitate în trecut prin tăieri abuzive, aveau în 1948 o pondere sub normal, semn al dezechilibrului în care intrase pădurea din punctul de vedere al structurii pe clase de vîrstă ;c) lipsa de accesibilitate la întregul fond forestier, consecință a neglijării construirii de drumuri forestiere în bazinele mai greu accesibile. Această lacună s-a oglindit în existența unor întregi bazine forestiere înfundate (Cerna. Sebeș, Vîlsan-Rîul Doamnei, Vrancea) în care pădurea de vîrstă exploatabilă se deprecia prin su- praîmbătrînire, în timp ce alte bazine forestiere, accesibile, erau suprasolicitate la tăiere. Din graficul nr. 2 rezultă că la naționalizare, clasa a Vl-a de vîrstă la pădurile de ,.codru" avea o pondere de peste 20% — evident peste proporția normală.
Rezultatele unei politici științificeÎNCÂ ÎNAINTE DE NAȚIONALIZARE, au fost luate unele măsuri pentru protecția și gospodărirea rațională a pădurilor, inclusiv a celor aflate în proprietate particulară.O primă măsură importantă luată după naționalizare în legătură cu pădurea s-a concretizat în vasta campanie de lucrări de împăduriri a suprafețelor dezgolite prin tăierile neraționale din trecut și de ameliorare a arboretelor degradate sau brăcuite. Dacă împăduririle dintre cele două războaie mondiale au însumat 334 mii ha, revenind în medie cile 18 mii ha anual, în intervalul 1949—1964 s-au împădurit circa 1200 mii ha. revenind pe an. în medie, cîte aproape 80 mii ha. In aces’ fel s-a ajuns ca. în anul 1964. să se încheie acțiunea de împădurire a parchetelor restante dezgolite prin exploatările a- buzive din trecut ; din anul 1965 se împăduresc doar suprafețele rezultate din tăierile curente.O acțiune prin care s-a urmărit cunoașterea în detaliu, multilaterală a fondului forestier, a fost aceea de amenajare a pădurilor. Elaborarea de amenajamente — aceste adevărate cărți ale pădurilor, care se actualizează periodic, din 10 in 10 ani. a îmbunătățit gradul de cunoaștere a fondului forestier și a permis aplicarea celor mai adecvate măsuri pentru o gospodărire corectă, științifică a pădurilor. Prin încheierea acestei lucrări în anul 1955, România se situa printre primele țări din lume cu fondul forestier integral amenajat pe baze științifice. Ținînd seama de condițiile specifice de relief și de climă în care se află și se dezvoltă fondul forestier al țării, în anul 1954 s-a aprobat zonarea funcțională a pădurilor, statornicindu-se împărțirea a-

GRAFICUL NR. 2 — Structura claselor de vîrstf. a pădurilor de ,.codru" in anii 1948—2010.

cestora pe grupe funcționale, și anume : păduri de producție (și protecție) și păduri de protecție cu rol deosebit. Prin păduri de protecție cu rol deosebit se înțeleg pădurile de protecție a resurselor de apă și a amenajărilor hidrotehnice, a solului contra eroziunilor, de protecție contra factorilor climatici dăunători, protecție de interes social, protecția faunei cinegetice. pădurile — monumente ale naturii, rezervațiile științifice și cele pentru se- mințiș ș.a. Politica dusă de statul nostru pentru amplificarea continuă a rolului de protecție al pădurilor se reflectă și în creșterea ponderii pădurilor de protecție cu rol deosebit, care în prezent a ajuns la circa 22% din suprafața totală a pădurilor (tabelul).Suprafața pădurilor de protecție cu rol deosebitUM 1955 1965 1975 2010mii ha 822 945 1 350 2 000Ponderea în suprafața durilor totală a pâ-% 14.2 16,2 22.0 32.5Pentru îmbunătățirea compoziției pădurilor pe specii, s-a luat măsura de a se împăduri suprafețe din ce in ce mai mari de specii cu valoare economică ridicată. Incepind din anul 1951. împăduririle cu specii de rășinoase au devenit preponderente, ceea ce a contribuit ca proporția pădurilor de rășinoase in totalul suprafeței pădurilor să ajungă în prezent la peste 28' (graficul nr. I). Totodată, s-au extins plantațiile cu specii de foioase repede crescătoare (plopul, salcia, salcîmul), iar în cadrul pădurilor de rășinoase — a speciilor de rășinoase repede crescătoare (pinul. Liricele, duglasul). In prezent, suprafața plantațiilor cu specii repede crescătoare a ajuns la circa 9" din cea a păduri! >r. majoritatea fiind plantații de rășinoase (graficul nr. 3).In legătură cu necesitatea îmbunătății ii structurii pe clase de vîrstă a pădurilor, s-au întreprins măsuri hotărîte și constante. care au dus la ameliorarea situației. A fost nevoie, în primul rînd, să se construiască o întreagă rețea de drumuri forestiere care au permis pătrunderea în bazinele forestiere înfundate, punerea în valoare a resurselor de lemn, evitarea forțării in continuare a exploatărilor de masă lemnoasă în bazinele forestiere ușor accesibile. Pornindu-se numai cu 1 150 km drumuri preluate la naționalizare, s-a a- juns ca in anul 1975 să existe circa 65 000 km drumuri, din care 25 000 km drumuri forestiere permanente. în al doilea rînd, incepind cu anul 1966, s-a diminuat treptat volumul tăierilor de masă lemnoasă, pentru a permite redresarea structurii pădurilor noastre pe clase de vîrstă.
Programul gospodăririi 
multifuncționale a păduriiCICLUL MARE DE PRODUCȚIE ce caracterizează economia forestieră (care la majoritatea pădurilor în regim de codru este de peste 100 ani, și rolul foarte important al pădurii atît în producția de lemn cit și în menținerea echilibrului ecologic al țării, impun ca măsurile ce se iau în legătură cu fondul forestier să îmbrățișeze o mare perioadă de timp și să țină seama de cerințele complexe ale unei silviculturi moderne, științifice.
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GRAFICUL NR. 3 — Evoluția suprafețelor la plantațiile eu specii repede ereseătoare — în % din suprafața totală a pădurilorProiectul „Programului de măsuri pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestier în perioada 1976—2010", răspunde pe deplin acestor cerințe. Cuprinzind într-o concepție unitară măsurile care se impun pentru sporirea producției de masă lemnoasă, pentru ameliorarea funcțiilor de protecție ale pădurilor, îmbunătățirea, în continuare, a gospodăririi vînatului și pescuitului, amplificarea recoltării și valorificării superioare a produselor accesorii ale pădurii, înfăptuirea prevederilor Programului va contribui Ia ridicarea sectorului forestier la nivelul înalt de dezvoltare economico-socială spre care pășește țara noastră.O premisă majoră de la care pornesc și pe care se sprijină măsurile propuse, este ca suprafața fondului forestier să nu fie supusă diminuărilor de nici un fel. Dimpotrivă, se preconizează ea, în cuprinsul fondului forestier, terenurile ocupate cu clădiri și curți, cu trasee de linii e- lectrice și telefonice, cu instalații de transport și industriale, terenurile neproductive și înmlăștinate etc. să fie restrîn- se spre a spori, în schimb, suprafața împădurită.Trebuie subliniat că prin efectul cumulat de la an la an al măsurilor privind creșterea productivității pădurilor, volumul de masă lemnoasă ce se va putea exploata în anul 2010 va fi cu circa 30% mai mare decît media cincinalului 1976— 1989, iar după un întreg ciclu de producție se va putea exploata cu 50—60% mai mult. Creșterea constantă a potențialului de producție al pădurilor țării în condițiile unei exploatări raționale și a asigurării protecției mediului înconjurător, este strîns legată de aplicarea integrală a complexului de măsuri cuprinse în Program. Cele mai importante din aceste acțiuni și rezultatele ce vor trebui atinse pînă în anul 2010 sînt următoarele :• creșterea proporției pădurilor de rășinoase la circa 40% (graficul nr. 1), în care scop ponderea speciilor de rășinoase în volumul total al împăduririlor anuale va reprezenta 65—66% ;



• sporirea suprafețelor cu plantații de specii repede crescătoare la 22,8% din suprafața totală a pădurilor țării (graficul nr. 3) ;• îmbunătățirea, aproape de situația normală, a structurii pe clase de vîrstă a pădurilor (graficul nr. 2) ;• continuarea și terminarea acțiunii de refacere a suprafeței de 700 mii ha păduri slab productive moștenite din trecut și la care creșterea medie este de pină la 2 m3/an/ha ;• dotarea cu drumuri și alte instalații forestiere de transport a tuturor pădurilor pină Ia obținerea unei densități optime la hectar ;
a creșterea suprafeței culturilor irigate de plopi și răchită pină la 15 mii ha (față de 500 ha în prezent) și fertilizarea unor suprafețe din ce în ce mai mari de plantații, cu sporuri de masă lemnoasă pe an și hectar de 15—20 m3 la culturile de plopi, și de 1,5—2 m3 la pădurile mature de rășinoase.Totodată, se vor întreprinde acțiuni noi, eficiente, care să ducă la creșterea productivității pădurilor ca. de exemplu, crearea unor culturi silvice speciale pentru producerea lemnului de celuloză (în anul 1976 o suprafață de 19 000 ha, iar pină în anul 2000, o suprafață de 450 mii ha), la care recoltarea lemnului se face la 30—50 ani pentru lemnul de rășinoase și 10—15 ani pentru lemnul de foioase moi.i?

Valoarea unor produse accesoriiANUAL. VALOAREA celorlalte produse ale pădurii reprezintă peste 40% din cea a masei lemnoase, iar obținerea lor se face fără investiții sau cu investiții minime. Printre ele. produsele accesorii ale pădurii ocupă ponderea cea mai mare. Un loc aparte între acestea îl ocupă fructele de pădure și ciupercile comestibile. Ca urmare a restringerii suprafețelor ocupate cu vegetație spontană, care asigură producția fructelor de pădure, există perspectiva descreșterii acestei producții. Totuși, pentru menținerea unei producții ridicate, constante, proiectul de Program prevede dezvoltarea. în compensare, a suprafețelor cultivate cu arbuști fruct feri, utilizîn- du-se din plin terenuri’e de sub liniile e- lectrice aeriene de pe lizierele pădurilor, din curțile cantoanelor și a brigăzilor silvice etc.începutul modest al creșterii viermilor de mătase pe frunze de dud, stejar etc. în sectorul silvic va fi amplificat prin organizarea unor culturi speciale, astfel că, in următorii 5 ani, să se asigure o triplare a producției de gogoși de mătase, cu tendință de creștere în continuare. E- xistența în cadrul fondului forestier a u- nor întinse suprafețe melifere (tei, sal- cîmi etc.) a contribuit la dezvoltarea stu- păritului pastoral și obținerea de miere și alte produse apicole. Proiectul de Program prevede ca și producția acestor produse să crească în viitorii ani. Pentru a- sigurarea unei producții constante de rășină, se va practica, în continuare, rezi- najul unor arbori de rășinoase, dar va scădea treptat rezinajul „sălbatic" și va crește cel organizat. Poienile, zonele de pe lingă căile de acces ș.a., propice creșterii plantelor furajere, vor fi valorificate în acest fel, recoltîndu-se de pe ele cantități substanțiale de furaje ce vor fi valorificate atît în sectorul silvic, cît și în alte sectoare. Pășunatul în păduri, — practică veche pe meleagurile noastre — 

va fi admis și în viitor, cu unele restricții privind perioadele calendaristice și categoriile de păduri, și cu unele noi reglementări privind speciile de vite și numărul lor admise la hectarul de pădure, spre a se evita orice perturbare a procesului de creștere și dezvoltare a vegetației forestiere.O altă grupă importantă de produse provenite din exploatarea fondului forestier este cea care se obține din valorificarea fondului cinegetic (carnea de vinat, blănurile, vînatul viu, vînătorile). Valorificarea acestei producții a crescut treptat — de circa 4 ori între 1968—1975, în condițiile păstrării fondului cinegetic în structură optimă din punct de vedere al claselor de vîrstă și al sexelor. Pentru viitor se pune problema creșterii efectivelor la toate categoriile de vinat (graficul nr. 4).Activitatea de piscicultura în cadrul fondului forestier asigură cantități încă mici de pește pentru consum pe calea pescuitului sportiv, cît și ca producție a păstrăvăriilor. Odată cu creșterea suprafețelor de luciu de apă (lacuri alpine, de bairaj și iazuri din fondul forestier — de două ori în următorii 35 ani), cu crearea unor păstrăvării de mare capacitate și cu amenajarea de iazuri, se va majora producția de pește de consum.Totodată se va trece la pescuitul industrial pentru producție. în unele fonduri de pescuit de pe văile : Someș, Bistrița, Mureș. Gurghiu etc.
Pădurea trebuie protejatăPENTRU CA PĂDUREA să-și exercite în mod cît mai deplin funcția de protecție a mediului înconjurător, trebuie ea însăși protejată. îngrijită potrivit anumitor cerințe specifice, apărată de intervenții dăunătoare în cursul vieții ei.Rezervarea unor zone păduroase din ce în ce mai întinse în regim de protecție cu rol deosebit este de natură să asigure ocrotirea necesară vegetației forestiere respective (care, la rîndul ei, are de îndeplinit o anumită protecție în zonă). La nivelul anului 2010 pădurile de protecție cu rol deosebit vor avea o întindere totală de 2 mii. ha., adică cca. o treime din pădurile țării (tabelul nr. 1). O parte din această creștere revine pădurilor cu valoare științifică sau peisagistică, respectiv parcurilor naționale și rezervațiilor. Astfel, pe lîngă parcurile naționale Retezat — situat în munții cu același nume, cu o suprafață totală de 12 mii ha, din care trei sferturi o- cupat cu pădure — și de parcul național din munții Bihorului, care cuprinde o suprafață de pădure de 12 mii ha, va lua ființă parcul național din munții Piatra Craiului (20 mii ha, din care 50 la sută acoperit cu păduri), parcul natural — forestier din munții Bucegi, cu o suprafață de aproape 8 mii ha, parcurile naționale sau rezervațiile din alte zone cu specific forestier : Ceahlău, Rodna, Valea Cernei, Căliman, Vrancea, Cozia, versantul stîng al lacului de acumulare Porțile de Fier, precum și în unele zone de deal și de cîm- pie unde cadrul natural, bogăția florei și a faunei, frumusețea peisajului îndreptățesc ocrotire specială. Sînt prevăzute să crească în viitor suprafețele forestiere din zonele preorășenești, balneoclimaterice, de

GRAFICUL NR. 4 — Dinamica efectivelor la principalele specii de vinat.interes turistic. în prezent, pentru agrementul populației țării, sînt rezervate circa 150 mii ha păduri, din care 45 mii ha în jurul Capitalei : complexele de păduri Baneasa-Tunari, Cernica-Pustnicul, Vlăsia- Snagov ș.a., dar la acestea se vor adăuga altele în curs de amenajare.Trebuie făcută precizarea că și pădurile de protecție cu rol deosebit sînt incluse în planurile de producție de masă lemnoasă, conform amenajamentelor, dar tratamentele de recoltare țin seama de necesitatea ca astfel de păduri să aibă în permanență, predominant, arbori maturi. Un astfel de tratament este cel al tăierilor „grădinărite" care se aplică în jurul tuturor lacurilor de acumulare, a stațiunilor balneo-clima- terice din zona montană, în zonele stațiunilor climaterice de pe Valea Prahovei, în zona Anina-Văliug din Banat ș.a. Proiectul de Program prevede ca pînă în anul 2010 suprafața parcursă cu astfel de tăieri să crească de 9 ori, ajungînd la circa 1 mii. hectare anual.Pentru crearea condițiilor naturale optime de dezvoltare a masivelor păduroase, vor spori cu 50 la sută tăierile de îngrijire a pădurilor tinere (degajări, curățiri, rări- turi, elagaj) și cu 25 la sută operațiile de igienă (scoaterea arborilor rupți, căzuți, do- borîți de vînt, bolnavi etc.), la intervale care să asigure liniștea pădurii și a faunei (3—8 ani). Totodată, se va extinde cu peste 60 la sută volumul lucrărilor de prevenire a apariției dăunătorilor pădurii (insecte și paraziți vegetali) ; concomitent, va avea loc diminuarea volumului lucrărilor de combatere chimică și creșterea celui de combatere biologică.O măsură de protejare a solului necesar vegetației forestiere o constituie restrînge- rea tăierilor rase, de pe urma cărora solul rămîne cîțiva ani de zile supus eroziunilor. S-a stabilit ca asemenea tăieri să se practice numai în condiții speciale și anume în păduri pure de molid, plantații de plopi, păduri slab productive care se înlocuiesc cu altele valoroase, păduri de crîng din zona de cîmpie și coline, care se regenerează prin lăstari. Tot în cadrul acestei măsuri, începînd chiar, din anul 1976, suprafața parchetelor tăiate ras va fi de maximum 5 hectare în păduri cu funcții speciale de protecție și în păduri pure de molid și de maximum 10 hectare în celelalte păduri.Nu se poate vorbi de gospodăriea multifuncțională a pădurilor fără a se avea în vedere și lucrările de corectare a torenți- lor. lucrări ce contribuie la echilibrarea regimului apelor în bazinele hidrografice în care sînt prevăzute amenajări hidroenergetice și lacuri de acumulare, precum și la protecția mediului înconjurător, a o- biectivelor industriale, a instalațiilor de transport expuse viiturilor torențiale, a a- șezărilor omenești.
Petre CIOCLU economist principal, C.S.P.
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Adunările generale ale oamenilor muncii

PARTICIPARE ACTIVĂ

LA MOBILIZAREA REZERVELOR INTERNE
ÎN CADRUL LARG DE FORME ȘI MODALITĂȚI care asigură participarea nemijlocită a maselor la adoptarea și înfăptuirea deciziilor, adunările generale ale oamenilor muncii s-au dovedit și se dovedesc a fi în practică o formă superioară de conducere colectivă a întreprinderilor, forul prin care clasa muncitoare și celelalte categorii de oameni ai muncii participă în mod organizat la conducerea unităților economice, la dezbaterea și soluționarea problemelor privind valorificarea cît mai deplină a rezervelor interne. în scopul îndeplinirii și depășirii prevederilor de plan. Adunările generale reprezintă în fapt mijloace importante de dezvoltare a conștiinței socialiste, de întărire a responsabilității sociale, de stimulare a inițiativei creatoare a maselor pentru mai buna gospodărire a avutului obștesc. în cadrul lor, oamenii muncii exercită totodată și controlul muncitoresc asupra activității comitetelor și consiliilor oamenilor muncii.Sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, in perioad; 20 ianuarie — 15 februarie a.c.. comitetele sindicatelor împreună cu comitetele oamenilor muncii, organizează desfășurarea adunărilor generale ale oamenilor muncii sau ale reprezentanților acestora in toate întreprinderile industriale, de construcții, transporturi. în institutele de cercetare și proiectare. comerț, prestări de servicii, in întreprinderile agricole de stat și pentru mecanizarea agriculturii. în perioada premergătoare acestor adunări generale pe întreprinderi, au avut loc adunări pe ateliere, secții, uzine, exploatări, șantiere, ferme și alte unități similare. După încheierea adunărilor generale ale oamenilor muncii sau ale reprezentanților acestora, au loc adunările generale la nivelul centralelor industriale.Sînt analizate cu acest prilej rezultatele pe bază de bilanț obținute de către fiecare unitate economică, activitatea organului de conducere colectivă pentru realizarea planului și angajamentelor, precum și a prevederilor contractelor colective de muncă pe anul trecut. Ele dezbat, totodată, sarcinile planului pe anul 1976. adoptă programe de măsuri pentru realizarea lor în cele mai bune condiții, aprobă contractul colectiv de muncă pe anul 1976.în anul de debut al cincinalului revoluției tehnico-științifice, adunările generale și-au concentrat preocupările spre valorificarea cît mai deplină a rezervelor interne în vederea îndeplinirii și depășirii planului de dezvoltare economico-socială a țării pe anul 1976, ca premisă importantă a realizării cincinalului 1976—1980. Cu deosebire sînt dezbătute problemele realizării ritmice și integrale a producției fizice, a programelor pentru creșterea productivității muncii, reducerea cheltuielilor de producție, introducerea tehnicii noi, ridicarea calității produselor și pregătirea forței de muncă, îmbunătățirea condițiilor de muncă, respectarea și aplicarea în viață a hotărîrilor de partid și a legilor țării. Semnificativă este, de asemenea, hotărîrea cu care oamenii muncii dezbat și adoptă 

în cadrul adunărilor generale angajamentele in întrecerea socialistă pe acest an, răspunzînd cu entuziasm chemărilor la întrecere, lansate încă la începutul anului, de către întreprinderi din fiecare ramură de producție.Problemele abordate în adunările generale vizează laturi majore ale activității economice ; ele sînt însă diferențiate. în funcție de specificul de activitate ale fiecărei ramuri.Astfel. în întreprinderile industriale, a- dunările generale și-au concentrat atenția asupra stabilirii și adoptării măsurilor ce se impun pentru asigurarea bazei tehnico- materiale necesare depășirii sarcinilor de plan în expresie fizică, îmbunătățirii aprovizionării cu materii prime și materiale, întăririi disciplinei de plan și a celei contractuale, perfecționării cooperării în producție. Un loc important în cadrul dezbaterilor îl ocupă stabilirea măsurilor pentru folosirea deplină a capacităților de producție. îmbunătățirea activității de întreținere și leparație a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, cum și celei care privește ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, asimilarea de produse noi, diversificarea gamei sortimentale, respectarea disciplinei tehnologice. întărirea controlului de calitate în toate fazele de fabricație.Reducerea cheltuielilor de producție, îndeosebi a celor materiale, a consumurilor specifice de materii prime, materiale, combustibil și energie electrică, extinderea utilizării înlocuitorilor, folosirea pe scară largă a deșeurilor, utilizarea judicioasă a fondurilor materiale și bănești constituie, de asemenea, probleme importante abordate. Totodată, realizarea exemplară a producției destinate exportului, respect tarea întocmai a contractelor încheiate cu partenerii externe creșterea eficienței exportului și reducerea importurilor prin a- similarea in țară de noi materii prime, materiale, utilaje a solicitat din plin atenția participant lor la discuții.Adunările generale ale oamenilor muncii din organizațiile de construcții își axează dezbaterile pe asigurarea condițiilor necesare respectării și scurtării duratelor de execuție planificate și a termenelor de punere în funcțiune a noilor o- biective, extinderii proceselor de industrializare a lucrărilor și ridicării calității acestora. Sînt adoptate cu acest prilej măsuri care să ducă la îmbunătățirea organizării lucrărilor de execuție și montaj, la utilizarea mai bună a utilajelor, folosirea eficientă a forței de muncă, extinderea acordului global, creșterea productivității muncii, gospodărirea judicioasă și reducerea consumurilor de materiale — îndeosebi la ciment, fier-beton, cherestea etc.în unitățile de transporturi și telecomunicații oamenii muncii dezbat și adoptă programe complexe de măsuri în vederea utilizării raționale, la întreaga capacitate, a mijloacelor de transport, eliminării imobilizărilor și asigurării unor transporturi rapide și eficiente, întăririi disciplinei și creșterii siguranței în circulație, reducerii consumurilor de combustibil și lubrifianți, 

extinderii mecanizării la operațiile de în- cărcare-descărcare, îmbunătățirii calității prestațiilor către populație ș.a.în cadrul adunărilor generale din unitățile agricole de stat, sînt dezbătute și stabilite măsurile și acțiunile necesare pentru sporirea producției vegetale și animale, folosirea judicioasă a fondului funciar, întreținerea și exploatarea la parametrii proiectați a amenajărilor pentru irigații, pregătirea temeinică a campaniilor agricole, creșterea, ameliorarea și păstrarea e- fectivelor de animale, asigurarea și folosirea rațională a furajelor, executarea la timp și de bună calitate a lucrărilor de către stațiunile de mecanizare a agriculturii, folosirea judicioasă a mijloacelor mecanizate și carburanților, întărirea or- dinei și disciplinei în muncă.Pentru adunările generale din unitățile de comerț, alimentație publică, turism, prestări de servicii, esențială este analiza modului în care se înfăptuiesc hotărârile adoptate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. privind îmbunătățirea aprovizionării populației cu mărfuri alimentare și industriale ; pe această bază se stabilesc măsuri care să ducă la gospodărirea rațională a fondului de marfă, diversificarea activităților, modernizarea rețelei comerciale, sporirea volumului prestărilor de servicii către populație etc.Cît privește institutele de cercetare și proiectare dezbaterile și măsurile stabilite se axează în principal pe scurtarea duratei de introducere în circuitul economic a rezultatelor cercetării, producerea de noi materiale, mașini și utilaje de înaltă tehnicitate, elaborarea de tehnologii moderne de mare randament și eficiență, valorificarea superioară a rezervelor de materii prime și combustibili, reducerea importurilor și creșterea exporturilor.Și in cooperativele agricole de producție, în unitățile cooperației de consum se analizează temeinic activitatea desfășurată, se stabilesc măsuri care să ducă la valorificarea mai deplină a rezervelor interne în scopul îndeplinirii și depășirii sarcinilor de plan.
adunările generale ale oamenilor muncii sînt în curs de desfășurare. Ele oferă posibilitatea de a dezbate activitatea întreprinderilor și organelor colective de conducere, de a stabili noi măsuri eficiente care să contribuie la îndeplinirea exemplară a planului de stat și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă pe anul 1976.

Petru DESPOT prim-adjunct al președintelui Consiliului pentru problemele economice și pregătirii profesionale al Consiliului Central al U.G.S.R.
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O REȚEA COMERCIALĂ

CU 13 MILIOANE
DE CUMPĂRĂTORI

ii

Astăzi se deschid lucrările celui de AL, VI-LEA CONGRES AL COOPERAȚIEI 
DE CONSUM DIN ROMANIA, prilej de analiză a înfăptuirilor prezente și dezvoltă
rii viitoare a activității organizației.

Este semnificativ faptul că acest Congres are loc la un sfert de veac de la cel 
din 1950, denumit pe bună dreptate primul congres al cooperației de consum din 
România, ca organizație economică cu caracter obștesc, reorganizată structural pe 
baza Rezoluției Plenarei C.C. al P.C.R. din 3—5 martie 1949.

Integrată organic în sistemul economiei naționale, îndeplinind juneții cu ca
racter economic și social, cooperația de consum iși desfășoară activitatea pe planuri 
multiple : comerț interior, turism, producție industrială și prestări servicii, achiziții de produse agroalimentare, producție zootehnică și prelucrare a unor produse agricole, comerț exterior, construcții și proiectări pentru dezvoltarea bazei materiale proprii etc. în aceste condiții, cooperația de consum iși aduce contribuția la ridica
rea bunăstării materiale a unui număr important din populația țării — aproape doua 
treimi. Cei peste 7.6 milioane de membri, asociați în 2 520 cooperative de consum 
comunale și 337 cooperative zonale, participă in calitate de cooperatori la conducerea 
treburilor obștești, la întreaga activitate a cooperativelor.

Cooperativele de consum dispun de peste 61000 unități economice, din care 
aproape 33 000 magazine și unități de alimentație publică, circa 24 000 unități de pro
ducție și prestări de servicii, peste 1 000 de brutării și peste 3 000 centre și puncte 
de achiziții. în anii cincinalului 1971—1975 volumul total al activității economice a 
cooperației de consum a însumat peste 190 miliarde lei, depășind cu aproximativ 40 
la sută volumul realizat în cincinalul anterior. în această perioadă, baza tehnico-ma- 
terială a cunoscut o puternică dezvoltare, fondurile investite în acest scop depășind 
cu aproape un miliard prevederile celui deal V-lea Congres al cooperației de consum.

Aceste citeva date ilustrează, rolul, volumul și sfera de activitate a cooperației 
de consum, exprimă forța și capacitatea ei organizatorică, precum și contribuția sa 
la înfăptuirea obiectivelor programului partidului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în țara noastră.

• Concepția de dezvoltare — 

convergentă obiective'or 
sistematizăriiUNUL DINTRE PRINCIPALELE O- BIECTIVE ale activității economice a cooperației de consum îl constituie aprovizionarea cu mărfuri a cooperatorilor și a celorlalți locuitori, precum și servirea lor prin unitățile de alimentație publică și turism.Pe baza dezvoltării producției de bunuri materiale și a creșterii puterii de cumpărare, s-a mărit și s-a diversificat fondul de mărfuri, în rețeaua cooperației, îmbunătățindu-șe continuu aprovizionarea populației din mediul rural. în anul 1975, 

volumul desfacerilor de mărfuri prin rețeaua comercială a cooperației de consum era cu 38,4 la sută mai mare decît în 1970. Totodată, în structura vînzărilor s-au produs importante schimbări calitative, o pondere tot mai mare căpătînd mărfurile de folosință îndelungată.în strînsă legătură cu noua configurație a așezărilor rurale pe harta țării, ca urmare a sistematizării teritoriale, s-au asigurat și continuă să se creeze condiții pentru perfecționarea organizării rețelei de desfacere care să favorizeze o mai bună aprovizionare a populației.Extinderea rețelei comerciale a cooperației de consum este ilustrată convingător și de faptul că ea reprezintă peste 45 la sută din totalul rețelei comerțului socialist din România. în anii cincinalului 1971—1975, suprafața comercială a 

crescut cu circa 500 mii metri pătrați, numărul obiectivelor de tip „Supercoop", ..Supermagazin" și, în general, al unităților de dimensiuni mari a sporit simțitor, cooperația de consum contribuind și pe această cale la urbanizarea peisajului localităților rurale.îndeplinindu-și în condiții tot mai bune funcția social-economică încredințată, rețeaua de alimentație publică a cooperației de consum s-a dezvoltat și diversificat continuu. Astfel, în ultimii cinci ani au fost înființate peste 800 de birturi și ospătarii și s-au organizat noi carmangerii și laboratoare de cofetărie, numărul unităților centrale de producție ajungînd la 450. în anul 1975, vînzările în acest sector au crescut cu peste 80 la sută față de 1970, iar cele de preparate din producție proprie de 2,6 ori. De asemenea, în domeniul prestărilor de servicii turistice s-au construit peste 100 de hanuri, moteluri, cabane și campinguri, cu o capacitate de 20 mii locuri la mese și 5 000 locuri de cazare, unități cunoscute și a- preciate de turiștii români și străini.Metodologia de organizare, amplasare și dezvoltare a rețelei comerciale are în vedere importanța actuală și în perspectivă a fiecărei așezări în parte, mărimea și structura așezărilor. O importanță deo- șebită o are aplicarea prevederilor Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român cu privire la sistematizarea teritoriului țării, a orașelor și satelor, care conduce la dezvoltarea impetuoasă a unor așezări. în perioada 1976—1980, un număr de peste 100 de comune se vor transforma în orășele agricole sau agroindustriale, iar pînă în 1990 vor apărea 300—400 noi centre orășenești, în jurul cărora vor gravita localitățile rurale. Ca urmare, in organizarea comerțului rural se va lua în considerare tripticul sat-comună-oraș, în raport de care se creează și un triptic al cererii de mărfuri în funcție de frecvența de cumpărare și convergența populației spre anumite centre pentru efectuarea cumpărăturilor, respectiv o cerere pentru mărfuri curente, periodice și de cerere
BILANȚ Șl PERSPECTIVĂ ÎN ACTIVITATEA

COOPERAȚIEI DE CONSUM DIN ROMÂNIA„CE ESTE COOPERAȚIA DE CONSUM și care este rolul și locul ei in economia țării noastre Răspunsul la această Întrebare și l-a propus să-l dea dr. Gh. Fețeanu în lucrarea recent apărută, intitulată „Economia și organizarea cooperației de consum". *) Alături de celelalte forme cooperatiste, cooperația de consum contribuie la înfăptuirea societății socialiste multilateral dezvoltate, în special prin activitatea ce o desfășoară pe linia ridicării nivelului de viață al țărănimii și lărgirii democrației socialiste, prin stimularea participării cit mai active a milioanelor de membri la conducerea treburilor obștești, la întreaga activitate a cooperativelor. Lucra

rea consemnează bilanțul și perspectivele cooperației de consum, rolul și locul ei în etapa făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate in țara noastră. Incursiunea în istoria mișcării cooperatiste de la noi din țară și din străinătate, pune în evidență conținutul diferit al cooperației de consum după reorganizarea ei pe baza documentelor Plenarei C.C. al P.C.R. din 3—5 martie 1949.. Trecerea în revistă a răspîndirii ideilor cooperatiste in România este un prilej de a lua cunoștință de susținătorii acestor idei, ca Teodor Diamant, Ion Ghica, Ion Ionescu de la Brad, P.S. Aurelian, Visarion Roman, ca și a unor reprezentanți ai naționalităților conlo

cuitoare. cum a fost Karl Wolf și A. Kyraly, care au desfășurat o activitate meritorie in Transilvania. Aflăm, printre altele, că primul președinte de onoare al Alianței Cooperatiste Internaționale, în anul 1895, a fost românul D. C. Butculescu, militant al mișcării cooperatiste dim România. Cu toată activitatea desfășurată înainte de 23 August 1944, mișcarea cooperatistă nu căpătase un caracter de masă. Astăzi, ca urmare' a măsurilor luate de partid și de stat, cooperația de consum dispune’ de condiții optime de dezvoltare și prin întreaga ei activitate aduce o contribuție importantă la ridicarea satului românesc pe noi trepte de civilizație.în lucrare este prezentat modul de organizare a cooperației de consum și respectiv locul ei în cadrul economiei noastre naționale, activitatea social-culturală și de masă a cooperației de consum.Datele cuprinse în volum ilustrează elocvent dinamica realizărilor cooperației de con-



Cilrară. Astfel, în centrele comerciale zonale, în medie 10—15 în fiecare județ, se vinde toată gama de mărfuri (de cerere curentă, periodică și rară), in centrele comerciale comunale o gamă de mărfuri a- xate de regulă pe cererea curentă și periodică, iar în centrele comerciale sătești, îndeosebi mărfuri de cerere curentă.Construcțiile de magazine, se organizează în raport de aceste criterii, respectiv supermagazine și supercoop-uri în centrele comerciale zonale, supermagazine și magazine universale în centrele comerciale comunale, magazine cu caracter mixt în centrele comerciale sătești.Prin investițiile ce se vor realiza pe linia desfacerii mărfurilor și alimentației publice, precum și a prestărilor de servicii și producției, cooperația va contribui la crearea centrului civic al viitoarelor o- rășele și comune. Este desigur lesne de înțeles că realizarea unor unități comerciale (magazine, restaurante, cofetării etc.) și unități de prestări servicii cu suprafețe între 1 000—4 000 mp. cu mai multe nivele, precum și realizarea de spații comerciale la parterul unor blocuri de locuințe, contribuie la imprimarea caracterului urban prin construcțiile moderne implantate în centrul civic al acestor localități. și la îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor din mediul rural.Dezvoltarea diferențiată a rețeiei comerciale în aceste trei trepte — centru zonal, comunal și sătesc — va grăbi procesul de urbanizare a unor localități rurale și va avea totodată un efect economic deosebit de important în ceea ce privește așezarea pe teritoriu a fondului de mărfuri. Astfel, o serie de mărfuri de sortiment complex (confecții, țesături, încălțăminte etc.) sau de o valoare mai mare (televizoare, aparate de radio, frigidere etc.) se vor găsi într-un sortiment variat îndeosebi în magazinele mari, așezate în centrele de convergență a populației, ceea ce va permite, în același timp, și o mai bună aprovizionare a populației care va avea de ales dintr-o varietate mai mare de sortimente.
• Forme modeme de desfacere 

a mărfurilorORGANIZAREA REȚELEI COMERCIALE după principiile prezentate va face tot mai mult simțită necesitatea introducerii unor forme moderne de vinzare. Astfel, desfacerea către populația de la sate a unor produse ca aparate de radio, televizoare, mașini de cusut, frigidere, mobilă etc. se vor efectua tot mai mult pe bază de comenzi prealabile depuse 

la magazinul sătesc respectiv. De a- semenea, consumatorii din mediul rural se vor putea adresa într-o măsură tot mai mare pentru unele mărfuri prin corespondență la Universalcoop — în, treprindere centrală a Centrocoop pen, tru comerțul prin coletărie. Desigur, că treptat se vor dezvolta și o serie de servicii, așa-zise „post vînzare“ pentru consumatori, cum ar fi transportul la domiciliul cumpărătorilor de la sate a unor mărfuri voluminoase cumpărate din unitățile situate în centrele zonale, instalarea unor aparate de radio, televizoare, montarea unor piese de mobilă etc.Dacă avem în vedere că sporul vînză- rilor de mărfuri prin rețeaua cooperației de consum se realizează anual în proporție de peste 50 la sută pe baza unei mai bune utilizări a spațiilor comerciale și prin creșterea productivității muncii, a- pare limpede că promovarea tehnicii noi de vînzare constituie o nouă treaptă în organizarea calitativă a comerțului. Magazinul este — într-un anumit sens — un „mijloc de vînzare" și, ca oricare mijloc, el trebuie să răspundă funcțional cerinței de a expune și de a vinde cît mai mult pe fiecare mp. In acest domeniu sînt încă mari rezerve nevalonficate, numeroase posibilități de creștere a gradului de expunere a mărfurilor în magazine, de introducere a tehnicii modeme, care să permită servirea consumatorilor intr-un timp cît mai scurt.Rezultă deci fără echivoc concluzia că modernizarea rețelei comerciale și introducerea tehnicii noi este un imperativ al comerțului contemporan, o necesitate o- biectivâ ce derivă din relația consum-pro- ducție. Ținând seama tocmai de aceste cerințe in cadrul sistemei cooperației de consum, în perioada 1971—1975 s-au modernizat aproape 1 000 magazine, ce a condus la un spor al desfacerilor echivalent unei suprafețe comerciale de circa 200 000 mp.Printr-o prezentare îngrijită, printr-o e- talare estetică a mărfurilor, după principiile tehnicii moderne, prin introducerea formelor rapide de vînzare, care permit accesul direct al consumatorilor la marfă (autoservirea se practică în prezent în peste 50 la sută din unități), modernizarea are și un important rol social-educativ. Localul de comerț (obiectivul comercial) trebuie privit nu numai din punct de vedere utilitar, ci și din unghiul de vedere al înfăptuirii unor funcțiuni sociale și deziderate estetice.
★ÎN ANII CINCINALULUI 1976—1980 organizațiile cooperației de consum vor înregistra noi succese în toate domeniile de activitate.

P = limita, rraxima la punct comercial
C = limita maxima la cei.tru comercial comunul 
,Z = limita maxima Ia centru comercial zonalVolumul desfacerilor prin unitățile comerciale și de alimentație publică ale cooperației de consum va crește într-un ritm mediu anual de 7,5 la sută, iar valoarea mărfurilor ce se vor vinde în a- ceastă perioadă va fi cu 80 miliarde lei mai mare față de cea realizată în perioada 1971—1975. Pe baza orientărilor generale prevăzute în Directivele Congresului al XI-Iea al P.C.R.. desfacerile de mărfuri nealimentare vor fi în anul 1980 cu 47 la sută mai mari decît în 1975. O creștere mai accentuată — de 60 la sută — vor cunoaște vânzările prin unitățile de alimentație publică, unde ponderea o va deține producția proprie care va fi de peste două ori mai mare decît în anul 1975. în acest cincinal rețeaua comercială a cooperației de consum se va îmbogăți cu noi supermagazine și supercoop-uri în- sumînd peste 700 mii mp, cu noi unități, de alimentație publică și turism care vor dispune de peste 5 000 locuri la mese și 1200 locuri de cazare, cu peste 350 noi laboratoare de cofetărie și carmangerie. Pînă în anul 1980, întreaga rețea comercială a cooperației de consum va fi modernizată și dotată cu mobilier și utilaje adecvate.Beneficiind de îndrumarea permanentă a Partidului Comunist Român și de sprijinul neprecupețit al statului, cooperația de consum va continua să se dezvolte și să se întărească, să desfășoare o activitate economică multilaterală, pentru a-și spori contribuția la transpunerea în viață a însuflețitoarelor obiective stabilite de istoricele hotărîri ale Congresului al XI-lea al partidului.

Gh. I LOVIȘTEANU

sum în principalele sectoare (producție, prestări servicii, comerț, turism, alimentație publică, contractări — achiziții) obținute printr-o susținută muncă economică, politică, organizatorică sub îndrumarea prețioasă a Partidului Comunist Român, cu sprijinul permanent al statului, astfel că :— numărul membrilor cooperativelor a crescut de la 4,7 mii. în 1950 la 7.6 mii. în 1975, lărgindu-și considerabil caracterul de organizație economică de masă ;— aportul membrilor la formarea fondurilor proprii a sporit de circa 6 ori în 1975 față de anul 19o0 ;— activitatea comercială a cooperației de consum, care deține o pondere însemnată în totalul activității economice a Centrocoop a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă de la 4 miliarde in 1950 la 37.6 miliarde în 1975, creșterea fiind de peste 9 ori ;— rețeaua de desfacere cu amănuntul a sporit ea număr, de la 19 805 în 1950 la aproa

pe 33 000 în anul 1975. în aprecierea acestui ritm trebuie ținut seama că. îndeosebi în ultimii ani, s-a pus un accent deosebit pe organizarea unor obiective comerciale cu suprafețe mari (magazine cu etaj, complexe comerciale, supermagazine, supercoop-uri) ; de asemenea, s-a construit noi tipuri de obiective turistice (hoteluri, moteluri, cabane, campinguri) ;— volumul de produse agroalimentare realizat prin contractări — achiziții a înregistrat în 1975 o creștere de 7,8 ori. față de anul 1950 la o serie de produse de bază (ouă, păsări, miere etc.)— în domeniul producției și prestărilor de servicii s-a obținut un ritm de dezvoltare ridicat, volumul lor crescînd de circa 17 ori in 1975 față de 1950 ;— baza tehnico-materială s-a dezvoltat într-o măsură însemnată, astfel incit să asigure 

condiții cît mai bune pentru îndeplinirea sarcinilor economice ale cooperației de consum ; față de anul 1950 volumul investițiilor a fost în 1975 de peste 15 ori mai mare ;— dezvoltarea activității economice, concomitent cu preocuparea pentru îmbunătățirea structurii organizatorice și buna gospodărire a bunurilor proprii, a condus la creșterea de aproape 18 ori a fondurilor proprii.Apariția acestei lucrări în preajma celui de al VI-lea Congres al Cooperației de Consum are semnificația unui omagiu adus muncii harnice a cooperatorilor, bilanțului rodnic pe care-1 fac azi membrii cooperativelor de consum.
dr. Al. PUIU

*) Gh. Fețeanu, „Economia și organizarea co
operației de consum”, Editura didactică și peda
gogică, București, 1975, 244 p.



CARNETUL CONSUMATORULUI

SUB PATRONATUL zeului comsrțuJui, 
,,Hermes“, Ce trala de producție, prestări 
și construcții a Centrocoop și-a dezvoltat 
în întreaga țară, în ultimii ani, o rețea 
puternică de magazine de prezentare și 
desfacere, prin care sînt vîndute produ
sele, realizate de regulă în condiții arti
zanale, ale unităților din centrală.

Garnitură miniset stejar (747 lei).

Celor patru magazine ,,Hermes'1 din București (str. Șepcari nr. 16, str. C-tin Exara nr. 1, str. Cos- monauților nr. 7, str. N. Golescu nr. 20) li se vor adăuga zilele acestea un nou magazin modern în Bd. Titulescu Bloc 13, care pe lingă artizanat va desface produse de uz casnic din ceramică, lemn, metal, răchită, papură, foi de porumb ca și unele piese de mic mobilier. Sacoșe împletite din foi de porumb (intre 21 și 32 lei buc.p

Luminări ornamentale (intre 8—15 lei/buc.)

Bbiecte de uz casnic din lemn (piuliță usturoi —10 lei ; sucitor — 10 lei ; bătător de carne — S lei ; canea — 12 lei).

Produse noi
• Industria locală ar- 

geșeană și-a diversificat 
continuu gama produselor 
oferite populației. In pre
zent sînt binecunoscute e- 
lementele decorative pen
tru construcții din piatră 
de Albești, articole din 
sticlă și ceramică decorate 
cu motive folclorice arge- 
șene. Prezentăm mai jos 
două noi articole cu pro
nunțat caracter utilitar :

Un adevărat fotograf a- mator găsește timp și pentru transpunerea pe hirtie a peliculei. Aparatul de mărit foto popular II-R, (foto jos), produs de întreprinderea de industrie locală Argeș vă poate ajuta în obținerea copiilor fotografice alb-negru după negative de 35 mm. la dimensiuni între 4,5X6 cm și 18X24 cm. (650 lei). Masă și fotoliu din răchită (masă 500 lei/buc.; fotolii diferite modele între 200—500 lei/buc.).

Vă puteți completa echipamentul de excursie cu un alt produs al I.I.L. Argeș, grătarul de camping pliant (foto dreapta) cu combustibil solid (cărbune de lemn). (33 lei).



CONIHICERK 
ORGANIZARE

CONDUCEREA STRATEGICĂ

ȘI EFICIENTIZAREA
POTENȚIALULUI DE INOVARE

OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ a ȚĂRII în cin
cinalul 1976—1980 și în perspectiva deceniului următor sînt axate pe realizarea unor 
indicatori calitativi, care conturează din ce în ce mai mult caracterul intensiv al re
producției socialiste din țara noastră : creșterea productivității muncii sociale, îmbu
nătățirea calității produselor, creșterea eficienței economice, reducerea ponderii chel
tuielilor materiale în produsul social, sporirea mai rapidă a venitului național decît 
a produsului social. Realizarea acestor indicatori, implică adoptarea unei strategii 
corespunzătoare, o strategie de progres, printre ale cărei componente ar putea fi 
menționate : punerea în valoare a funcției de creativitate economică, accentuarea 
preocupărilor privind cercetarea tehnologică și valorificarea politicii inovaționale. 
Adoptarea, materializarea și integrarea acestei strategii în conducerea concretă a 
unităților economice presupune, printre altele, o serie de clarificări conceptuale, asu
pra cărora ne vom opri, pe scurt, în cele ce urmează.

Conținutul conducerii strategice

CONDUCEREA STRATEGICĂ ar putea fi reprezentată de totalitatea acțiunilor de conducere capabile să eficientizeze activitatea sistemului unei unități economice, precum și corelarea acestuia cu diversele sale medii de context, în perspectivă.Intr-un asemenea context strategic, este necesar să ținem seama de faptul că acțiunile de conducere corespund unor anumite etape, fiind subordonate sarcinilor fundamentale de realizat în aceste etape
.xțonducerea STRATEGICA'"'^ 
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Conducerea proiectelor

Conducerea'
ÎNTEGRATIVĂ

> Mediul 
tradițional

pentru atingerea obiectivelor economico- sociale. De asemenea, este de relevat și 

faptul că fiecare etapă de dezvoltare are o anumită caracteristică particulară, o direcție principală de acțiune în jurul căreia se cer concentrate toate eforturile.în cuvîntarea sa la Plenara comună a C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem ai Dezvoltării Economice și Sociale a României din 21—22 iulie 1975, tovarășul Nicolae Ceaușescu, referindu-se la planul cincinal 1976—1980, spunea ; „Intr-adevăr, planul creează toate condițiile pentru dezvoltarea în continuare, în ritm intens a tuturor ramurilor economiei naționale, valorificarea la un nivel superior a resurselor naționale, introducerea largă în economie și în viața socială a cuceririlor științei și tehnicii moderne, creșterea eficienței economice a producției materiale, ridicarea nivelului de bunăstare și civilizație al întregului popor... După cum se știe. Congresul al XI-lea a definit cincinalul 1976— 1980 drept cincinalul dezvoltării și afirmării ample a revoluției tehnico-știmțifice în toate sectoarele economiei românești" ').în sublinierea făcută de secretarul general al P.C.R. sînt evidențiate, sintetic, caracteristicile etapei următoare pe care c vom avea de parcurs în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, precum și direcția principală a acțiunilor noastre.într-un asemenea cadru, conducerea strategică la nivelul unităților economice este necesar să se oprească mai ales asupra : definirii obiectivelor și strategiei întreprinderii așa cum rezultă acestea din coordonatele planului la nivelul ramurii, al economiei naționale ; selecționării și rezolvării celor mai semnificative probleme care rezultă din relația : cercetare, proiectare de noi produse și tehnologii, de mare productivitate, economicitate și competitivitate în desfacere ; optimizării alocării resurselor necesare — umane, materiale si financiare.

Elemente de agregare 
a conducerii strategice

CONDUCEREA STRATEGICĂ se poate prezenta la diferite nivele de agregare în- tr-o unitate economică. Aceste nivele sînt următoarele :a) conducerea operațională care se referă la acțiunile curente de conducere, desfășurate de regulă într-un mediu tradițional, cunoscut. Dacă am lua, de exemplu, pentru acest nivel de agregare, cazul realizării unor produse, conducerea operațională s-ar referi la acțiunile de fabricare a acestor produse pentru un număr stabil de beneficiari. Deși pronunțat statice, ca nivel de performanțe tehnologice și economice, randamentele acțiunilor operaționale se pot ameliora mai ales prin ridicarea nivelului de calificare a personalului și a celui de dotare tehnico-materială.b) conducerea inovatoare care se referă la eficacitatea și randamentul noilor acțiuni de conducere, a unor noi operații realizate în cadrul unui mediu în schimbare și parțial necunoscut. Aceasta ar însemna, pentru exemplul luat, realizarea unor noi produse cu parametrii constructivi, tehnologici, funcționali și economici superiori, care urmează să se producă pentru beneficiari cunoscuți sau pentru beneficiari cu care nu s-a lucrat pînă în etapa respectivă.Este necesar să menționăm că elementele inovatoare, modul inovator se repercutează nu numai pe plan material, în componentele modului de producție, ci și sub forma unor fapte de cultură și a unui stoc de cunoștințe utilizabil la scară socială1 2).

1 Nicolae Ceaușcscu, Cuvîntare la Plenara comună a C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României, 21—22 iulie 1975, Ed. Politică, pag. 17—18, 44.- Mihai Drăgănescu, Convergența cercetării științifice în condițiile revoluției științifice și tehnice, în voi. Revoluția socialistă și revoluția științifică-tehnică, Colecția Idei contemporane, Ed. Politică, București 1975.

După cum se poate vedea din fig. 1, sferele celor două conduceri —< operațională și inovatoare— se intersectează, asigurîn- du-se pe această cale : integrarea noilor activități, a celor inovaționale, cu cele



coexistente, operaționale; transformarea activităților inovatoare în operaționale și asigurarea rapidității pe care o determină cerințele procesului permanent al producției materiale ; asigurarea interacțiunii dintre mediile tradiționale și mediile noi.Se obține în acest fel conducerea integrativă care acționează mai ales pe planul optimizării proceselor, folosirii unui sistem de control și de decizii de corecție, atît de necesare pentru continuitatea procesului de conducere. în cazul realizării unor produse noi ca urmare a acțiunilor inovatoare, conducerea integrativă asigură armonizarea realizării paralele a acestor produse cu cele tradiționale, ceea ce poate să conducă, printr-un efect propagator, la ameliorarea unor produse tradiționale care-și pot revitaliza ciclul de viață. Conducerea integrativă este chemată să valorifice cîțiva factori favorizatori și anume: motivarea pentru actul de inovare, folosirea experimentelor la scară redusă — importante pentru finalizarea inovării și pentru asigurarea certitudinii necesare generalizării acesteia — stimularea morală și materială, adeziunea la procesul educațional permanent, integrarea activității de cercetare în producția propriu-zisă etc.

Conducerea proiectelor

DUPĂ CUM se poate observa în fig. 1, elementele de influență ale tuturor tipurilor de conducere menționate se materializează pînă la urmă în proiecte. De fapt, pe un plan mai general, orice proces de dezvoltare se finalizează într-o serie de proiecte, la care distingem două faze mai importante : (A) Faza de gîndire creatoare, de valorificare a mecanismului creativității, care ne conduce la apariția ideii de proiect și ne obligă în același timp să parcurgem cîteva teste de realitate și (B) faza de concretizare a proiectului, în care se definește structura și infrastructura acestuia, corelarea cu alte proiecte în funcțiune și se ia în final decizia de aplicare a proiectului.Pornind de la aceste două faze și de la interpretarea procesului de dezvoltare, q 

serie de specialiști susțin valabilitatea relației după care :(A) + (B) = DV în care DV = dezvoltare virtuală, care nu este însoțită de creștere.Pentru ca să se obțină, prin proiectele respective, o dezvoltare reală (DR), însoțită totdeauna de creștere, este nevoie de intervenția conducerii (C);DV----------- C----------- DRUn asemenea proces își găsește materializarea sub forma conducerii proiectelor.O analiză în continuare â conducerii strategice și a elementelor sale componente, ne permite să evidențiem că aplicarea acestui concept, susținerea componentei sale inovatoare, poate contribui la configurarea unei adevărate culturi a întreprinderii, care presupune printre altele : atitudini profesionale în conducere și organizare, perfecționarea structurilor de autoritate, promovarea unui sistem autentic de valori, îmbunătățirea climatului motivational și de participare la conducere, responsabilitate socială.
prof. univ. dr. ing. 
Mihail DUMITRESCU
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Sistem de indicatori pentru aprecierea activității 
unităților de cercetare științificăDUPĂ. opinia specialiștilor polonezi L. Bialon și Z. Kaczmarek (Gospodar, :ka Planowa, nr 2, 1975), instituirea unui sistem de indicatori pentru aprecierea activității unităților de cercetare științifică trebuie să îndeplinească următoarele funcții : (a) să constituie mijlocul de bază pentru informarea conducerii unităților, ca și a organelor ierarhice cu privire la efectele obținute, cheltuielile alocate și eficiența lucrărilor de cercetare și dezvoltare ; (b) să fie unul din principalele criterii de. alegere a temelor de cercetare avînd în vedere că rezultatele negative (deci lipsa de eficiență) nu sînt echivalente cu renunțarea la tema de cercetare respectivă ; (c) să reprezinte instrumentul dc control

buie completați cu aprecieri calitative și descrieri ca. de pildă- dacă există continuitate in cercetarea respectivei probleme. dacă au loc frecvente schimbări ale temei etc ;(2) Indicatorii privind valorificarea potențialului de cercetare ; (3) Indicatori ai eficienței activității unității de cercetare ; (4) Indicatorii e- •ficienței economice a unității de cercetare sau a temelor. Ei se aplică în special la institutele care lucrează nemijlocit pentru nevoile sferei productive și prestează ciclul complet de cercetare (cercetare fundamentală — aplicată — de dezvoltare — introducere în producție). Schema de sus redă sintetic conținutul acestor categorii de indicatori.în funcție de etapa de realizare a progresului tehnico-știin- țific se apreciază ca necesară și fc-losirea indicatorilor de apreciere parțială privind : (a) cercetările fundamentale in domeniul științelor umanistice, sociale, matematicii și a celor organizate de institutele academiilor ; (b) cercetările fundamentale în domeniul științelor tehnice și ale naturii, efectuate în special pentru sfera productivă ; (c) cercetările aplicative ; (d) lucrările de dezvoltare ; (f) introducerea in producție a rezultatelor cercetărilor ; (g) producția de masă și modificările structurii ei ca urmare a aplicării rezultatelor cercetării științifice ; (h) rezultatul final al
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interfazic al lucrării de cercetare (al diverselor etape) și să servească in efectuarea de eventuale corecții, in special in sfera angajării sau eliberării de resurse alocate ; (d) să stimuleze pe cercetători in găsirea de soluții noi, originale și eficiente ; (ej să stimuleze valorificarea c.ptimă a potențialului de cercetare ; (f) să stea la baza proiectării sistemului de stimulare materială și morală a cercetătorilor și de ridicare sistematică a calificării acestora.Luind drept criteriu de clasificare a indicatorilor privind aprecierea activității de cercetare științifică — componentele a- cesteia — autorii grupează respectivii indicatori astfel : (1) Indicatori privind potențialul de cercetare științifică — ei tre

progresului tehnico-științific determinabil la beneficiarul produselor noi.
In căutare de casete-programUrmare firească a indicațiilor date pe linie de partid și de stat de dotare a economiei naționale cu echipamente moderne de prelucrare automată a datelor, majoritatea unităților economice din țara noastră, dispun în prezent de mașini electronice de facturat — contabilizat de tipul FELIX FC-15 și FELIX FC-30, unele din ele prezentind în construcția lor și perforator de bandă. Prin modul de prezentare și expoatare al acestor mașini sînt considerate, cu legitimă mîndrie, o frumoasă realizare a industriei noastre electronice.Mobilitatea utilizării acestor mașini este însă îngreuiată de faptul că în momentul livrării lor către beneficiari de către întreprinderea de calculatoare electronice București sînt însoțite doar de o singură casetă program și o bară cu călăreții de contact. Aceasta nu face decît să limiteze foarte mult capacitatea de exploatare, determinînd unitățile economice să facă tot posibilul să mai cumpere încă o mașină doar pentru faptul de a mai intra în posesia unei... casete program ?! Semnificația acestui fapt o putem deplin înțelege dacă avem în vedere că prețul unei mașini depășește de peste 30 de ori pe cel al unei casete program.în plus, ar mai fi necesar înlocuirea actualului car de la mașini, cu un car contabil, ceea ce ar conduce la mărirea rapidității de manipulare a fișelor de cont și a jurnalelor, mărind in felul acesta aria problemelor ce pot fi realizate cu ajutorul acestor mașini.
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CUNOAȘTEREA evoluției probabile a numărului și structurii populației constituie un element de bază în elaborarea planurilor de dezvoltare economică. în aceste planuri populația apare pe de o parte ca realizator al obiectivelor economice și sociale, iar pe de altă parte ca beneficiar al rezultatelor obținute și consumator al bunurilor produse.Sub primul aspect prezintă interes cunoașterea numărului și structurii populației active, precum și a numărului tinerilor care vor intra în cîmpul muncii în anii viitori.Sub cel de al doilea aspect interesează mai ales numărul total al populației și structura ei pe grupe mari de vîrstă — copii, tineri, adulți, vîrstnici — pentru a avea posibilitatea de a prevedea consumul probabil de bunuri — alimente, produse durabile, locuințe etc., precum și mijloace de asistență.Trebuie remarcat că structura populației din țara noastră prezintă unele neregulari- tăți care se datoresc variației în natalitate și mortalitate, intervenite în timp.Astfel în primele decenii ale acestui secol natalitatea din țara noastră a fost foarte ridicată, mai ales în mediul rural, contracarînd mortalitatea infantilă, care se afla la cel mai înalt nivel din Europa.După instaurarea regimului de democrație populară s-a trecut la promovarea consecventă a politicii de industrializare în vederea creării bazei tehnico-materiale a socialismului și dezvoltării forțelor de producție, ceea ce a avut ca urmare crearea unei economii complexe și armonioase.Construirea socialismului a dus la creșterea importantă a nivelului de trai al oamenilor muncii. Aceste schimbări cu caracter economic și social s-au reflectat in modificări de ordin demografic : s-a înregistrat o scădere puternică a mortalității generale și a celei infantile, și anume la mai puțin de jumătate din nivelul său inițial. Concomitent a intervenit și o scădere a natalității, ca urmare a mi- g ației intense a tinerilor din mediul rural în cel urban, ridicării vîrstei medii de căsătorie — consecința școlarizării prelungite, generalizate pentru toate categoriile de populație, etc. Sporul natural al populației a rămas însă la nivel aproape neschimbat, scăderea mortalității com- pensînd micșorarea indicelui de natalitate.Aceste schimbări ale indicilor demografici au dus la modificarea structurii pe grupe de vîrstă a populației în sensul măririi ponderii grupei vîrstnice în dauna celei tinere. Asupra structurii pe grupe de vîrstă a populației au avut influență și
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cele două războaie mondiale care au cauzat scăderea natalității în perioadele respective (1916—1919 : 1941—1944). precum și scăderea natalității din perioada 1957—1966. In anul 1966 natalitatea a a- tins nivel minim, redresîndu-se în anii următori datorită măsurilor luate în vederea protecției mamei și copilului.Ca urmare a acestei situații piramida vîrstelor din țara noastră a suferit unele goluri și anume (1975) :— grupa 55—59 ani . . . aproximativ 30%— grupa 30—34 ani . . . aproximativ 30" 0— grupa 10—15 ani . . . aproximativ 30° 0în schimb, la grupa copiilor sub 10 ani s-a produs o depășire importantă a conti- gentului mediu de copii născuți și anume de la 265.000, media din anii 1962—1966. la circa 500.000 copii în anii 1967—1968.Aceste variații de contingente vor avea repercusiuni asupra structurii populației în viitor, deplasîndu-se cu timpul la grupe de vîrstă mai înaintate.Dacă deficitul înregistrat la grupa vîr- stnică are o importanță relativ redusă atît pentru forța de muncă, cît și pentru procreație, în schimb deficitul care se datorește celui de al doilea război mondial influențează forța de muncă de vîrstă medie și contează pentru procreație. O perturbație de o deosebită importanță va fi cauzată de generațiile tinere cu efectiv variabil care în prezent au intrat sau sînt pe cale de a intra în producție.Ca urmare a creșterii natalității în primul deceniu de după război (1945—1955), numărul tinerilor (contingente anuale) a crescut neîntrerupt, atingînd maximum în anul 1955. Tinerii născuți în acel an au absolvit școala generală (au împlinit 17 ani) în anul 1972, iar în anul 1975 fiind de 20 ani sînt în majoritate în cîmpul muncii.în anii ce vin vor urma unsprezece contingente din ce în ce mai reduse. Astfel, în anul 1976 numărul tinerilor de 17 ani va fi cu cca 20° 0 mai mic comparativ cu situația din 1972, iar în anul 1983 deficitul respectiv va atinge 34% (adică o treime). In oarecare măsură acest deficit va fi atenuat prin faptul că vor termina școala generală și copiii care au fost școlarizați la vîrstă de 6 ani. In schimb, în anii 1984—1985 vor absolvi școala generală contingente maxime de copii (născuți în anii 1987—1968), cu un efectiv care va depăși cu 80—90% pe cel prece

dent. Dacă între timp se va generaliza în- vățămîntul de 12 ani, fenomenul va avea loc în anul 1986.Variații similare vor avea loc în decursul anilor și la alte grupe de populare, pe măsură ce contingentele respective vor înainta în vîrstă (vor influența natalitatea, cerințe pentru locuințe noi etc).Aceste variații de ordin demografic a- trag după sine probleme corespunzătoare de ordin economic privind, printre altele, recrutarea numărului necesar de muncitori tineri. Știind că fiecare generație tînără reprezintă aproximativ 3% din totalul persoanelor active, înseamnă că, 3—1 generație formează o pondere însemnată din totalul forței de muncă.Dacă în prezent aceste dificultăți încă nu sînt resimțite deoarece numărul tinerilor muncitori se completează atît din tineri de 17 ani( eontigente mai reduse), cît și din cei mai vîrstnici care desăvîr- șesc studii în școli post-generale (prove- niți din eontigente mai numeroase), cu timpul însă deficitul de tineri se va accentua. iar pentru întreaga perioadă, 1975-1984 (perioada care corespunde natalității minime) deficitul global pe cei zece ani se va apropia de cel al unui contigent mediu anual.Pentru a contracara consecințele negative ale acestui fenomen va fi necesară pregătirea în mai mare măsură a fetelor pentru profesii care în prezent sînt deținute mai ales de băieți, drenarea mai puternică a persoanelor din mediul rural, atragerea în activitate a pensionarilor valizi și a femeilor care se limitează la munca casnică, dar mai ales se va pune accent pe creșterea productivității muncii.Acest fenomen va înceta în anul 1984, cînd vor atinge vîrstă de 17 ani copiii născuți în anul cu natalitatea maximă. O parte din ei vor intra direct în producție. Numărul persoanelor din acest contigent va fi cu aproape 80—-90% mai mare comparativ cu cel anterior.Intrarea în producție a acestor tineri, precum și a celor din contingente următoare, aproape tot atît de numeroase, va permite îndeplinirea ritmurilor de dezvoltare sporite a întregii economii naționale, crearea și dezvoltarea noilor ramuri de producție, servicii etc., conform programului de realizare a unei socie- 0 tați socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră.
Roman CRESIN
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IMAGINILE au adeseori o forță de sugestie și chiar de convingere mai mare de- cît cuvintele. în metroul din Paris un afiș publicitar recomanda un nou produs ali- menar pentru cîini. Cineva a lipit peste figura animalului satisfăcut fotografia unor copii din Sahelul african, deformați din cauza subalimentației. Hrana devenea astfel, prin intermediul imaginilor, expresia cea mai crudă a decalajelor lumii contemporane și un pretext serios pentru dezbaterea problemelor dezvoltării. Cantitatea și calitatea hranei aflată la dispoziția unei populații ne atrage atenția asupra naturii și consecințelor unor mecanisme economice, ne aduce în fața valorilor care definesc obiectivele dezvoltării și ne permite să stabilim în ce măsură aceste valori corespund nevoilor și aspirațiilor indivizilor și ale comunității umane. O asemenea dezbatere este astăzi cu atît mai necesară cu cît se aud voci care consideră că principala cauză a neajunsurilor întîm- pinate de omenire în domeniul alimentației s-ar datora creșterii populației. Calculele experților ne dezvăluie însă capacita

tea încă neutilizată a Terrel de a hrăni o populație mult mai numeroasă decît cea existentă astăzi. Prin urmare, investigarea stărilor din domeniul alimentației ne poate permite să găsim adevăratele motive ale neajunsurilor și nicidecum cele aparente.Se știe astăzi care este volumul total al cerealelor disponibile pentru hrana oamenilor și animalelor, dar nici o considerație de ordin politic, economic sau social nu se poate întemeia pe cifre care ar rezulta din împărțirea acestui volum cu numărul locuitorilor de pe glob. Lipsa de omogenitate a reliefului politic și cultural al planetei intră în contradicție cu orice abordare a problemei alimentației care ar încerca să transforme aceste diferențe în „valori medii mondiale". Statisticele ne aduc la cunoștință că locuitorii unor zone aflate în stare de subdezvoltare sau în curs de dezvoltare din Asia și Africa consumă în medie, zilnic, de la 5 pînă la 35 grame de proteine, în timp ce într-o țară scandinavă acest consum se ridică la 110 grame. Tot datele statistice ne arată că deșeurile alimentare ale unui menaj, de mărime medie dintr-o țară dezvoltată, au o valoare calorică egală cu cea necesară supraviețuirii unei familii sărace din zone subdezvoltate ale lumii. în aceste condiții soluționarea problemei hranei pe plan global este dependentă de rezolvarea situațiilor generate de diferențierile existente între situațiile economice, sociale, politice și culturale dintre națiuni și popoare. Hrana este necesară tuturor și fiecare popor are dreptul de a se dezvolta pentru a-și asigura cele necesare existenței. în această perspectivă calculele de natură statistică sînt necesare, dar nu sînt suficiente.

Un rol, deloc neglijabil. îl are raționalitatea socială a procesului de dezvoltare economică și socială în raport cu nevoile și aspirațiile unei populații, cadrul geografic în care evoluează, mediul politico-cultural, experiența acumulată în rezolvarea unor probleme fundamentale ale existenței legate de hrană, îmbrăcăminte și locuință, în acest context elementele de progres teh- nico-științifice nu trebuie să ducă la o nivelare a experiențelor sociale locale, ci la o nouă potențare a lor. astfel încît diversitatea să contribuie la învingerea într-un interval istoric mai scurt a decalajelor si a neajunsurilor subdezvoltării.Stimularea artificială a unei „societăți de consum", abuzul și risipa în domeniul resurselor alimentare sînt practici care intră în conflict cu nevoile mereu crescînde ale omenirii.La aceste aspecte negative trebuie să adăugăm și efectele dăunătoare asupra producției de alimente, a cursei înarmărilor și a zonelor de conflict militar. Considerăm că niciodată nu poate deveni un „fapt banal" relevarea echivalențelor dintre costul unui bombardier și numărul de 60 000 mii de tractoare care îi corespunde, sau între un port-avion și numărul paturilor de spital echivalent (30 000) etc. Acțiunile militare scot din circuitul economic mari suprafețe de teren agricol, iar experiențele cu „arme ecologice" pun serios sub semnul întrebării destinul populației vegetale și animale.La toate acestea trebuie să adăugăm neajunsurile existente în domeniul producției și circulației produselor alimentare. O practică negativă o constituie extracția unor componente din plante sau carnea animalelor, care prezintă un interes comercial mai mare, resturile aruncîndu-se deși conțin proteine utile. De asemenea, se produc pierderi de produse alimentare, evaluate la aproximativ 30%, datorită manipulării neglijente pe căile ce duc de la producător la consumator sau datorită rozătoarelor sau altor cauze.Faptele relatate pledează pentru afirmarea rolului major al judecăților de valoare, al raționalității obiectivelor dezvoltării, în efortul de a obține o anumită „calitate a vieții". în mod deosebit se impune ca promovarea ideilor progresului și dezvoltării să nu se identifice cu efortul de a extinde „modele" care s-ar suprapune peste inițiativele regionale și locale, care ar anihila diversitatea experiențelor popoarelor în lupta lor pentru libertate și o viață mai bună. Creativitatea socială capătă în acest context un cîmp larg de acțiune și poate contribui la îmbogățirea formelor de viață, comportament și atitudine față de probleme reale ale progresului.Creativitatea poate juca și trebuie să joace un rol important în introducerea rațiunii și echilibrului în domeniul satisfacerii cerințelor membrilor societății față de o anumită calitate a vieții, respectiv față de ansamblul îmbunătățirilor posibile în domeniul condițiilor sociale și naturale de existență. Experiența propriei noastre țări este semnificativă în această privință. Așa cum se arată în raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu la Congresul al XI-lea al P.C.R. ceea ce-și propune poporul român în perspectivă este un cadru de viață „în concordanță cu necesitățile fiziologice științific determinate și cu cerințele spirituale generate de progresul neîntrerupt al cunoașterii umane". în termenii discuției despre hrană ca necesitate vitală a omenirii acest obiectiv este expresia unei orientări conștiente spre un mod de viață ferit de exagerări și risipă capabil să orienteze atenția populației spre calitatea alimentației. O asemenea atitudine activă urmărește nu numai îmbunătățirea gamei de produse alimentare care va sta la dispoziția populației, ci și modificarea practicilor alimen-



tare pe linia introducerii în masă a elementelor de raționalitate științifică.In fiecare zonă a lumii popoarele pot aduce soluții proprii rezolvării problemelor alimentației cu condiția de a se deschide CÎmp larg dezvoltării economice și sociale.în această direcție poate acționa cu efecte pozitive procesul făuririi unei noi ordini politice și economice în lume, întărirea colaborării internaționale prin respectarea independenței tuturor statelor, stimularea creativității sociale în căutarea de noi surse de hrană, accesul liber al tuturor popoarelor la progresul tehnico-știin- țific pentru a se asigura hrana necesară întregii omeniri.

Ritmul anual de creștere a producției alimentare și a populației în lume, 1952—1932 și 1962—1972*)1952 —1962 1962—1972Popu- Producție alimentară Populația Producție alimentarălctția Total Pe locuitor Total locuitorTotal țări dezvoltate 1,3 3,1 1,8 1,0 2,7 1,7Total de țâri în curs dezvoltare 2,4 3,1 0,7 2,4 2,7 0,3Total mondial 2,0 3,1 1,1 1,9 2,7 0,8
POPULAȚIA - 

HRANA -
AGRICULTURA ■

prof. univ. dr. Marin POPESCU

1. ESTE UN FAPT : omenirea înregistrează azi cei mai înalți coeficienți de creștere a populației din întreaga sa istorie. Cum e și firesc, un asemenea ritm de creștere a populației a menținut lupta pentru hrană printre cele mai arzătoare probleme mondiale. Cu toate realizările remarcabile obținute în agricultura mondială, și, în special, în agricultura țărilor dezvoltate, sub impulsul progresului industrial, omenirea este încă departe de a fi cîștig'at bătălia împotriva foametei. Mai mult, în ultimii ani, raportul populație- producție alimentară a marcat — pe plan mondial — o simțitoare înrăutățire relativă, lucru ce reiese limpede din tabelulRezultă că în ambele decenii analizate producția alimentară a devansat populația, atît pe plan mondial cît și pe cele două grupe de țări, dar se observă că în ultimul deceniu indicele de devansare este mai mic, ceea ce face ca procentul de creștere a producției de alimente pe locuitor să scadă, în comparație cu deceniul anterior. Această scădere este relativ mai mare în țările în curs de dezvoltare, ceea ce duce la sporirea decalajului existent față de țările dezvoltate în nivelul și structura alimentației. Tendința menționată a contribuit — alături de alți factori — la declanșarea crizei alimentare. In 1972 pentru prima dată după mai bine de două decenii s-a înregistrat o diminuare a producției alimentare mondiale ; stocurile mondiale de cereale s-au redus considerabil, mărind dependența alimentației de producția fiecărui an : creșterea costurilor energiei și efectele propagate ale acestui fenomen asupra factorilor de producție și, îndeosebi asupra îngrășămintelor chimice, apoi inflația și creșterea prețurilor — toate au agravat criza agrară.
Decalaje cantitative și calitative2. EXISTĂ, firește, mari deosebiri de la o țară la alta în nivelul consumului alimentar. Astfel, în timp ce în țările capitaliste dezvoltate din punct de vedere economic, în perioada 196!)—1971, disponibilitățile au fost în jur de 3 200 kilocalorii pe persoană și pe zi (3 330 în S.U.A., 3 180 în Canada, 3 240 în Danemarca, 3 210 în 

Franța, 3 180 în Italia. 3 190 în Anglia, 3 200 în Noua Zeelandă), în țările în curs de dezvoltare nivelul acestor disponibilități a fost de aproximativ 2 000 kilocalorii (Filipine — 1 940, India — 2 070, Maroc — 2 220). în cadrul primului grup de țări nevoile energetice au fost depășite cu 20—25%, în timp ce în cadrul celui de al doilea grup de țări nivelul acestor nevoi a rămas neacoperit cu 6—14%. Se estimează că peste 460 milioane de oameni nu dispun de cantități suficiente de alimente pentru asigurarea nevoilor lor. Subalimen- tația cuprinde zone întinse ale globului pămîntesc. Cei care suferă de subalimen- tație alcătuiesc azi 30% din populația Asiei, 25% din populația Africii, 18% din populația Orientului Apropiat și 13% din populația Americii Latine.Lichidarea lipsei de alimente, asigurarea hranei întregii populații a planetei noastre constituie un obiectiv acut, la ordinea zilei, care își cere soluționarea corespunzătoare în interesul tuturor națiunilor. Posibilitățile planetei noastre de a asigura existența populației în evoluția ei viitoare sînt tot mai frecvent discutate, formulîndu-se atît opinii optimiste cît și opinii pesimiste.Aș menționa înainte de toate opinia potrivit căreia între hrană și populație s-ar stabili un echilibru în mod automat : „Dacă hrana se reduce atingînd un punct critic, foametea va reduce populația pînă cînd se restabilește un nou echilibru. Dacă hrana devine abundentă, o concentrăm, o rafinăm, o facem de o calitate mai bună și îi reducem astfel volumul încît să corespundă numărului stomacelor oamenilor" (Don Peariberg, prof, la Universitatea Purdue, S.U.A.). Firește, rolul automatismului chiar dacă se bazează pe experiența trecutului, nu poate constitui o soluție nici pentru prezent și cu atît mai mult pentru viitor. De altfel, acțiunile care se întreprind pe scară națională și internațională, mondială sînt cea mai elocventă dovadă a atitudinii conștiente a societății pentru îmbunătățirea relației popul ație-hrană.Aș menționa, în al doilea rînd, opiniile care pun accentul pe modificarea cererii : controlul fertilității; reducerea rației alimentare, îndeosebi în țările dezvoltate în care nevoile energetice sînt depășite în procente., care se ridică pînă la 20—25%; modificarea structurii alimentației și în consecință și a producției în sensul renunțării la produse animaliere sau reducerea acestora (știut fiind că pentru o unitate nutritivă de origine animală se consumă 7 unități de origine vegetală) etc. Nu de puține ori se vede ieșirea din impas numai prin acțiuni unilaterale, îndeosebi referitoare la problemele demografice.După părerea mea asemenea poziții nu pot fi acceptate îndeosebi de statele aflate în curs de dezvoltare, cu atît mai mult cu

cît omenirea dispune de mari suprafețe de teren care ai- putea fi atrase în circuitul agricol, precum și de mari posibilități de sporire a producției pe suprafețele deja cultivate în prezent.în al treilea rînd am în vedere opiniile referitoare la modificarea ofertei, respectiv la sporirea resurselor alimentare, a hranei. Aici consider că este principalul teren de luptă contra foametei. Nu oprirea sau frînarea creșterii populației, nu renunțarea la consumul de produse animaliere, bogate în proteine superioare, ci sporirea producției alimentare, a hranei, în așa fel încît să devanseze creșterea populației — aceasta va fi dovada uneia dintre cele mai mari cuceriri ale omului, dovada dominației lui asupra resurselor lumii. Se va putea realiza această creștere a producției alimentare, mai concret, se va asigura cel puțin dublarea producției alimentare în următorii 25—30 de ani pentru a face față dublării scontate a populației și creșterii standardelor de hrănire ?Analiza datelor statistice pe ultimii 30 de ani arată că în multe țări producțiile au fost mai mult decît dublate. Mai mult, cu toate amenințările lui Malthus și ale urmașilor lui, producția agricolă privită la scară mondială n-a fost devansată de populație, ci, dimpotrivă, fapt care a asigurat o creștere a standardului de hrănire, ce-i drept, foarte diferită de la o zonă la



tialta, dar totuși o creștere. Combătînd teoria lui Malthus, Engels arăta: „Știința crește cel puțin ia fel ca populația ; populația crește proporțional cu numărul ulti- ► mei generații ; știința progresează proporțional cu masa cunoștințelor care i-au fost lăsate de generația anterioară, așadar, poate înainta și ea în progresie geometrică în împrejurările cele mai obișnuite, și ce este imposibil pentru știință ?“ într-a- devăr, ce este imposibil, mai ales astăzi, în condițiile revoluției științifico-tehnice? în ultimele decenii științele agricole au făcut mari progrese, rezultatele obținute reflectîndu-se în îmbunătățirea materialului biologic, în perfecționarea mijloacelor tehnice, tehnologiilor de producție, modului de organizare și de conducere din agricultură etc. Randamentul la hectar a sporit de 2—3 ori pe suprafețele irigate și de zeci de ori în condiții de seră ; pe de altă parte în complexele zootehnice de tip industrial s-a făcut un progres enorm în direcția scoaterii creșterii animalelor de sub influența factorilor naturali. Pe baza descoperirilor științei șî aplicării lor în producție, într-o serie de țări capitaliste și socialiste, producția agricolă a înregistrat creșteri și a atins nivele greu de conceput cu cîteva decenii în urmă. La ora actuală se poate aprecia fără nici un pericol, de eroare că omenirea dispune de un imens stoc de realizări ale științei care sînt insuficient valorificate, fiind aplicate într-un număr redus de țări, deci pe o suprafață relativ mică din suprafața de teren de care dispune omenirea. Iată de ce împărtășesc teza potrivit căreia cantitatea de alimente necesară în anul 2 000 va putea fi obținută prin aplicarea mijloacelor tehnice și a metodelor cunoscute pentru creșterea plantelor și animalelor și prin aplicarea altor cuceriri ale științei și tehnicii care fără nici o îndoială vor apare.Studiile științifice arată că lumea dispune de uriașe rezerve nepuse încă în valoare. Pe glob există mari suprafețe care ar putea fi atrase în circuitul agricol. După unele calcule, suprafața potențial cultivabilă a globului ar fi de 3,2 miliarde ha, adică 24° q din suprafața totală a uscatului. Cele 1,4 miliarde ha, suprafață aflată în prezent sub cultură, reprezintă de-abia 10% din terenurile neacoperite cu apă. Cele mai întinse suprafețe potențial cultivabile se află în Africa și America de Sud.Există, de asemenea, imense posibilități de a spori producțiile pe suprafețele deja cultivate. Este suficient să ne gîndim la nivelul producțiilor medii pe hectar și pe animal obținute în țările cu agricultură dezvoltată (care și el mai poate fi încă sporit), pentru a ne da seama ce salt ar putea face producția agricolă mondială dacă și țările în curs de dezvoltare s-ar apropia de acest nivel.Atît extinderea suprafețelor agricole cît și intensificarea producției în țările în curs de dezvoltare reclamă mai ales o adaptare la condițiile locale și o aplicare a mijloacelor tehnice și tehnologiilor deja cunoscute în țările dezvoltate. Creșterea producției alimentare presupune dezvoltarea și perfecționarea factorilor de producție — extinderea irigației (în prezent abia 4% din debitul total al apelor curgătoare udă cca 1% din totalul uscatului — 160 milioane hectare), o sporire considerabilă a folosirii îngrășămintelor și a produselor fi- tofarmaceutice (fiecare tonă de îngrășăminte chimice poate aduce în medie un ț spor de aproximativ 8 tone de producție cerealieră), răspîndirea mașinismului și creșterea gradului de mecanizare a lucrărilor, utilizarea soiurilor de plante de mare randament. Principalul obstacol în 

creșterea rapidă a producției alimentare nu constă în imposibilitatea pămîntului de a produce mai mult, nu constă în imposibilitatea științei de a potența forța productiva a pămîntului ; principalul obstacol îl constituie starea de înapoiere a majorității țărilor lumii, concretizată printre altele în lipsa mijloacelor materiale și financiare, structuri învechite, constrângeri sociale, interdicții religioase, incultură, analfabetism etc, stare de înapoiere de care se fac vinovate în mare măsură țările capitaliste dezvoltate.Soluționarea cît mai grabnică a problemelor complexe ale alimentației impune instaurarea unor noi relații economice bazate pe etică și egalitate deplină între toate statele. Firește, nici o țară nu trebuie să aștepte ca altcineva să rezolve pentru ea problemele legate de modernizarea agriculturii, de intensificarea proceselor de exploatare a pămîntului. Dimpotrivă, în cadrul fiecărui stat trebuie mobilizate toate resursele umane și materiale in lupta pentru continua creștere a producției agroalimentare.în același timp, este necesar să se asigure un sprijin mult mai substanțial țărilor in curs de dezvoltare, creindu-se condiții pentru accesul lor neîngrădit la tehnologiile moderne, realizîndu-se programe de dezvoltare multilaterală a acestor țări și. îndeosebi, de dezvoltare a producției agricole și alimentare, care va deveni una din problemele cele mai complicate în anii viitori.Creșterea producției agricole nu trebuie urmărită numai în țările în cure de dezvoltare, ci și în țările cu agricultură dezvoltată în care cu toate rezultatele obținute, nivelul producțiilor realizate este încă departe de cel posibil de realizat, chiar și în condițiile actualei tehnici și tehnologii.In legătură cu sporirea ofertei de hrană ar mai fi de subliniat sursele alimentare extraagricole — pescuitul, algele marine, alimentele sintetice cărora li se atribuie un mare rol în perspectiva următoarelor decenii și alți factori de care se vorbește mai puțin. Am în vedere :— reducerea sarcinilor agriculturii pentru produse nealimențare (prin apariția detergenților, firelor și fibrelor sintetice, cauciucului și pieilor sintetice etc.). Industria preia tot mai mult sarcinile agriculturii, creîndu-i acesteia posibilități sporite pentru a se concentra asupra producerii de hrană ;— prelucrarea industrială a produselor agricole care pe lîngă îmbunătățirea conținutului produselor respective, facilitează păstrarea lor o perioadă mai îndelungată de timp și utilizarea în tot timpul anului și acolo unde este nevoie. Efectele negative ale sezonalității și zonalității producției agricole sînt în mare măsură diminuate prin industrializare.— modernizarea transportului, care permite deplasarea rapidă și la mari distanțe a produselor alimentare.
Experiența românească
și soluționarea problemei alimentațieiSPUNEAM mai înainte că la rezolvarea problemelor alimentare trebuie să contribuie fiecare țară. în acest sens statul nostru a acordat și acordă o atenție de prim ordin creării unei agriculturi naționale care să satisfacă necesarul de produse agroalimentare al populației și al economiei. Reorganizarea socialistă a agriculturii a fost însoțită și urmată de o susținută dezvoltare a bazei tehnico-materiale. Ca urmare, în anii construcției socialiste, pro

ducția agricolă a sporit în România mai repede decît populația.Dacă față de anul 1948 populația în 1974 a crescut cu 32,7%, producția agricolă a sporit în același răstimp de 3,38 ori.în aceste condiții sporirea producției agricole vegetale și animale a asigurat aprovizionarea mereu mai bună a populației cu- produse agroalimentare și a industriei cu materii prime agricole, crearea rezervelor de stat, precum și unele disponibilități pentru export. Toate acestea au constituit un factor important pentru dezvoltarea echilibrată a economiei României, pentru creșterea nivelului de trai al populației.Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român a subliniat necesitatea dezvoltării în continuare a agriculturii și creșterea în perspectivă a producției agricole, în perioada 1976—1980 producția agricolă va spori cu 41,3—49,7% față de media anilor 1971—1975, realizîndu-se un ritm mediu anual de creștere de 7,2—8,4° u. întrucît rezervele de terenuri arabile sînt limitate, calea principală pentru sporirea producției este creșterea producției medii la hectar, dezvoltarea pe baze intensive a agriculturii.Pentru dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico-materiale agriculturii românești îi vor fi puse la dispoziție investiții de aproximativ 110 miliarde lei. O parte importantă a acestor investiții va fi utilizată la sporirea suprafeței amenajate pentru irigații cu 1 000 000 ha, pentru executarea lucrărilor de desecări pe 1000 000 ha ca și pentru acțiuni de combaterea eroziunii solului pe o suprafață de peste 800 000 ha. Agricultura va dispune la sfîrșitul cincinalului de 125—130 mii de tractoare într-o gamă diversificată și cu un grad ridicat de universalitate. Pină la sfîrșitul cincinalului se vor asigura agriculturii 250—280 kg de îngrășăminte (în substanță activă) la un hectar de teren arabil, vii și livezi. Totodată, cercetarea științifică va contribui la crearea de noi soiuri de plante și hibrizi, precum și la îmbunătățirea raselor de animale existente și crearea de rase noi, la îmbunătățirea tehnologiilor de producție etc.Deceniul următor va marca noi progrese în dezvoltarea agriculturii românești. Producția globală agricolă (media anuală) în perioada 1980—1990 va fi de 1,5—1,8 ori mai mare decît media anuală a perioadei 1971—1975. Întrucît pentru anul 1990 populația țării este estimată la aproximativ 25’ mililoane (față de peste 21 milioane în 1975), creșterea producției agricole va continua să devanseze populația.O asemenea dezvoltare a agriculutrii și a producției agroalimentare a fost și este posibilă în contextul dezvoltării de ansamblu, globale, a economiei naționale, în cadrul căreia rolul hotărâtor revine industrializării țării, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii.Depunînd eforturi mereu sporite pentru rezolvarea problemelor complexe legate de dezvoltarea agriculturii naționale, România este conștientă de faptul că rezolvarea pe plan mondial a acestor probleme este posibilă numai prin instaurarea unei noi ordini economice și politice.înfăptuirii unei noi ordini economice România îi consacră eforturi deosebite care — și pe linia problemelor- agriculturii și alimentației — duc la dezvoltarea colaborării și cooperării internaționale, în vederea progresului economico-social al întregii omeniri.*) „Examen de la situation alimentaire mondiale. Presant et future", p. 34 (Punctul 8 al ordinei de zi la Conferința mondială- a alimentației, Roma, 5—16 noiembrie 1974).
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ȘANTIER EDITORIAL

Sistem și civilizație(Editura politică)
Mihai DRĂGĂNESCU

litatea vieții... Criza economică 
ar putea să ducă la „degresarea" 
întreprinderilor, debarasindu-le 
de prea-plinul terțiarului, care 
are „costuri induse" considera
bile. Costul „cuaternarului" ar 
fi redus, deoarece ar face apel 
și la muncă benevolă. „Era 
cuaternară" — nu este o eră 
post-industrială, căci industria, 
chiar dacă trebuie să se res
tructureze ca urmare a cerințe
lor legate de dezvoltarea „lumii 
a treia", a nevoii de bunuri mai 
durabile ș.a. este indispensabilă, 
în epoca supraorganizării este 
nevoie de un sector „de mare 
rentabilitate socială și afectivă".(L’ere quatemaire. LE MONDE,

18 XII 1975)

care zboară de la un gind nou 
la altul și pe care este bine să-i 
ai în jurul tău cind inspirația 
lincezește, dar care încep s-o ia 
razna cind lucrarea trebuie în
cheiată. Alții sînt oamenii ri
gizi, care vor să distrugă orice 
idee de la prima vedere. Cel 
mai bine ar fi să fie integrate 
ambele tipuri de oameni la tim
pul potrivit într-o echipă... în 
creativitate nu începi cu o pro
blemă a cărei soluție nu o cu- 
noștri. Dimpotrivă, pentru a fi 
cu adevărat creativ trebuie să 
ai și o soluție în afară de o 
problemă. Creativitatea se află 
între problemă și soluție".

(Creativity in Industry. Pen
guin Books Ltd., 216 p.)

Desen de CIK Damadian

• Ce vă propuneți să demonstrați în lucrarea ce o pregătiți?— Creșterea rolului științei în întreaga viață socială contemporană, constituirea de sisteme so- cio-tehnice cum sînt sistemele informatice, care implică modul de muncă al omului, relațiile sale cu obiectele tehnice pe care le-a creat dar și relațiile cu semeniisăi ridică o serie de probleme noi. Calculatoarele și sistemele informatice scot in evidență rolul modului de conducere al societății ca una din realitățile fundamentale ale vieții sociale. Și ceea ce este mai important, modul de conducere nu înseamnă numai sisteme informatice, matematică și calculatoare electronice căci acestea oferă numai instrumente și metode, nu și principii sociale. Modul de conducere înseamnă reflectarea aspirațiilor umane, a conștiinței sociale m activitatea de conducere, înseamnă partid, stat, problema dem >- crației și libertății, iar pentru omul de știință principiile general valabile, precum și specifice socialismului și mai ales ale viitorului comunist. Lucrarea caută să sublinieze că în esență asupra sistemului social își pune amprenta și modul de conducere și caută să aducă unele contribuții la dezbaterea acestei teme.• Cum explicați sub acest raport dinamica socială ?— Știința și tehnologia scot în evidență, după părerea mea, existența unui mod de inovare sau de schimbare nu numai al industriei și economiei, ci, în general, al vieții sociale. Acest mod ca și modurile de producție și de conducere a existat întotdeauna și am putea spune că Marx teoretizînd rolul revoluției sociale a scos în evidență unul din aspectele majore ale modului de schimbare. Modul de inovare implică efortul de creare și introducere a noului, fiind o componentă esențială a sistemului social, care asigură acestuia progresul și viitorul său. Efortul amintit implică un anumit rol economic acestui mod, prin consumul unei părți din venitul național și prin introducerea în circuitul economic și social de noi produse, tehnologii, metode și idei. Asemenea aspecte, în corelație cu procesele economice de acumulare și în relație cu mediul înconjurător sint examinate în acest volum.• Titlul lucrării ce o proiectați se referă și la ■,civilizație". Ce loc îi atribuiți in sistemul dv. noțional?Sociologia contemporană consideră societatea ca un tot integral, prima viziune integrată, sistemică, aparținind lui Marx și Engels, concepția lor răminind în esență valabilă și astăzi, fiind o cucerire fundamentală a științei. In acest cadru integralist, sistemic» trebuie să se rețină și importanța vieții spirituale a societății și omului. în lucrare se ia în considerare noțiunea de mod de viață social-culturală în comparație cu noțiunea de mod de viață spirituală. întrucit fenomenele culturale nu se pot reduce numai la viață spirituală, ele îmbrățișind întreaga activitate a omului, munca sa, și știința, pe lîngă literatură, artă etc, cultura fiind nu numai depozit de valori ci și acțiune, rezultă ca urmare a examinării acestor aspecte în cîteva eseuri din volum, unele puncte de vedere care pot închega o anumită viziune asupra societății ca sistem și civilizație. Sistemul cuprinde modurile amintite, inclusiv modul de viață spirituală, cultura asigură articulația firească dintre conștiința și existența socială, civilizația se referă la relațiile umane care implică întreaga societate, toate modurile, instituțiile ei și bineînțeles viața fiecărui om în parte. Omul trebuie să resimtă societatea nu numai ca sistem, ci ca civilizație, dar trebuie să și contribuie la aceasta.
A. S.

Eficiență economică — 
eficiență socială

V. JAMIN

Newsweek
,,Ne lipsesc idei"?

Bonpocbi
9K0H0MMKH
ESTE FOARTE IMPORTANT 

să se ia in considerare nu nu
mai eficiența economică, dar și 
socială a producției. Avuția na
țională trebuie să se măsoare 
ținindu-se seama și de „costul 
de refacere" a mediului biologic 
deteriorat. Apare încă o pro
blemă a teoriei reproducției — 
o tot mai mare însemnătate do- 
bindind-o, în afară de subdivi
ziunile I și II, subdiviziunea 
III, care adesea este definită ca 
infrastructură. în componența ei 
ar intra toate tipurile de între
prinderi avind ca obiectiv ocro
tirea naturii șt marile echipa
mente cu această destinație (de 
ex. tipuri speciale de întreprin
deri de construcție de mașini și 
produse chimice pentru înlătu
rarea poluării ș.a.)“
(„Ekologhia i ekonomika" 
Voprosi ekonomiki, nr. 7/1975)

Eșecul abordării 
tradiționale

Robert LEKACHMANCity University of New York
„FROBLEMA este eșecul 

curbei lui Philips care expri
ma posibilitatea de a jongla 
între inflație și ocupare. Noi 
am avut destul șomaj pentru 
ca inflația să fi putut pînă 
acum să scadă — și nu a scă
zut. Nu s-a petrecut acest lu
cru deoarece există o enormă 
putere economică concentrată. 
Astfel, concurența de piață de
vine tot mai puțin semnifica
tivă și ne putem aștepta la 
tot mai puțin ajutor din par
tea politicilor tradiționale".

Eșecul abordării
non-tradiționale

Finalitatea creativității
Ronald WHITFIELD

Economia

și calitatea vieții

Pierre DROUIN

ASISTĂM de o parte la o 
umflare execesivă a terțiarului, 
datorită mai ales tehnicilor de

tratare a informației. Evoluția 
ar fi normală dacă proliferarea 
tehnicii de calcul nu ar fi înso
țită de o inflație enormă a da
telor, ceea ce împiedică reduce
rea efectivului personalului de 
birou. De altă parte, apar tre
buințe noi, tot mai prost satis
făcute. Un sector nou — cuater
nar — al economiei ar avea ca 
obiectiv să adauge suplețe, 
afabilitate, în această civilizație 
din ce in ce mai dură pe care 
o cunoaștem... pentru a reda 
oamenilor încredere, a-i ajuta 
să se realizeze..., a ameliora ca

University of VirginiaHerbert STEIN

NU MĂ INTERESEAZĂ în 
mod deosebit creativitatea lua
tă în sine sau ideile doar de 
dragul lor... Ca inginer, îmi 
place să văd o idee transfor
mată intr-un produs final care 
funcționează... Unii oameni nu 
pot să-și adaptaze comportarea 
la cerințele situației. Aceștia 
sint de obicei „oamenii de idei",

„EROAREA GENERAȚIEI 
noastre a fost că a respins în
țelepciunea tradițională, nu 
că ne-am cramponat de ea... 
Acum 30 sau 40 de ani unii 
economiști de modă veche ne 
spuneau că orientarea spre 
ocuparea deplină, combinată 
cu o dirijare politică a orien
tării fiscale și monetare, ne 
va duce la impasul prezent 
— inflație fără ocupare depli
nă.... Ei bine, este exact ceea 
ce s-a întîmplat".
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Pentru o nouă ordine economică internațională

DETERMINĂRI ȘI COORDONATE 
GENERALE 

ALE CONCEPȚIEI ROMÂNEȘTI

Gheorghe DOLGU

PE FONDUL crizei materiilor prime și al fenomenelor grave din economia mondială, sesiunile extraordinare din 1974 și 1975 ale Adunării Generale a Națiunilor Unite inaugurau printr-o abordare directă și cuprinzătoare dezbaterile privind instaurarea unei noi ordini economice internaționale. Sub presiunea țărilor în care trăiește majoritatea, defavorizată, a populației globului stabilirea unei noi ordini s-a înscris ca o problemă prioritară pe agenda politică a lumii.în acest context, în noiembrie 1974, președintele Ceaușescu expunea într-o formă sintetică, în raportul pe care în calitate de secretar general al Partidului Comunist Român îl prezenta la Congresul al XI-lea al partidului, concepția sa despre o nouă ordine economică internațională. Această concepție avea să-și găsească oglindirea în Programul partidului, adoptat de Congres, precum și în trei documente, difuzate la Națiunile Unite, cuprinzînd poziția României în problema noii ordini, a dezarmării generale, a creșterii rolului Națiunilor Unite. Doresc să subliniez însă că, atît sub raportul contribuției teoretice cît și al celei practice, aceste documente reprezintă o continuare și dezvoltare logică a gîndirii și acțiunii politice românești, o concretizare intr-o viziune unitară a unor teme de bază promovate de Rumania pe arena internațională. Acest lucru este demn de reținut pentru că ideea de nouă ordine economică și politică internațională nu s-a născut nici din senin și nici pe un loc gol, ci a reprezentat rezultatul unui proces mai mult sau mai puțin îndelungat de clarificare la scară națională și internațională, de penetrare în conștiințe a imperativului unei restructurări fundamentale a relațiilor internaționale. între crearea în 1964 a U.N.C.T.A.D., care avea să marcheze recunoașterea existenței subdezvoltării ca una din marile probleme care confruntă comunitatea internațională și să afirme, prin „strategia globală", necesitatea acțiunii internaționale concertate pentru lichidarea ei, și adoptarea de către Adunarea Generală în mai 1974 a Declarației și Programului de acțiune cu privire la instaurarea unei noi ordini economice internaționale, se află nu pur și simplu un deceniu, ci o întreagă perioadă istorică. Perioada înmulțirii disfuncțiilor mecanismelor de relații internaționale, a adîncirii drastice a decalajelor între state, a spulberării iluziilor că tendințele seculare de polarizare a bogăției și sărăciei în lume ar putea fi eliminate prezervind sistemul existent de raporturi între națiuni, perioada unor mari modificări în raportul mondial de forțe. O perioadă și de înfrîngeri, de evoluții negative, dar și de mari victorii și de evoluții progresiste ireversibile, dătătoare de speranțe. O perioadă de confruntare a ideilor politice cu realitățile, de disociere de mituri — vechi sau noi, de lărgire a sferei posibilului.în această perioadă se situează și activitatea deosebit de intensă desfășurată de România pe plan internațional, participarea ei activă și responsabilă, alături de alte națiuni, la tratarea tuturor marilor probleme care se ridică în fața omenirii, pe scurt, afirmarea României pe arena internațională. Dinamizată de gindirea președintelui Nicolae Ceaușescu, politica externă românească s-a remarcat și se remarcă prin poziții clare și hotărîte împotriva oricăror manifestări ale politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, de inegalitate, forță și dictat, prin inițiative inovatoare vizînd promovarea unor principii noi, relații noi între state, a unor politici noi, democratizarea vieții internaționale. Dealtfel, cu deplin temei, în imaginea opiniei publice mondiale, activitatea externă a țării noastre se asociază strîns cu afirmarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî destinele singur, fără nici un amestec din afară, cu proclamarea „urbi et orbi“ a necesității de a așeza relațiile internaționale pe temelia egalității suverane între state. Promovarea unor idei și acțiuni în contrast puternic cu mecanisme, t relații și concepții marcate determinant de marile decalaje economice și militare, de existența blocurilor opuse, a unor idei și acțiuni contrare tendințelor integraționiste supranaționale, a fost întotdeauna receptată ca un act de curai, dar și cu rezervele pe care le inspiră inițiativele și întreprinderile noi și în

drăznețe, care ies din tiparele comune și care au drept țel schimbări radicale, revoluționare ale ordinii existente. Dar ceea ce ieri încă le putea apare unora drept romantic, este astăzi substratul unor scheme realiste de restructurare a lumii contemporane.
Expresie a năzuințelor poporului rcmânEste deci momentul să ne întrebăm : ce reprezintă demersul românesc în curentul de ide: și acțiuni politice vizînd restructurarea relațiilor internaționale ?EI este, înainte de toate, o expresie a năzuințelor poporului român, popor care, de-a lungul secolelor și-a conservat în condiții extrem de dure ființa națională, un popor care și-a cîștigat, doar relativ recent. în cadrul statului său național, o deplină independență politică si economică. EI dă expresie as- pirațiilor de realizare națională deplină pe plan politic, economic. social și cultural ale poporului său într-o epocă istorică în care, ca urmare a accesiunii la viața politică independentă a numeroase popoare, această problemă este de o arzătoare actualitate pentru majoritatea covirsitoare a populației globului.El este. în al doilea rind. un fenomen izvorît din solul României de astăzi. O țară socialistă, în care participarea, egalitatea și echitatea sînt puse la temelia ordinii interne și în care, să o spunem deschis, datorită gîndirii și acțiunii președintelui Ceaușescu, politica externă, inspirîndu-se din a- celeași principii, este realmente o prelungire a politicii interne. O țară care a realizat, de la eliberare, progrese imense pe toate planurile, dar care după volumul venitului pe locuitor, distribuția pe medii a populației, structura utilizării forței de muncă, structura exportului, problemele cu care se confruntă în raport cu mediul internațional, râmîne o țară în curs de dezvoltare, intîmpinînd numeroase probleme economice similare celor care se pun țărilor din ..lumea a treia-* și deci cu vocația de a înțelege mai bine, dinăuntru, aceste probleme și de a contribui la soluționarea lor. Că o țară poate fi în același timp și socialistă, prin structuri, și in curs de dezvoltare, prin nivelul dezvoltării economice — pare un adevăr elementar. Dar oare adevărul lui Galilei nu era un adevăr elementar. Și cîte alte adevăruri elementare nu și-au croit drumuri prin bariere de neîncredere în decursul existenței umane ? Iată de ce. trebuie, cred, să subliniem că dacă România se consideră țară socialistă și în curs de dezvoltare și acționează ca atare, ideea și impulsul promovării acestui adevăr vine de la președintele Nicolae Ceaușescu.Continuind prezentarea impulsurilor obiective ale unei gîn- diri și acțiuni politice, voi menționa că România face parte din categoria țărilor mici și mijlocii, adică a acelor țări, dezavantajate de structurile asimetrice ale lumii contemporane, de ..regulile de joc" existente, de mecanismele actuale de adoptare a deciziilor pe plan internațional, din acea majoritate de națiuni care are dreptul și nu dorește să râmînă silențioasă. în sfîrșit, voi adăuga că o trăsătură a specificității românești o constituie faptul că România, care în virtutea evoluției istorice face parte din categoria țărilor angajate, își exercită plenar atributele suveranității dezvoltînd larg relațiile economice, politice, culturale cu toate statele, indiferent de sistemul social- economic, de apartenența la grupări economice și militare, își elaborează politica internațională în mod independent pornind cu consecvență de la considerente principiale, în acord cu interesele progresului și păcii în întreaga lume.Din aceste fapte, tendințe, particularități izvorăsc concepțiile de politică externă care ar putea fi numite doctrina românească, doctrina Ceaușescu. Caracterizat printr-un ascuțit simț al istoriei, prin capacitatea de a identifica schimbările necesare și, totodată, ceea ce este posibil în fiecare moment dat, acest sistem de gîndire și acțiune poartă amprenta personalității președintelui român. A gînditorului care stăpînind perfect metoda materialismului dialectic și materialismului istoric este



CHIdetașat de dogme și mituri, deschis spre nou, abordează sistemic problemele lumii contemporane și își forjează principii metodologice proprii de analiză. A militantului revoluționar, perseverent în urmărirea țelurilor principiale, a omului de stat cu O îndelungată și bogată experiență politică, înzestrat cu suplețea cerută de luarea în considerare a realităților.Aceste cîteva elemente — obiective și subiective — fac de înțeles faptul că, în ultimul deceniu, România s-a afirmat ca unul dintre cei mai activi și consecvenți deschizători de drumuri și' promotori ai ideilor restructurării radicale a relațiilor internaționale. Gîndirea a izvorît din acțiunea politică și și-a găsit reflectarea în acțiunea politică. Și chiar dacă termenul încă nu se încetățenește, edificarea unei noi ordini economice și politice internaționale apare ca unul din țelurile demersurilor românești pe arena mondială. Forța lor de iradiere, impactul lor a fost sporit de două împrejurări.1. Președintele Ceausescu a desfășurat o activitate personală de relații externe, de o amploare neobișnuită. în străinătate sau în țară a purtat convorbiri și a dus tratative cu zeci de șefi de stat din Europa, Asia, Africa, America de Nord și de Sud, cu sute de lideri ai partidelor comuniste, democratice și ai mișcărilor de eliberare națională. Idei de bază ale restructurării relațiilor internaționale și-au găsit oglindirea în numeroase declarații comune, convenții și tratate bilaterale, în practica relațiilor dintre România și alte state.2. Teme de bază cum sînt suveranitatea, egalitatea deplină în drepturi, neamestecul în afacerile interne ale altor state, dreptul fiecărui popor de a-și hotărî singur destinele au fost promovate de România nu numai ca obiective și principii generale, ci și în raport de o serie de evenimente și acțiuni internaționale de anvergură cum au fost Conferința pentru securitate și cooperare europeană, adevărat test al posibilităților de a introduce schimbări progresiste în conținutul și formele relațiilor dintre state.Dacă ar fi să ne întrebăm acum în ce zone se plasează contribuția României la promovarea conceptului de nouă ordine internațională, aș indica : 1) fundamentarea necesității s posibilității schimbării ; 2) precizarea conținutului procesului de schimbare ; 3) precizarea metodelor schimbării.
Imperativul schimbării1. Potrivit concepției României schimbarea ordinii internaționale este o condiție inexorabilă a dezvoltării tuturor națiunilor în actuala epocă istorică.într-adevăr, revoluția științifică și tehnică contemporană, și procesele determinate, de ea sau adiacente — procese economice, demografice, sociale, etc. — pun noi cerințe de organizare, de raționalitate și reclamă noi finalități subsistemelor naționale și sistemului economiei mondiale. Aceste noi cerințe se izbesc de cadrul actualelor relații economice internaționale. Fiind dominate cantitativ de țările capitaliste, aceste relații constituie în mare măsură, atît în conținut cît și în formă, o prelungire a ordinii interne capitaliste. Bazate pe piață, ele asigură dominația centrelor dezvoltate asupra periferiilor, perpetuează și adîncesc decalajele economice, sînt un mediu bun conducător de perturbări și acțiuni speculative. Mecanismele comerciale, valutare și celelalte mecanisme de cooperare multilaterală sînt lipsite de universalitate și inadaptate abordării și rezolvării într-un spirit nou a problemelor globale, a problemelor cooperării economice între națiuni astfel incit să se concilieze echilibrul subsistemelor naționale cu cel al sistemului mondial, dezvoltarea pe termen scurt cu cea pe termen lung, economia cu ecologia. în condiții cînd numeroase popoare s-au ridicat la viața statală proprie, multiplicîndu-se astfel, pe plan internațional, centrele naționale de decizie, cînd faza dezvoltării în contextul abundenței relative tinde să fie înlocuită de o fază de dezvoltare în contextul penuriei relative a resurselor, cînd sub toate raporturile interdependențele s-au ridicat pe o treaptă nouă, sistemul mondial nu mai poate fi fondat pe structuri asimetrice, pe imense decalaje în distribuția forțelor de producție, consumului, avuției, pe articulații spontane ale părților componente. el nu mai poate tolera dezvoltarea unor componente naționale pe seama altora, absența unor finalități integratoare, izvorî te dintr-un larg orizont temporal, din noi criterii de eficiență și raționalitate*).Perpetuarea acestei stări de lucruri implică mari primejdii pentru toate componentele naționale ale economiei mondiale, indiferent de forță sau nivel de dezvoltare economică. înlăturarea ei este o necesitate obiectivă : „Realizarea unei noi or

dini economice internaționale este un factor determinant în dezvoltarea întregii civilizații umane contemporane, în asigurarea reală a unei păci tranice in lume" ) Totodată, o sarcină urgentă, orice temporizare putînd să ducă la situații explozive, dat fiind că pragul critic.a și fost depășit în numeroase domenii.Odată stabilită necesitatea obiectivă, o întrebare se impune : necesară, edificarea noii ordini este ea și posibilă, ținînd seama de multitudinea intereselor economice și politice divergente, de împărțirea lumii în sisteme sociale diferite ?în. concepția României răspunsul trebuie să fie afirmativ, în favoarea unui asemenea răspuns pledînd cel puțin două ră- țiuni.Primo. Raportul de forțe pe plan mondial este favorabil schimbărilor înnoitoare. Țările socialiste cu ponderea lor cres- cîndă pe arena mondială, țările în curs de dezvoltare, mai puternice prin procesele care au avut loc în cadrul lor cît și în cadrul economiei mondiale, prin conștiința intereselor lor specifice și a forței frontului lor, mișcările de eliberare națională, mișcarea țărilor nealiniate, activitatea țărilor mici și mijlocii, ascensiunea forțelor de stînga, a mișcărilor democratice și progresiste în multe țări vestice sînt tot atîtea forțe potențiale sau reale ale schimbării. Testele au fost numeroase și grăitoare. Să amintim, exempli gratia : restabilirea drepturilor Chinei populare la O.N.U.. victoria poporului vietnamez și a celorlalte popoare din Indochina în războiul drept de apărare a independenței împotriva imperialismului și a agresiunii, prăbușirea regimurilor reacționare din Grecia și Portugalia. Și nu sînt oare chiar numeroși analiști occidentali de părere că în timpul crizei petrolului, țările în curs de dezvoltare au provocat țărilor capitaliste dezvoltate prima mare'înfrîngere economică, o înfrîngere cu semnificație istorică, cu un incalculabil impact psihologic și politic ?**).Iată de ce președintele Nicolae Ceausescu are solide temeiuri să sublinieze că „cu toate greutățile ce vor mai sta în calea făuririi unei noi ordini economice și politice, a destinderii, avem deplina convingere că masele largi, popoarele vor triumfa în această luptă măreață. Neîndoios, această luptă, istoricește, va învinge. Nu există forță in lume care să oprească mersul triumfal al popoarelor spre eliberarea deplină de sub orice asuprire — socială și națională — spre o societate de națiuni egale, de oameni egali" ').Secundo Edificarea unei noi ordini economice și politice internaționale este o componentă a coexistenței pașnice. Și nu pur și simplu intre două sisteme sociale opuse, ci a coexistenței pașnice între națiuni pe planeta noastră, în general.Unii gînditori se întreabă dacă o nouă ordine economică internațională întemeiată pe egalitatea între1 națiuni și echitate, deci un sistem de relații care, în anumite privințe, transgresează cadrul capitalismului, este posibil în condițiile coexistenței sistemelor sociale diferite.Coexistența statelor care edifică societatea socialistă și comunistă, a țărilor în curs de dezvoltare care trec pe calea propășirii economico-sociale independente și a țărilor capitaliste dezvoltate va rămîne o lungă perioadă de timp una din trăsăturile caracteristice fundamentale ale lumii. Dar dacă coabitarea pe planetă a țărilor cu sisteme diferite este un fapt, coexistența lor pașnică nu poate fi decît rezultatul unui proces de creare a condițiilor corespunzătoare. Dacă alternativa creării acestor condiții este o confruntare nimicitoare, prețul coexistenței este acomodarea reciprocă, eforturile tuturor pentru a înlătura tot ceea ce poate submina o conviețuire pașnică, deci vechile relații între state, vechea politică imperialistă, colonialistă și neo- colonialistă, structurile mondiale inechitabile, mecanismele inechitabile. Să recitim prognozele, chiar pe cele moderate, pentru anul 2 000.'Este de conceput că sute de milioane de oameni, de pildă din Sudul asiatic, vor accepta să moară „pașnic" de foame ? Improbabil.De altfel, edificarea unei noi ordini economice și politice internaționale este de dorit cu atît mai mult cu cît are un conținut antiimperialist, ceea ce va stimula activizarea și acțiunea unită a tuturor forțelor revoluționare, democratice, progresiste, în ultima analiză, articularea entităților naționale pe baza unor principii noi va crea condiții mai favorabile pentru autodeterminarea popoarelor, transformări democratice, pentru progres social în toate țările lumii.
Spre o nouă ordine economică si politică2. în ceea ce privește conținutul procesului de edificare a noii ordini internaționale și la planul cel mai general, deosebit de semnificativ pentru contribuția președintelui Ceaușescu ni se



Cili
pare, înainte de toate, accentul pe care îl pune pe elementul politic. în scrierile și cuvîntăriJe sale apar frecvent referiri la o nouă ordine economică și politică internațională. De altfel, istoricește, în urmă cu 9—10 ani preocupările președintelui Ceaușescu în domeniul noii ordini economice internaționale au început cu afirmarea necesității de a restructura relațiile politice dintre state. în concepția românească o nouă ordine politică este nu numai una din componentele esențiale ale unui nou sistem de relații între state, dar și o condiție a realizării unei noi ordini economice internaționale. Ea înseamnă edificarea relațiilor dintre state pe fundamentul unoi- principii, norme, politici și mecanisme decizionale care să garanteze și să asigure în fapt deplina egalitate în drepturi a națiunilor, respectarea independenței și suveranității naționale, neamestecul în treburile interne, avantajul reciproc.Cheia de boltă a edificiului unei noi ordini politice este respectarea independenței și suveranității naționale, definirea neechivocă a acestui concept, promovarea de către toate statele a unei politici corespunzătoare. Iată de ce șeful statului român sublinia recent că „trebuie să se pornească în toate împrejurările de la adevărul că principiul suveranității este universal valabil și același pentru toate statele, indiferent de mărimea sau de orînduirea lor socială, că el nu poate fi conceput decît într-un singur sens și în nici un caz nu poate fi aplicat sau interpretat în mod diferit față de o țară sau alta"Aplicarea universală a principiului suveranității, asigurarea în fapt a dreptului fiecărui popor de a fi stăpîn în țara sa, trebuie să aibă drept corolar, în- tr-o nouă ordine politică participarea efectivă a tuturor statelor la deciziile care privesc comunitatea internațională. Concepția după care soarta omenirii stă exclusiv în mîinile marilor puteri nu mai corespunde noilor condiții ale dezvoltării sociale, spunea în 1967 președintele român. „Desigur, sublinia el, datorită potențialului și influenței lor, marile puteri poartă o răspundere însemnată față de soarta păcii, pot aduce o contribuție esențială la preîntîmpinarea unui nou război, la asigurarea păcii și colaborării internaționale. Rolul lor pozitiv în dezvoltarea mondială se află în raport direct proporțional eu responsabilitatea pe care o dovedesc în apărarea normelor de justiție internațională, în promovarea egalității in drepturi între state, a principiilor independenței și suveranității popoarelor, a neamestecului în treburile interne. In același timp trebuie arătat că nesocotirea sau subaprecierea aportului pe care statele mici și mijlocii îl pot aduce în viața internațională îngreunează rezolvarea problemelor actuale, dăunează cauzei păcii și colaborării între popoare"5).Accentul pe politic, pe necesitatea schimbărilor relațiilor politice intre state este dictat de realism. Orice schimbare în mecanismele de cooperare bi și multilaterală nu poate fi decît rezultatul manifestărilor voinței politice a statelor. O nouă ordine economică devine de neconceput fără democratizarea reală, efectivă a vieții internaționale, fără egalitatea deplină între națiuni, fără aranjamente regionale și mondiale care să garanteze exercitarea liberă și deplină a suveranității naționale de către fiecare popor, fără participarea activă a tuturor statelor la a- doptarea deciziilor care privesc întreaga comunitate internațională. „Noua ordine economică, sublinia președintele român, nu se poate asigura prin unele schimbări formale, care în realitate să perpetueze însă vechile principii și vechea politică de dominație și inechitate. Noua ordine presupune o schimbare revoluționară a raporturilor internaționale. întemeierea colaborării pe principii noi, astfel ca fiecare națiune — independent de mărimea ei — să-și poată aduce contribuția activă și să participe in deplină egalitate la soluționarea tuturor problemelor care preocupă lumea contemporană"5).Dezideratului democratizării, președintele Ceaușescu îi asociază, de asemenea, dezideratul excluderii utilizării forței și a amenințării cu forța din viața internațională, edificării unei păci durabile pe planeta noastră. Continuarea cursei înarmărilor, menținerea unor vaste dispozitive militare naționale și internaționale alimentează suspiciunea între state, creează mari obstacole în calea rezolvării problemelor complexe ale edificării unui nou sistem de relații internaționale, pune sub semnul întrebării toate rezultatele pozitive deja obținute. Cred că se poate aprecia că prin consecvența cu care a orientat politica externă a României spre acțiuni sistematice și ferme vizînd democratizarea relațiilor internaționale, încetarea cursei înarmărilor, desființarea blocurilor militare, a bazelor militare pe teritorii străine, retragerea tuturor trupelor străine în granițele naționale, reducerea bugetelor militare și armamentelor, dezarmarea generală 

și în primul rînd dezarmarea nucleară, președintele Nicolae Ceaușescu a adus și aduce o contribuție teoretică și practică de o mare valoare la eforturile de gîndire și acțiune ale popoarelor pentru restructurarea relațiilor internaționale.
Cooperare, universalism democratic, 
participarea maseior3. în problema metodei edificării unei noi ordini mondiale, documentele de partid și de stat, demersurile românești pe arena mondială scot în relief o serie de idei, care, de altfel, reprezintă și principii directoare de politică externă a României. Le relev pe cele mai semnificative.Cooperare, nu confruntare. Este în avantajul tuturor popoarelor ca problemele care confruntă astăzi omenirea să fie tratate prin dialog și cooperare și nu prin confruntare. Pe de o parte, așa cum rezultă din analiza teoretică și chiar din demonstrația matematică făcută de unii oameni de știință, pe termen lung, edificarea unei noi ordini economice internaționale răspunde intereselor tuturor popoarelor***). Pe de altă parte, con- fruntarea nu poate decît să amîne găsirea de soluții, realizarea de progrese substanțiale și continue în toate numeroasele domenii ale reconstrucției internaționale. Negocieri — numeroase și răbdătoare, avînd drept țel degajarea consensului, aceasta trebuie să fie calea elaborării soluțiilor. „Explozia negocierilor" pe care o prevăd unii analiști va fi de aceea unul din indiciile că omenirea a intrat într-o nouă eră.Universalism democratic, nu cluburi restrinse. Este de prevăzut că și in viitor vor exista tentații și tendințe de a rezolva marile probleme ale lumii prin reuniuni de grup. Regulă absolută în trecut și practică incă larg întîlnită astăzi, acest sistem, utilizat în forme chiar atenuate, prezintă riscul divizării forțelor înnoirii și al adoptării de soluții de natură să favorizeze apariția de noi privilegiați. Intrucît problemele noii ordini privesc toate țările, soluții reale și eficiente nu pot fi găsite decît cu participarea tuturor țărilor****).Strategie maximalistă. dar și tactică a măsurilor politice Țelul eforturilor popoarelor trebuie să fie o schimbare radicală a ordinii internaționale existente și deci adoptarea în fiecare problemă a unor soluții care să asigure o asemenea schimbare. Acest lucru nu este posibil in toate cazurile dintr-o dată. De aceea, continuind eforturile pentru atingerea obiectivelor maxime se pot avea în vedere și măsuri parțiale, dacă acestea se înscriu pe linia obiectivelor maxime și facilitează atingerea lor.O.N.U. ca instrument al schimbării. Adîncirea interdependențelor și creșterea importanței problemelor globale impun perfecționarea instrumentelor de cooperare globală. în concepția președintelui Nicolae Ceaușescu este imperios necesar să se asigure perfecționarea și democratizarea Organizației Națiunilor Unite și creșterea rolului ei în rezolvarea tuturor marilor probleme care confruntă omenirea. Reamintesc că rezoluția adoptată în acest sens de Adunarea Generală a O.N.U. în 1973 este rezultatul unei initiative a țării noastre.In fața popoarelor și cu participarea tuturor forțelor sociale. Intrucît noua ordine economică internațională se referă la viața fiecărui om, a fiecărui locuitor al planetei, dezbaterile, negocierile. căutările de soluții ca și aplicarea soluțiilor convenite trebuie să se desfășoare deschis, să se bucure de cea mai largă publicitate. Dacă părerile și acțiunile sînt izvprîte din bună credință, dacă există voința politică de a se ajunge la soluții unanim acceptabile, nu poate fi nimic de ascuns. Pe de altă parte, conștiința în rîndul maselor a necesității unor schimbări radicale, a sensurilor schimbării, a dificultăților existente, existența unei hotărîri colective de a acționa pentru a crea c> lume mai dreaptă, mai bună poate accelera considerabil progresul pe linia edificării unei noi ordini economice internaționale. De aceea, în concepția României, a președintelui Ceaușescu, participarea largă și activă a forțelor politice democratice și progresiste, a parlamentelor, a mișcărilor de tineret, de femei, a bisericii și școlii, constituie un element cheie pentru succesul giganticii întreprinderi constructive care stă în fața comunității internaționale.In concluzie : a concilia independența tuturor statelor cu cerințele unor interdependențe crescînde, a construi un veritabil sistem al relațiilor internaționale în care componentele naționale să se articuleze armonios și să găsească cel mai propice teren de progres, a înlocui inechitatea prin echitate, a dezvolta larg cooperarea între popoare în libertate și egalitate, a da o nouă dimensiune politicilor naționale în spiritul solidarității și responsabilității internaționale. Esențial este ca asupra acestor probleme să se reflecteze cu simț de răspundere față de propriile



cin
popoare și față de cauza umanității, să se confrunte cu bună credință și în spirit de cooperare punctele de vedere, să se degajeze soluții reale, eficiente, valabile, să se treacă de urgență la acțiune. Pentru că în joc este însuși viitorul omenirii.

•jNicolae Ceaușescu, Cuvintare la sesiunea jubiliară a Marii Adunări Naționale consacrată celei de a XXX-a aniversări a eliberării României de sub dominația fascistă, 22 august 1974, în România pe drumul construirii. societății socialiste multilateral dezvoltate, voi. 10. Editura politică, 1974, pag. 666.2) Nieolae Ceaușescu, Cuvintare la marea adunare populară din municipiul Cluj-Napoca, 16 octombrie 1974, Ibidem, pag. 860.')■ Nieolae Ceaușescu, Expunerea la Marea Adunare Națională, 18 decembrie 1975, Editura politică, 1975, pag. 25.•). Nieolae Ceaușescu. România pe drumul desăvîrșirii construcției socialiste, voi. 2, Editura politică, 1968, p. 416.5). Nieolae Ceaușescu, Cuvintare la adunarea solemnă consacrată celei de a XXX-a aniversări a armatei Republicii Socialiste România — 24 octombrie 1974, in România pe drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate, voi. 10, Editura politică, 1974, pag. 910.♦) Concluzii similare pot fi întilnite astăzi în numeroase lucrări ca și în dezbaterile unor simpozioane și conferințe internaționale organizate în ultima perioadă. Astfel, la Simpozionul pe tema : ..Noua ordine economică internațională", ținut la Haga între 22—24 mai 1975 Joop den Uyl, primul ministru al Olandei, constata în cuvîntul său de deschidere : „Dacă nu vom considera distribuția inegală a venitului drept o carență fundamentală a sistemului actual, răspunsul la problemele economice contemporane și la revendicarea de către lumea a treia a unei noi ordini economice internaționale va fi doar o continuare a sistemului actual cu rectificări marginale. Alegerea reală pe care trebuie să o facem este între a ne crampona de sistemul nostru actual, care în mare măsură este dirijat și manipulat în avantajul țărilor bogate, și a opta pentru un sistem orientat spre găsirea de soluții la problemele unei distribuții echitabile a venitului proprietății, ale penuriei de resurse naturale și ale degradării mediului".**) „Anul 1973, apreciază Z. Brzezinski, a fost anul in care pentru prima dată noile națiuni afro-asiatice au provocat, ca să spunem ața, o răsturnare politică împotriva lumii avansate, ceea ce a generat un nou sentiment de încredere ,un nou sentiment de conștiință, un nou set de aspirații, marcind, în sine, o schimbare fundamentală în caracterul lumii în care trăim, o schimbare politică și psihologică ale cărei efecte ulterioare vor fi resimțite o lungă perioadă de timp".***) încercări de cuantificare a convergenței intereselor economice pe termen lung găsim, de pildă, la Mesarovic și Pestei in lucrarea „Omenirea la răspintie".**»*) jn numeroasele comentarii consacrate in presa mondială „Conferinței Nord-Sud" nu lipsește observația că țări a căror populație reprezintă o treime din populația globului nu sint reprezentate în cadrul ei. Astfel, în revista franceză „Le nouvel obser- vateur", citim într-un cartuș cu titlul „Un miliard de absenți la Conferință" : „Oricare ar fi motivele acestei situații, este regretabil că o tentativă de a elabora «o nouă ordine economică internațională» privind întreaga planetă se face în absența reprezentanților unui miliard de oameni". In același număr. într-un articol dedicat Conferinței se scrie : „Conferința Nord-Sud urmează să favorizeze constituirea unei noi majorități internaționale ale cărei elemente de frunte ar fi țările industriale. Statele Unite în primul rînd, și «moderații» din lumea a treia. Guvernele «progresiste» din lumea a treia care se situează in avanscenă la Națiunile Unite și pretutindeni in cursul ultimilor ani, ar fi astfel neutralizate". In subtitlul articolului figurează următoarea notație : „Pentru a armoniza dezvoltarea economică mondială, țările bogate sint hotărite să se înțeleagă cu națiunile subdezvoltate. Cel puțin cu acelea dintre ele care vor fi «cuminți»"... (Le nouvel observateur, nr. 580. 1975).
IPOTEZE •

STATISTICA INTERNAȚIONALA
Decalajul înzestrării energeticeRECENTA criză petrolieră a scos în relief contrastele existente între diferitele țări și zone de pe glob în ceea ce privește producția și consumul de energie. în timp ce în țările capitaliste dezvoltate consumul de e- nergie (considerat pe locuitor) a atins valori înalte, uneori in condiții evidente de risipă, în marea majoritate a țârilor în curs de dezvoltare consumul de energie se află la un nivel comparativ foarte scăzut, iar structurarea consumului este de multe ori nerațională. Se poate spune că această situație constituie un însoțitor inevitabil al subdezvoltării și, totodată, o frină in ca-

bituminoase sau uraniu rezervele lor sint cu mult inferioare, de pildă, celor deținute de țările membre ale O.C.D.E.Rămînerea în urmă a țărilor în curs de dezvoltare se manifestă. insă, și în domeniul prospectării de noi resurse de energie pe teritoriul lor. Conform datelor publicate de revista „Le nouvel economiste", criza petrolului a stimulat în mod deosebit activitatea de foraj petrolier ; în timp ce în 1973 în lumea nesocia- listă au fost forate în total 35 579 de sonde, în anul următor cifra acestora s-a ridicat la 42 802. iar in 1975 se apreciază că au fost forate circa 45 560 de
Bezarvel» exploatabil» 1» xasaxa» energetic» 
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se

0.C.3J. 71’5 5» 553 9756 17775 595
5firile searre ale

o^p.y.a. 25 2941 59fi 0 55«3 18
Alte țfirl ne soci»-

lista 779 •229 129 122 1259 211
Total 7949 1278 98șa 22595 824

1) tin texațoole (an trilion de £ouli) ■ 277800 kWHi 2) Banâa- 
Bentul ațroriBatlv al rezervelor exploatabile de uraniu în 
reactoarele clasice (bazate pe flelunea nucleară).
Sorea; World Inorgț Confer ance, Surrey of fnergy Sesonxces 1974»lea progresului economic și social al țărilor respective.Paradoxal apare și faptul că țările în curs de dezvoltare, în pofida unui nivel scăzut al consumului de energie (sau tocmai in virtutea acestuia) sînt exportatoare nete de purtători de e- nergie, deși — la nivelul actual al explorărilor geologice — dispun de resurse mult mai modeste de energie decît alte grupuri de țări. Astfel, în ceea ce privește rezervele economi- cește exploatabile de resurse e- nergetice (de exemplu, la oxidul de uraniu pînă la costul de 26 dolari pei- kg), țările nesocia- liste în curs de dezvoltare dețin rezerve considerabile doar la țiței și gaze naturale, în timp ce la cărbune, șisturi și nisipuri

PREVIZIUNI
Cupru : orizontul 1978UN STUDIU elaborat de firma engleză „Arftaigamatad Metal Trading Corp." asupra evoluției pieței cuprului din țările capitaliste apreciază că — ținîndu-se seama de stocurile în creștere ale acestui metal — oroduicția lor de cupru rafinat va crește pînă în 1978 cu 18% față de nivelul anului 1975, respectiv la 7,3 mii. tone. în ceea ce privește consumul de cupru rafinat în lumea capitalistă, după o scădere de 6,6% în anul 1974 și — probabil — de 17,3% în 1975, este de așteptat -o creștere de 34% (la 7,2 mil. tone) pînă în 1978 comparativ cu 1975. Stocurile de cupru rafinat, estimate pentru 1975 la 2,3 mil. tone, ar ajunge la sfîrșitul anului 1978 la 3,2 mil. tone, reprezentînd echivalentul consumului pe patru luni și jumătate (față de șapte săptămîni, în perioada 1970—1974).Intr-o asemenea conjunctură — consideră experții firmei — este greu să se conteze pe

o majorare a prețurilor la cupru pe piața mondială capitalistă. O majorare ar putea interveni numai dacă — în condițiile creșterii cheltuielilor pentru extracția și rafinarea cuprului — în următorii ani ar scădea gradul de utilizare a capacităților de producție respective (inclusiv închiderea unor întreprinderi), ceea ce ar crea condițiile pentru o evoluție ascendentă a prețurilor înce- pind din 1978.
Producția și consumul de aluminiuDUPĂ restringerea consumului de aluminiu din țările capitaliste în 1975 cu circa 20% (în special în S.U.A. și Canada), se poate conta pe o înviorare pe piața respectivă în cursul anului viitor — s-a apreciat la o dezbatere organizată nu demult de revista de specialitate „American Metal Market". Sub

sonde. Dar, aproape 80% din numărul total de sonde au fost forate pe teritoriul S.U.A., iar 9% pe teritoriul Canadei și 4 Mexicului. Celorlalte țări neso- cialiste le-au revenit prin urmare doar 11% din numărul total al forajelor petroliere, executate anul trecut. Fapt care ilustrează că insuficiența fondurilor alocate pentru prospecțiunile geologice/ penuria de echipament tehnologic costisitor și de specialiști, precum și alți factori, frînează în țările în curs de dezvoltare constituirea unei baze energetice de perspectivă, corespunzătoare cerințelor industrializării complexe a economiei lor.
N. POPOV

efectul creșterii cererii din partea industriei de automobile, a construcțiilor, a producătorilor de ambalaje etc., consumul de aluminiu primar ar putea să revină în 1976 la nivelul înregistrat în 1974.Se consideră, de asemenea, că stocurile de aluminiu (la producători), care au atins — în pofida utilizării incomplete a capacităților de producție — un nivel deosebit de ridicat la sfîrșitul acestui an, vor putea să scadă la un volum „acceptabil" la finele a- nului 1977, iar în cursul lui 1978 este posibil să se manifeste o penurie de aluminiu.La aceeași dezbatere s-a menționat că, dacă se ia ca bază o rată medie anuală de creștere a consumului de aluminiu egală cu 5%, în perioada 1978—1990 în țările capitaliste vor trebui puse în funcțiune noi capacități de producție însumînd cel puțin 10 mii. tone de aluminiu pe an, resursele cunoscute de bauxită puțind acoperi nevoile industriei cel puțin încă o jumătate de secol.



Economia țărilor capitaliste în 1976

ȘANSELE UNEI 
CREȘTERI MODERATE

ÎN DOUĂ NUMERE consecutive de la începutul acestui an, săptămînalul londo-
• nez The Economist iși exprima jumătate în glumă, jumătate în serios, temerile in fata 

posibilității unui nou boom în economia țărilor occidentale. Deși sună paradoxal, 
asemenea temeri reflectă — nu de azi, de ieri, dealtfel — aprehensiunile cercurilor 
de afaceri în fața neînduplecatei ciclicități a economiei capitaliste, a oscilațiilor con
juncturale in cadrul cărora boom-ul poartă in sine germenii crizei următoare. Teama 
de boom, de un avînt economic „excesiv", este în realitate teama de criză și mai 
ales de o depresiune prelungită care ar putea să-i urmeze. Acest din urmă aspect a 
avut un rol însemnat, deși nu a apărut totdeauna pe primul plan, în numeroasele 
analogii care s-au făcut in ultimul timp cu criza din 1929—1933.Dar care sînt în momentul de față aprecierile occidentale predominante asupra perspectivei pe termen scurt a conjuncturii ? Se pune oare, cel puțin imediat, problema unui boom care ar justifica aprehensiunile amintite ? Indicii lămuritoare în 
această privință sînt cuprinse in prognoza pe 1976 a Organizației pentru colaborare 
șl dezvoltare economică (OCDE), ale cărei judecăți și cuantificări principale asupra 
producției și consumului din cele 24 de țări membre sînt prezentate în cele ce 
urmează (după ultimul număr al publicației semianuale Perspectives economiques de l“OCDE, 18, Decembre 1975).

cum va evolua în viitorul imediat „climatul de încredere". Or, „incertitudinea este mare in această privință. în ansamblu, previziunile actuale nu presupun o modificare profundă a climatului de încre- dere in cursul perioadei considerate".Pornind deci de la premisa că politicile economice nu vor suferi modificări față de orientările imprimate în prezent, ex- perții OCDE consideră îndreptățită aprecierea că „redresarea va avea o amploare relativ modestă și nu se va accelera, poate, în cursul anului 1976". într-un sens care amintește cele arătate mai înainte despre aprehensiunile față de boom ce se manifestă 'în Occident, ei declară : „O relansare mai mult moderată, de un caracter neobișnuit dacă se are în vedere trecutul, ar putea în definitiv să nu fie chiar atît de defavorabilă țărilor interesate. Guvernele țărilor membre ale OCDE au indicat că ele acordă cea mai mare importantă asigurării redresării și că doresc să reducă treptat șomajul ; în același timp, însă, ele nu pot ignora persistența unei rate ridicate a inflației și nici riscurile de a-i da acesteia un nou impuls".
in căutarea ieșirii din cercul vicios

0 notă de mare prudențăÎN MOMENTUL cînd cîteva țări occidentale au început să cunoască semnele unei redresări conjuncturale, iar în altele sînt așteptate să-și facă efectul măsurile de politică economică întreprinse, autorii prognozei nu pot anunța decît o „creștere moderată, de ordinul a 4 la sută pentru ansamblul zonei OCDE, între semestrul II/T975 și semestrul H/1976. Această evoluție ar putea fi însoțită de o rată aproape neschimbată a inflației și de o nouă sporire moderată a șomajului".Se poate spune că, alături de noțiunea de „incertitudini", calificativul ..moderat" este unul din cuvintele cheie ale acestei prognoze. Dealtfel, nota de mare prudență care se degajează din lucrare, reiese și din faptul că previziunile oficiale ale autorităților naționale pe 1976 indică în medie creșteri mai ridicate cu un punct procentual față de cele adoptate de ex- perții OCDE, cu diferențe mai accentuate în cazul unora dintre țări.Unul din temeiurile prognozei aici pre
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Tabelul nr.l
Creșterea volanului PNB/PIB în zon8 ocpg. 

variația pzooentuaia fațg da aaul p,ecedent

Canada 
SUA 
Japonia 
Franța 
BFG 
Italia 
Anglia

Total 7 țări 
Celelalte țări 
zonă

Australie 
Noua Zee landă 

Total OCDE — Europa
Principalele 
4 țărfb

CB»
rfețfîSEf.L0??
a Pe baza cursurilor de schinb din 1974 
b Franța, BFG, Italia, Anglia, 
gursa: tabelelor: Perspectives Aconomiquea de l'OCBB.
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5,1 2,8 -1 4,2
4,2 -2.1 -3 5,710,9 -1,8 1,2 4,2
5,9 3,9 -2 5
4. 9 0,4 -3.7 3,25.6 3,2 -4,5 1,5
3.5 o.l -2,2 0
5,5 -0,6 -2,2 S2
5.5 2,7 -1 1,7
4.9 1,0 1,7 4,2
3,5 4,5 1 -0,5
5.1 . 2.1 -2,5 2
5,o 1,7 -3 2,25,0 1,9 -3 2

==“Sxl__=2=__. 4

zentate îl constituie principiul „politicii economice neschimbate" și anume într-o interpretare riguroasă, cum precizează autorii : este desprinsă evoluția cea mai probabilă în sensul măsurilor cunoscute în perioada întocmirii prognozei. Sub rezerva, deci, că nu intervin alterări notabile în politica economică a statelor, ex- perții OCDE atrag atenția că redresarea pe care o întrevăd „prezintă două aspecte deosebit de remarcabile : încetineala sa (dacă se iau în considerare perioadele precedente de redresare) și incapacitatea sa de a se accentua în cursul anului 1976, fapt care poate fi pus pe seama dispariției probabile a anumitor factori de susținere actuali". Socotind că această previziune poate să pară surprinzătoare la prima vedere, ei se explică : înviorarea activității economice după recesiunea din 1974—1975 rezultă înainte de toate din impulsul dat cererii prin măsuri bugetare de stimulare și din oprirea procesului de reducere a stocurilor ; or, acești doi factori sînt expuși unei pierderi de vigoare în cursul anului.
în primul rînd, politicile actuale de stimulare sînt apreciate ca fiind „mai circumspecte" decît în perioadele de relansare premergătoare, autoritățile dorind să preîntîmpine „cererea excesivă" din faze analoge ale altor cicluri Politica monetară putea fi de aceea pansionistă decît în faze comparabile precedente, fiscale ar putea fi reduse încă în cursul acestui an, contîndu-se pe declanșarea factorilor de susținere autonomi. în al doilea rînd, însă, apariția și acțiunea acestor factori autonomi, meniți să ia locul măsurilor temporare de încurajare, se află încă sub semnul întrebării. Totul depinde de aprecierea modului

conjuncturale. și de credit ar mai puțin ex-iar stimulentele

evitată precădere este considerabil mai mare prezent decît în alte perioade de după doilea război mondial, tocmai din cau- „climatului de încredere" nesatisfăcă-

O DATĂ MAI MULT, așadar, responsabilii politicii economice a țărilor capitaliste navighează, potrivit acestei analize, între Scila și Caribda — între stînca amenințătoare a șomajului și abisurile inflației. Dar dificultatea de a decide care dintre cele două primejdii trebuie cu în al za tor, mai precis din cauza slăbiciunii unor piloni principali ai conjuncturii cum sînt cererea de consum a populației și proiectele de investiții ale întreprinderilor.„Ar putea să fie greu de restabilit un climat de încredere, apreciază experții OCDE, atîta timp cît perspectivele pentru stabilitatea prețurilor nu se vor fi îmbunătățit simțitor. Pe de altă parte, însă, va fi poate dificil de restabilit încrederea consumatorilor (și deci de ameliorat comportamentul întreprinderilor în materie de investiții) dacă șomajul nu începe să scadă. S-ar putea, prin urmare, ca aici să existe un cerc vicios care va trebui spart..,".Pe ce factori de susținere a creșterii economice moderate din 1976, așa cum este cuantificată în datele tabelului nr. 1, se contează în momentul de față în țările capitaliste dezvoltate ? Pentru primele 7

Hitmuri anuale

Tabelul ar,2 
Contribuții la variația volumului PNB/PIB

al principalelor 7 țări membre ale OCDE*, modificarea 
piocentuală față de perioada precedentă

Ritmuri semestriale
1574 1975 1576 1974/ 1975/

II I
15757-

11
n7o7

1
TT757

11
Consumul populației -o,2 0,75 2 o.l 0,3 2.5 2 2
Cheltuieli publice 0,3 o,5 o,5 0,3 o,9 0,5 0,5 0,5
Construcția particu-

18ră de locuințe -0,7 -0,5 o,5 -o,5 -0,8 0,5 0,5 0,5
Alte investiții -0,4 -1,5 0 -1,1 -2,0 -0,5 0 0,25
Formarea de stocuri -0,4 -2 1,75-0,6 -4,9 2 1,75 0,75
balanța externă 0,8 0,25 -0,25 0,1 o,B -0,75 ■-0,25 0
PNB/PIB —0,6 -2,25 4.25-1,7 -5,8 4,5 4,25 4

x Canada, SUA, Japonia, Franța, RFG, Italia



Cilidintre acestea, răspunzătoare de 83,9 la sută din produsul național brut al întregii zone, se găsește un răspuns relativ detaliat în tabelul nr. 2. în timp ce amploarea impulsului furnizat de cheltuielile bugetare și-a depășit cota maximă atinsă în semestrul I 1975, cînd reducerea obișnuită a stocurilor în perioadele de recesiune a ajuns de asemenea la dimensiuni extreme în cadrul intervalului oglindit în tabel, componentele „autonome'1 ale cererii rămîn în continuare prea puțin active. Cea mai remarcabilă dintre evoluțiile prognozate pe 1976 este în acest sens „creșterea zero" a investițiilor altele decît în construcția de locuințe, domeniu care și el se animează nu cu mult mai repede.Slăbiciunea proiectelor de investiții ale întreprinderilor este nemijlocit legată de existența unor considerabile capacități de producție care nu-și găsesc în prezent utilizarea. „Gradul actual de subutilizare a resurselor productive — echipamente și mînă de lucru — se constată în prognoza OCDE, permite să se aprecieze că nu există cîtuși de puțin riscul de a se vedea reapărînd în 1976 o cerere excesivă pe ansamblul economiei. De fapt, chiar dacă se ține cont amplu de împrejurarea că creșterea potențială rămîne inferioară ritmurilor atinse în trecut, este probabil că țările OCDE vor putea să cunoască timp de cîțiva ani, în medie, un ritm de creștere simțitor mai ridicat decît cel sugerat în previziunile de față, fără a se lovi de insuficiențe generalizate ale capacităților lor productive". Chiar și din această formulare ocolită se poate deduce că fenomenul de folosire incompletă a potențialului de producție atinge dimensiuni pre- ocupante pentru cei răspunzători de politica economică în țările capitaliste dezvoltate.Dificultatea ieșirii din cercul vicios al restabilirii unui „climat de încredere" conjunct ural pe fondul coexistenței inflației și a șomajului nu este bineînțeles cu nimic atenuată de faptul că ambelor acestor fenomene li se prevede o tendință de accentuare în cursul anului, ‘intr-o măsură sau alta. Cu privire la inflație autorii prognozei apreciază că ea riscă să rămînă puternică, menținîndu-se în multe țări peste pragul de 10 la sută anual, și că într-o serie de cazuri ar putea să manifeste o tendință de a se accelera din nou în a doua jumătate a anului (vezi tabelul nr. 3). Cît despre șomaj, el va putea să fie la sfîrșitul anului ceva mai ridicat decît este în prezent, cînd afectează direct, pe ansamblul zonei, 15 milioane de persoane, adică 5,5 la sută din 
Tabelul nr,3

Indic a le pxețuriloi Lunarilor de concum

jfl Fare Frența, RFG, Italia, Anglie

variația procentuala față de perio8aa precedentă

Media 
anuală Ritmuri anuale Ritmuri 

semestriale
1959/ 1574 T57TT976^ 1976/1976/
i960—
1972/

I II

1973
Canada 2,6 10,5 11 9,2 9,5 9
SUA 2,6 11,4 8 7 7 7
Japonia 6.0 24,4 12,2 9,7 9,5 lo,7
Franța 4,5 13,7 11,7 11 11,2 12,2
RFG 3,5 7 5,7 4,7 4,5 4,5
Italia 4.6 19,1 16,7 11,5 11 14,2
Anglia 4,1 15,1 21,5 15,2 lo,7

Total 7 Vări 
Celelalte țări din

15,6 10 8,2

lo,5

8,2 8»5

zonă 4,7 13,1 12,2 4*4

Australia 3,9 15,1 15 13 • • 4

Noua Zeelandă 4,5 11,6 15 17 • • • • • •
Total OCDE - Europa 4,3 12,4 12 9,5 44 4

Tarile mai micia 4,9 12,8 11,7 10 • • * 4 • 4

CEE 4,1 12,2 12 9,5 • • 4 4 4 4

întreaga zonă 3,8 15,5 lo,5 8,5 4 4 4 4*4

populația activă. Evoluția șomajului în principalele 7 țări ale OCDE este oglindită în tabelul nr. 4.
Relansarea

sub semnul fragilitățiiLA SECTOARELE trecute în revistă pînă aici, care oferă indicii cu privire la șansele și dimensiunile redresării conjuncturii în țările OCDE în 1976, trebuie adăugat firește și acela al schimburilor externe. După aprecierea autorilor prognozei, perspectivele în această sferă rămîn mediocre. Așa cum se poate vedea în tabelul nr. 5, volumul fizic al importurilor pe ansamblul zonei ar putea să înregistreze o creștere de circa 6 la sută, deci cu 3 puncte procentuale sub media pe termen lung. Exporturile au o perspectivă și mai modestă, în special sub influența dificultăților pe care le întîm- pină țările în curs de dezvoltare neproducătoare de petrol în finanțarea importuri-
Tabelul or.4

modificarea procentuală față de anul
precedent

1964-
1973, 
medie 1974 1975 1976
anuală

Canada 3,2 4.3 1,7 2
SUA 2,2 1,8 -1,2 2
Japonia 1,3 --0,6 -0,5 1
Fr an ța 1,1 1,1 -o,5 -o,5
RFG. 0 -1,9 -3,7 -1,2
Italia —0,6 2,2 0 -2
.Anglia 0,1 0,4 -2,2 -2,7

lor. Acest din urmă fenomen contrabalansează creșterea susținută a exporturilor spre țările membre ale OPEC.In cadrul tabloului general al șanselor unei creșteri economice moderate în zona OCDE în 1976 mai reține atenția și o anumită discrepanță care apare între ritmurile de creștere din S.U.A. și Japonia, țări- ’ ale altă care
Și pe de o parte, și le europene membre Organizației, pe de parte — discrepanță le favorizează pe cele dintîi. Autorii prognozei trag de aici concluzia că transmiterea pe plan internațional în special a cererii originare din S.U.A. va putea să aibă o anumită importanță pentru subzona europeană. Această apreciere stă în cadrul prognozei alături de constatarea că în înseși S.U.A. nu se prevede o accelerare în 1976 a cererii interne finale, care pînă la sfîrșitul anului va putea doar să atingă din nou nivelul înregistrat cu trei ani mai înainte. în Canada redresarea va avea probabil un profil similar din S.U.A., în timp ce în Japonia este așteptată o ușoară accelerare a creșterii în cursul

cu cel

Ritmuri 
semestrialeRitmuri anuale

Tabelul nr«5
Comerțul exterior al zonei OCDE, 

variata. procentuală față de perioada precedentă

iscxi

W 15'75 ~1575- "1976/1 1976/TT
In prețurile cufente 
(monede naționale)

Importuri, total 44,7 - 2 13,2 14,5 13,2Din afara zonei 94 - 2,2 18,2 14,2 12,5Exporturi, total 35,5 4 11.5 13,2 13In afara zonei 53.5 2o,5 12 12.5 9.5
Valori medii (monede 
naționale)

Importuri, total 42,5 8,2 6,7 7,7 7Exporturi, total 26,2 9.7 7 8 8
Valori medii (dolari)

Materii prime, afară 
' de petrol 3o - 9,5 1 7,2 6Mărfuri industilale 

finite 2o,5 13,7 4 s,a
In prețuri constante 
(monede naționale^

Importuri, total 1.5 - 9,5 6 6 5,7
Petrol -3.5 - 8 6 4,7 2,5Altele 2.7 - 9,5 6 6,2 6,5

Exporturi, total 7,5 - 5,5 4,2 5 4,5
Intra-OCDE 1 -11.- 5,5 5,7 5,7Spre țările OCDE 42 48 2o 2o 15Spre țările nepe

troliere în cars 17 - 4 - S5 - 2,7 5
de dezvoltare

Spre celelalte 
țări 17 2.5 - 4,7 1 -14,5

perioadei pe care o îmbrățișează prognoza, dar fără a se putea apropia de ritmurile pe care le-a cunoscut în anii premergători acestei țări.în ansamblu, prognoza OCDE este marcată, alături de marea prudență relevată anterior, și de o notă incontestabilă de decepție în fața slăbiciunii performanțelor la care se pot aștepta țările din zonă în cursul acestui an. „Relansarea fragilă prevăzută aici, se constată în lucrare, nu corespunde experienței fazelor conjunctura le analoge din trecut...". Această constatare este explicată prin două trăsături distinctive ale recesiunii din 1974—1975.In primul rînd, este vorba de faptul că această recesiune a fost provocată, potrivit analizei citate, într-o măsură mult mai mare decît în trecut de evoluțiile consumului populației. Mărimea cheltuielilor de consum s-a resimțit serios de pe urma incertitudinilor generate de inflație și șomaj, mărindu-se economiile zise „de precauție". în măsura în care șomajul prezintă un decalaj temporal față de relansarea producției, acesta este un element de prelungire a economiilor de tipul menționat și deci de frînare a cheltuielilor de consum. Pe acest fond, în prezent este nevoie de o doză mai puternică de stimulare pentru a se obține un anumit efect în domeniul cererii. In al doilea rînd, de teama renașterii presiunilor inflaționiste politica economică mai puțin pronunțat expansionistă în fazele conjuncturale comparabile trecut.Ca un fel de concluzie la aceste țicnamente din prognoza OCDE, se reține de aceea că, potrivit autorilor ei, „gradul foarte însemnat de subutilizare â resurselor, care a apărut în zona OCDE de la începutul recesiunii, nu va începe să se resoarbă în perioada considerată ; în cel mai bun dintre cazuri, el se va putea stabiliza în cursul anului 1976".

este decît dinra-poate

I. P.
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Ritmurile inflației
CU TOATE CĂ deprecierea 

monetară din țările capitalis
te dezvoltate are tendința de 
a se încetini anul acesta, creș
terea prețurilor va continua

PERSPECTIVE PENTRU 1976
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în ritmuri mai înalte decît 
cele ale creșterii economice 
reale. Graficul, bazat pe prog
noze ale Consiliului experți- 
lor economici din R.F. Cer

1975: Recoltă cerealieră 
satisfăcătoare

DIFERITELE evaluări ale 
recoltei mondiale de cereale 
din 1975, efectuate în Occi
dent, converg spre aprecierea 
că aceasta a depășit cu circa 2% nivelul din 1974. Dacă re
colta de grîu a rămas con
stantă, au sporit în schimb 
cantitățile recoltate la cereale 
furajere și orez (cu 3—4%) 
precum și la semințe oleagi
noase. Ca urmare, se conside
ră că resursele de grîu și ce
reale furajere din actualul se
zon agricol sînt suficiente 
pentru acoperirea necesarului 
de consum.

Arătînd că rezultatele ob- 
•jL.nute în 1975 în producția de 
alimente pe plan mondial se 
află sub nivelul așteptări
lor anterioare (respectiv un 
spor mai mic de 5%), specialiștii F.A.G. subliniază totuși 

mania, este sugestiv în acest 
sens. „O grea ipotecă pentru 
redresarea economiei", astfel 
este calificat fenomenul de 
publicația din care extragem 
graficul. Raportul între ritmul 
creșterii economice reale și 
rata inflației variază de la o

JAPONIA
OLANDA

AUSTRIA
DANEMARCA

(dupâ VD! NfiCHRICHTEN)

tară la alta, însă în nume
roase cazuri ritmul inflației 
este un multiplu al ritmului 
de creștere a produsului na
țional brut.

că recolta la culturile agrico
le din țările în curs de dez
voltare se situează la un nice! 
satisfăcător. Rezervele exis
tente de alimente se mențin 
însă la un nivel scăzut și nu 
vor putea fi completate decît 
în condițiile unei recolte a- 
bundente în acest an.

Ungaria: societăți mixte
LA SFIRȘITUL anului tre

cut la Budapesta a luat ființă 
întreprinderea mixtă ungaro- 
americană „Raaelcor Instru
ment Ltd.“, la care participă 
cooperativa ungară „Radelkis" 
din industria de instrumente 
și electrochimie, societatea 
ungară pentru comerț exterior 
„Metrimpex" și firma „Cor
ning International Corp“. din 
S.U.A. In 1976 întreprinderea 
urmează să fabrice 600 de in
strumente de precizie pentru 
analiza sîngelui, care vor fi 
exportate și vindute în pro
porții egale de cele două 
părți, ulterior fiind proiectată 

construirea și a altor instru
mente de precizie.

După cum informează bu
letinul „Budapress“, aceasta 
este cea de a treia întreprin
dere mixtă cu participarea 
unei firme capitaliste și avînd 
sediul la Budapesta. Primele 
două au fost create în 1974, 
cu participarea societății con
structoare de automobile 
„\ olvo“ (Suedia) și respectiv 
a societății „Siemens" (R.F.G.).

Cuprul: politica 
țărilor exportatoare

CEA DE-A OPTA SESIUNE 
— de la Lima — a Consiliu
lui interguvernamental al ță
rilor exportatoare de cupru 
(C.I.P.E.C.) a fost marcată de 
admiterea in sinul său a In
doneziei (ca membru cu drep
turi depline), precum și de 
asocierea altor două țări ex
portatoare — Australia și 
Papua-Noua Guinee. La aceș
ti sesiune țările membre, că
rora le revin peste 70°Iq din 
exportul de cupru din lumea 
nesocial istă, au dezbătut o serie de probleme ca : stabi
lirea prețului cuprului pe pia
ța mondială capitalistă, nive
lul producției și exportului 
acestui metal, posibilitățile de 
creare a unui stoc tampon de 
cupru ș.a.A .fost evocat, intre altele, 
rolul negativ pe care-l are ac
tualul sistem de formare a 
prețurilor de cupru la bursa 
metalelor de la Londra, care 
dă naștere la oscilații frec
vente chiar în condițiile re
ducerii cu ÎS9, „ a producției de 
cupru. aplicată de țările 
membre ale C.I.P.E.C. S-a sta
bilit de asemenea necesitatea 
studierii posibilităților de 
realizare a unui stoc tampon 
de cupru (evaluat la 800 mii 
tone) care să permită acțiuni 
de stabilizare a livrărilor și a 
prețurilor cuprului pe piața 
mondială, în acest scop urmând să se desfășoare tratati
ve cu F.M.I. și țările impor
tatoare de cupru.

Italia: închiderea 
pieței de schimb

EVENIMENTUL central al 
evoluției pieței monetare în 
perioada 19—23 ianuarie l-a 
constituit decizia autorităților 
italiene de a închide cu înce
pere din 21 ianuarie 1976 pia
ța de schimb italiană. In ul
tima perioadă incertitudinea 
provocată de izbucnirea crizei 
guvernamentale a accentuat 
efectul datelor nefavorabile 
anterioare legate de evoluția 
situației economice și sociale a 
țării, fapt ce a dus la accen
tuarea mișcărilor speculative 
și a fugii de capital din aceas

tă țară. Aceasta a determinat 
Banca Italiei să intervină ma
siv pentru a contracara scă
derea continuă a cursului li
rei. Nivelul acestor interven
ții în ultimele trei luni — a- 
preciat la circa 1,4 miliarde de 
dolari, din care peste 500 mi
lioane în primele 20 de zile ale 
anului curent — a fost carac
terizat de guvern ca atingînd 
„dimensiuni inacceptabile", 
ce au determinat hotărîrea în
chiderii pieței de schimb în 
scopul protejării rezervelor 
valutare ale țării.

După anunțarea hotărîrii 
guvernului italian, liretaafost 
cotata pe piețele de schimb 
din celelalte țări la circa 745 
lire pentru un dolar S.U.A., 
față de 689 lire in ajun, si- 
tuindu-se la sfirșitul săptă- 
minii la un nivel de circa 739 
lire pentru un dolar S.U.A.

Ca măsuri posibile de solu
ționare a crizei sînt amintite 
fie devalorizarea liretei înso
țită sau nu de o integrare în 
..șarpele" valutar vest-euro
pean. fie elaborarea unor mă
suri de natură să asigure sta
bilitatea liretei pină la mo
mentul rezolvării crizei poli
tice. amintindu-se că o hotă- 
rîre majoră nu va fi luată 
înaintea instalării unui nou 
guvei n.

Instalații pentru 
forajul submarinLV LUMEA NESOCIALIS- 
TA se constată, in ultima pe
rioadă, o creștere simțitoare a 
numărului țărilor și firmelor 
producătoare de nave și plat
forme pentru forajul subma
rin, de macarale plutitoare și 
alte echipamente utilizate in 
acest domeniu. In Europa oc
cidentală se fac remarcate în 
ultima perioadă în acest sec
tor al construcțiilor de mașini 
Franța, R.F.G. și Spania. in 
Asia și Extremul Orient se 
manifestă o concurență cres- 
cîndă intre firmele construc
toare din Japonia și cele din 
Singapore. După opinia cercu
rilor de specialitate, firmele 
japoneze care pe de o parte 
sînt nevoite să-și diversifice 
producția din cauza scăderii 
comenzilor în domeniul con
strucțiilor de nave, dar care — 
pe de altă parte — dispun de 
o vastă experiență tehnică și 
încheie contracte de livrare la 
prețuri sub cele mondiale, de
țin atuuri importante în ca
drul concurenței pe piața in
ternațională a instalațiilor 
pentru forajul submarin. Pină 
la sfirșitul sem. I 1975 ele con
struiseră în total 25 de platfor
me de foraj, iar către finele 
anului trecut aveau pe șan
tier un număr de 22 de plat
forme sau nave de foraj.



„Metode comerciale" neechitabileÎN TRANZACȚIILE dintre Japonia și țările membre ale C.E.E. (Piața Comună vest-europeană), deficitul comercial al acestora din urmă a crescut continuu în ultimii cinci ani, ajungînd în prezent la 2 miliarde dolari anual. In luna decembrie reprezentanți ai C.E.E. și ai Japoniei s-au reunit pentru a discuta această situație. Comisia Pieței Comune și-a exprimat categoric nemulțumirea pentru utilizarea de către Japonia a unor „metode comerciale neechitabile'1 într-o perioadă de recesiune, în opinia Comisiei, cauza principală a deficitului C.E.E. ține de comerțul cu automobile. în calea importului acestora Japonia,utilizează bariere netarifare care se dovedesc extrem de eficiente. Ca urmare 
a modificării permanente a standardelor, firmele producătoare vest-europene susțin că devine practic imposibil să vîndă automobile în Japonia. Anul trecut toate țările membre ale C.E.E. laolaltă nu au reușit să vîndă decît 22 mii automobile în Japonia, în timp ce firmele japoneze, au vîndut 269 mii automobile în țările respective. O a doua cauză a deficitului, în opinia Comisiei Pieței Comune, ține de construcțiile navale, o industrie puternic lovită de recesiune, care, conform prevederilor, nu va ajunge înainte de 1985 să-și utilizeze pe deplin capacitățile. Constructorii vest-europeni afirmă că ofertele japoneze pentru construcții de nave cu prețuri cu 30—10% sub cele mondiale). Drept răspuns la cererile Comisiei, partea japoneză a cerut specificarea mai în amănunt a nemulțumirilor respective, dar nu s-a angajat să pună capăt politicii actuale de prețuri.
URSS: Institut pentru 
accelerarea progresului tehnicÎN UNIUNEA SOVIETICA funcționează din 1969 un institut cu profil inedit, cunoscut sub denumirea de Institutul unional pentru ridicarea calificării lucrătorilor cu funcții de conducere, și a inginerilor din domeniul standardizării, calității și metrologiei (prescurtat, în limba rusă, V.I.S.M.). In cadrul acestui institut se reciclează permanent aproximativ 18 000 de specialiști din diferite ramuri industriale —conducători de mari întreprinderi și de secții, ingineri, proiectanți și tehnologi. In cadrul facultăților de standardizare sînt studiate metode avansate de organizare a producției pe bază de standarde, în cadrul catedrelor facultății de metrologie se predă teoria și practica măsurării mărimilor mecanice, magnetice, termotehnice, fizico- chimice, electrotehnice. Totodată, cursanții studiază economia țării și economiile de ramură, aspectele juridice ale standardizării și metrologiei, problemele respectării standardelor și ale controlului respectiv. în general, în tematica institutului figurează 62 de specialități, îmbrățișînd tot ce este necesar pentru accelerarea progresului tehnic, pentru asigurarea calității 

înalte a produselor și a competitivității lor, ținînd seama de standardele internaționale.
Economii energetice pe etapeCENTRUL FRANCEZ de studii regionale asupra economisirii energiei a început nu de mult studierea metodologiei de determinare a consumului de energie în fabricarea diferitelor produse. întrucît evaluările efectuate în ultimii doi-trei ani în diverse sectoare au dus la concluzii contradictorii, a apărut necesar ca cercetarea să se extindă asupra cheltuielilor de energie efectuate în toate etapele (inclusiv transportul și depozitarea produsului), și nu numai în faza tehnologiei de fabricație. Specialiștii apreciază că pe această cale se vor putea obține informații precise asupra celor mai promițătoare operații de recuperare sau reciclare, precum și în legătură cu trecerea la produse cu un consum mai redus de energie.Un studiu concret, efectuat după aceste principii de societatea Bertin cu privire la producția de alcool din Franța, a condus la concluzia că prin utilizarea în acest scop a paielor (în locul sfeclei de zahăr, de pildă) s-ar putea realiza o economie de aproape 400 000 tone de produse petroliere, la o producție anuală de 7 milioane hl de alcool.
Scade audiența televiziunii ?SONDAJE întreprinse în ultima vreme în rîndul telespectatorilor americani de serviciile de reclamă ale rețelelor de televiziune relevă o scădere de 9—14 minute față de anul precedent a mediei zilnice de vizionare a programelor, prima scădere semnificativă de cînd televizorul a devenit

practic un „membru al familiei" și încă cel mai vorbăreț. (în 1972 în S.U.A. existau 474 de televizoare la 1 000 de locuitori)'.După cum semnalează revista News
week, o scădere a audienței principalului mijloc de petrecere a timpului liber se înregistrase și în 1974, dar ea a fost de mică importanță (de numai un minut),

__ IMOIKiOHHiia

față de media națională de vizionare din 1973 de 6 ore și 15 minute pe zi, dintr-un program pe mai multe canale care durea- ză o mare parte nu numai din zi, dar și din noapte.în toți anii postbelici — ani de răspîn- dire în masă a televiziunii în S.U.A. —, cu excepția ultimilor doi, timpul petrecut în medie zilnic acasă în fața televizorului a cunoscut o creștere.
Decalaje științificeRĂMlNEREA în urmă a economiilor țărilor în curs de dezvoltare se manifestă pregnant și în domeniul activității de cercetare științifică. Este ilustrativă în acest sens situația din țările continentului african, dezvăluită de un studiu elaborat sub auspiciile UNESCO (National science policies in Africa). Datele existente pentru începutul deceniului actual evidențiază că în timp ce în țările dezvoltate cum sînt Canada, Franța, R.F.G. sau Olanda, numărul oamenilor de știință și al inginerilor ocupați în sectorul cercetării reprezintă 1—2 persoane la mia de locuitori, iar în Elveția, Japonia ori S.U.A. depășește cifra de 2.1 000, în țările africane totalitatea oamenilor de știință și inginerilor existenți nu reprezintă 1/1 000 (în unele dintre acestea — ca Republica Africa Centrală, Ruanda, Somalia, Volta Superioară ș.a. — nu ajunge nici la 0,1/1 000 de locuitori).După cum se menționează în studiul a- mintit, efectivul oamenilor de știință, inginerilor și tehnicienilor din Africa, raportat la 1 milion de locuitori, este în medie de 30 de ori mai mic decît în țările din Europa. în plus, o parte apreciabilă din aceste cadre cu calificare superioară sînt străini, care lucrează pe bază de angaja- < ment în țările respective.O situație similară apare și în domeniul cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare. In timp ce în țările dezvoltate din lume volumul investițiilor respective reprezintă în general între 1% și 3% din P.N.B., în țările africane ele se situează sub 1% (0,8% în Kenya, 0,5% în Malawi și Volta Superioară, 0,4% în Coasta de Fildeș — .a începutul actualului deceniu).
2100 miliarde tone de lignitSCUMPIREA petrolului și a gazelor naturale, repunînd în actualitate cărbunele, a acordat o nouă șansă și lignitului, ale cărui rezerve pe plan mondial sînt estimate la circa 2 100 miliarde de tone, din care 155 miliarde în Europa. Una din marile producătoare europene de lignit este R.F. Germania (cu peste 120 milioane t pe an), extracția făcîndu-se mai ales în carieră. Totuși, în proporție din ce în ce mai mare zăcămintele exploatate sînt subterane, ceea ce mărește volumul masei de pă- mînt ce trebuie evacuată pentru a se ajunge la stratul de lignit. Astfel, dacă la începutul secolului raportul dintre masa de pămînt evacuată și lignitul extras era de 0,3 : 1, astăzi el a ajuns în medie der 3 :1, iar în unele straturi chiar de 6:1.în perspectivă, se apreciază că centralele nuclearo-electrice vor înlocui termocentralele pe bază de lignit, a cărui importanță totuși nu se va diminua : cu ajutorul căldurii degajate în timpul funcțio- nării reactoarelor lignitul va putea fi ga- zeificat. Prima instalație gigant menită să producă gaz metan de o mare puritate prin această metodă este așteptată să intre în funcțiune în R.F.G. în jurul anului 1985.
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P.I.B. și puterea de cumpărareDragoș Luehian. Rădăuți — Cifrele date publicității in fiecare an de Banca Mondială privind produsul național brut pe locuitor al diferitelor țări ale lumii și comparațiile internaționale care se fac pe această bază (vezi ..Revista economică" nr. 2 1976. p. 30) sînt obținute prin convertirea sumelor respective exprimate in monede naționale în dolari S.U.A. pe baza cursului valutar.în ultima vreme se utilizează cu frecvență crescindă la convertirea cifrelor naționale în dolari S.U.A. așa-numitul sistem al parității puterii de cumpărare („PPP". după inițialele in limba engleză), la care vă referiți in scrisoarea dv., sublimindu-i însemnătatea ce i se atribuie pentru o evaluare exactă a nivelurilor de dezvoltare ale diferitelor țări.Calculul menționat urmărește să releve cantitatea dc bunuri și servicii care se poate procura pe piața internă a fiecărei țări pentru fiecare liră sterlină, franc, yen etc. în loc de a recurge la convertirea pe baza cursului valutar. Revista The Economist (27 decembrie 1975) relevă astfel că, datorită prețurilor diferite, cu o liră sterlină se poate cumpăra în Anglia mai multă pîine decît cu echivalentul său (5,5 mărci) în R.F.G.Argumentele promotorilor acestei metode de calcul (dintre care dv. vă referiți la I.B. Kravis, Z. Kenessey, A.W. Heston, R. Summers într-o lucrare apărută anul trecut în S.U.A.) sînt că, din moment ce multe din bunurile și serviciile procurate cu amănuntul comerțului internațional, lor afectează nivelul de trai din fiecare țară, fără a se reflecta imediat în evoluția cursurilor valutare, deși acestea sînt acum flotante. în mod reciproc, unele din fluxurile monetare internaționale tribuie la traiectoriei valutare nu legătură cu puterii de cumpărare pe piața internă. Graficul alăturat prezintă produsul intern brut al cîtorva țări capitaliste dezvoltate convertit în dolari S.U.A. pe baza ambelor metode.

care con- definirea cursurilor au mare evoluția

inflațieNicu Scuturici, Buzău — între țările capitaliste dezvoltate una din cele mai înalte rate ale inflației se înregistrează în continuare in Anglia (13,5% ritm anual. în semestrul II 1975). După ce atinsese un ritm anual de 36% în mai și iunie anul trecut, ea ă început să cunoască o scădere care continuă si în prezent.Ritmul Inflației în Anglia reprezintă încă peste dublul celui din R.F.G., dar a ajuns la mai puțin decît dublul celui din majoritatea celorlalte țări industrializate din Occident. Cea mai redusă rată a inflației dintre țările capitaliste dezvoltate se înregistrează în prezent în Elveția (3,4% ca ritm anual, adică mai puțin de jumătatea celei de la sfirșitul anului 1974, de 7.6%, și cea mai scăzută din 1969 încoace), intr-un 

nu formează obiectul modificarea prețurilor

P.I.B. pe locuitor, din 1974, convertit în dolari S.U.A. (mii).
moment în care în cele mai multe țări occidentale rata inflației se exprimă în continuare prin două cifre întregi. Evoluția din Elveția se explică între altele prin ieftinirea importurilor ca urmare a creșterii cursului francului elvețian în raport cu celelalte valute occidentale.
ContribuțiiI. Niculescu, Craiova — 1) Programul Națiunilor Unite pentru dezvoltare (P.N.U.D.) este finanțat pe baza contribuțiilor voluntare ale membrilor O.N.U. și ai organismelor sale specializate. Suportul financiar al acestui organism — care este cel mai important canal internațional de asistență tehnică multilaterală și de prein- vestiții pentru țările in curs de dezvoltare — a sporit de la 55,2 milioane 

de dolari in 1959 la 360 milioane dolari in 1974 și la 405.8 milioane in 1975. Valoarea contribuțiilor a- nnnțate pentru anul 1976 însumează echivalentul a 314,5 milioane de dolari.România, țară socialistă in curs de dezvoltare, înțelege să participe activ la cooperarea economică internațională promovată prin intermediul organizațiilor din sistemulO. N.U., atit în calitate de donator cît și în calitate de beneficiar. Contribuția țării noastre la P.N.U.D. a fost de 2 milioane de lei in 1974. 2.4 milioane de lei în 1975 și a fost majorată la 2,88 milioane de lei pentru anul 1976. Aceasta constituie o expresie a dorinței țării noastre dea contribui la eforturile întreprinse pe plan internațional pentru accelerarea progresului economic și social al tuturor țărilor în curs de dezvoltare.Activitatea P.N.U.D. □rivește domenii foarte pariate ca agricultura, □escuitul, silvicultura, industria extractivă, energetica. transporturile, telecomunicațiile, construcțiile, comerțul, turismul, planificarea economică și administrația publică. în ansamblu, țările care beneficiază de asistențaP. N.U.D. suportă peste jumătate din costul proiectelor sub forma plății salariilor personalului național. furnizării clădirilor, a unor servicii și a altor facilități.P.N.U.D. execută direct numai un număr limitat de proiecte, cele mai multe fiind realizate împreună cu 16 organisme specializate din sistemul O.N.U.2) Contribuțiile voluntare la O.N.U.D.I. pentru a- nul 1976 anunțate oficial în toamna acestui an de 66 de state se ridicau la e- chivalentul a 3.373 milioane de dolari. în tabloul cooperării dintre România și O.N.U.D.I.. alături de contribuția voluntară a țării noastre la activitatea acestui organism (300 mii de lei pentru 1976). se înscrie și activitatea Centrului comun O.N.U.D.I. — România de cooperare internațională în domeniul industriilor chimică și petrochimică pentru țările in curs de dezvoltare.
WashingtonMonica Moisescu, Bistrița — Orașul Washington a devenit efectiv capitala Statelor Unite ale Americii în timpul președintelui Thomas Jefferson, la 1 decembrie 1801. adică la. un sfert de secol de la proclamarea independenței acestora (la 4 iulie 1776). Capitală temporară a S..U.A. fusese anterior Philadelphia S.U.A. se compuneau in acel moment din 13 state.

Orașul Washington are avantajul de a fi fost gîn- dit din punct de vedere urbanistic din momentul creării sale, hotărită de Congres în anul 1790. Planul capitalei federale (datind din 1791) aparține arhitectului francez Pierre Charles L’Enfant, ’a inițiativa lui George Washington. Orașul care poartă numele primului președinte al S.U.A. (în perioada 1789—1796) se remarcă și astăzi prin ar-

' în fotografie : Clădirea Congresului american. Piatra sa fundamentală a fost așezată de președintele Washington in 1793. Prima sesiune a Congresului a avut loc într-o aripă a acestei clădiri în anul 1880. Cele 36 de coloane corintice ale fațadei simbolizează statele membre ale federației In momentul proiectării sale.
Concorde: botezul 
curselor regulateDecolarea avionului supersonic Concorde de pe planșetă în zboruri experimentale și, de la 21 ianuarie, în curse regulate a pus la încercare și inventivitatea caselor de modă. în fotografie : o stewardesă de pe un a- vion Concorde al companiei Air France. 

monia construcțiilor sale și prin întinsele zone verzi pe care le cuprinde.In luna martie a acestui an in capitala federală a S.U.A. se va inaugura cel mai modern (dar și cel mai costisitor : in linal 4.6 miliarde de dolari) metrou din S.U.A. Primele linii care se vor deschide totalizează peste 7 km cu cinci stații, în iulie metroul va asigura legătura și cu Aeroportul Național, pe sub fluviul Potomac. în final, rețeaua metroului va însuma peste 160 km, le- gînd orașul cu mai multe din suburbiile sale.
Petrol 1975Gheorghe Moroșand, Băicoi — Potrivit datelor preliminare, publicate de revista Petroleum Economist, producțiamondială de petrol a cunoscut anul trecut prima reducere substanțială din ultimele decenii. Nivelul ei de 2.7 miliarde de tone din 1975 este cu 6% mai scăzut decît cel înregistrat în anul 1974.



Din practica judiciară a Colegiului 
de jurisdicție și minister public al 
Curții Superioare de Control 
Financiar (I)
Decizie de imputare. Schimbarea temeiuluiINVESTIREA ORGANULUI DE JURISDICȚIE a muncii in examinarea legalității și temeiniciei deciziei de imputare se face în raport cu motivarea conținută în titlul executor atacat, care stabilește elementele vinovăției și deci cadrul răspunderii materiale implicate, cenzura organului jurisdictional neputînd purta decît asupra temeiurilor de fapt anume indicate și care au stat la baza emiterii titlului, făcînd corp comun cu el.Modificarea ulterioară a acestor temeiuri rămîne lipsită de orice eficiență juridică, față de titlul examinat. A decide altfel ar însemna să se nesocotească natura juridică și cîmpul de aplicație a deciziei de imputare, precum și să se ajungă, în ultimă a- naliză, la eludarea dispozițiilor cu caracter imperativ prevăzute de art. 108 din Codul muncii, permițîndu-se substituirea unei decizii cu alta (sau altele) după epuizarea termenului legal stabilit de textul citat.Paguba născută din neexecutarea unui contract civil. Condițiile in care este antrenată răspunderea materialăîn conformitate cu dispozițiile art. 969 din Codul civil, convențiile regulat încheiate au putere de lege. Creditorul are dreptul — potrivit art. 1073 din același cod — de a dobîndi îndeplinirea exactă a obligației și, în caz contrar, dreptul la dezdăunare.în cazul în care unitatea (în speță, biroul executiv al consiliului popular comunal) a încheiat, în condiții legale, un contract civil de antrepriză de lucrări cu o persoană care conducea o echipă de muncitori constructori, care nu și-au îndeplinit însă integral obligațiile asumate, unitatea are la dispoziție mijloace juridice adecvate pentru a obține, fie executarea contractului, fie dez- dăunarea sa.Pînă la epuizarea acestor căi legale împotriva debitorului obligației de a face nu este antrenată răspunderea materială a persoanelor care au dispus efectuarea plății — prevăzută în contract — intrucit prejudiciul, eventual, suferit de unitate prin neexecutarea integrală a lucrărilor poate și trebuie reparat cu prioritate pe seama celeilalte părți contractante, prin mijloacele puse la dispoziție de lege. Numai în măsura în care nu s-ar putea dobîndi îndeplinirea acelor obligații, din cauză că acțiunea izvorită din contract este prescrisă ori pentru că, obți- nîndu-se rezoluția convenției încheiată și. pe cale de consecință, restituirea sumelor încasate fără contraprestație, debitorii s-ar
Contract de muncăCORNEL BRATU, Arad — Potrivit art. 108 din Legea nr. 57/1974, în activitatea de prestări do servicii, unde, se aplică forma de retribuire pe bază de cote procentuale, lucrătorul astfel retribuit are drepturile și îndatoririle personalului permanent din unitățile de stat, dacă lucrează^, în condițiile respective. Criteriul, în funcție de care se poate aprecia, în activitatea ce o desfășurați, că îndepliniți condițiile prevăzute de lege, este realizarea unui volum de activitate și de încasări care să vă asigure, cel puțin, retribuția minimă pe economie.
Concediu de odihnăMAGDA DOMINIC, Iași - Pentru lucrătorul căruia, in urma anulării desfacerii contractului de muncă, i s-a plătit, drept 

găsi insolvabili, s-ar putea trece la recuperarea prejudiciului de la persoanele care, din culpă, au înlesnit producerea pagubei.Stabilirea culpei în atare condiții este desigur o problemă de fapt. Se pot reține totuși ca elemente conturînd existența vinovăției, împrejurarea că la încheierea contractului s-ar fi procedat cu o gravă ușurință în alegerea celeilalte părți contractante, ori, situația din speță, că s-a onorat integral valoarea contractului, deși executantul nu-și îndeplinise în momentul - efectuării plății decît parțial obligațiile asumate.Anularea deciziei de imputare. Condițiile in care opereazăESTE de principiu că organul in drept să ia măsura recuperării poate reveni, total sau parțial, asupra imputării. Pentru ca o atare dispoziție să-și producă efectele, este necesar ca anularea — totală sau parțială — să fie dispusă de însuși acest organ (ori de organul ierarhic superior), iar nu de către un reprezentant al său. în speță, deciziile. de imputare contestate fiind emise, potrivit dispozițiilor Statutului C.A.P., în temeiul hotăririi adunării generale a membrilor cooperatori, revocarea acestei hotșrîri și, pe bază de consecință, anularea parțială a imputațiilor, nu putea fi decisă decît tot de către adunarea generală a membrilor cooperatori.Prin urmare declarația făcută de jurisconsultul cooperativei, care a cerut să se ia act că unitatea își „menține" deciziile în limita sumelor indicate printr-o adresă înaintată Colegiului, semnată de președintele (în funcție) și inginerul-șef al cooperativei, neexpri- mînd punctul de vedere al organului emitent al dispozițiilor de reținere nu poate fi luată in considerare ca o anulare parțială a imputațiilor contestate.Decizie de imputare. Retribuția tarifară de încadrare în raport cu care se stabilește imputațiaPOTRIVIT dispozițiilor art. 105 alin. 2 din Codul muncii și art. 36 alin. 2 din Hotârirea UCECOM nr. 5/1974. dacă măsura in car. fiecare a contribuit la provocarea pagubei nu poate fi determinată, răspunderea fiecăreia dintre persoane se stabilește proporțional cu retribuția tarifară de încadrare netă, la data constatării pagubei. împrejurarea că una din persoanele față de care s-a emis decizia de imputare nu mai era incadrată la data constatării pagubei in unitatea prejudiciată, este nerelevantă in raport cu dispozițiile legale citate, care nu fac nici o distincție in ce privește criteriul aplicabil la stabilirea răspunderii materiale după cum persoana răspunzătoare mai este sau nu încadrată in unitatea păgubită. Așadar, în ipoteza in care s-a incadrat intr-o altă unitate socialistă, urmează a se lua in considerare la repartizarea daunelor și stabilirea sumelor imputabile celor vinovați, retribuția tarifară de încadrare lunară — inclusiv indemnizațiile, sporurile și majorările care, potrivit legii, fac parte din această retribuție — pe care o primește la noul loc de muncă.Material întocmit de un colectiv de judecători financiari și procurori fi- aanciari din Colegiul de jurisdicție și ministerul public al Curții Superioare de Control Financiar
despăgubire, retribuția neincasată in perioada cit n-a lucrat ca urmare a desfacerii contractului de muncă, dispozițiile legale în vigoare ii recunosc dreptul la concediul anual de odihnă, intrucit perioada nelucrată efectiv se consideră atit vechime neîntreruptă în muncă, cit și in aceeași unitate (Legea nr. 1 1970 și Legea nr. 27/1967).

★OCTAVIAN ANDREESCU, București — în situația relatată de dv. lucrătorul in cauză are dreptul la concediul corespunzător perioadelor lucrate in acest an și anume 1 ianuarie — 10 februarie 1975 și 1 octombrie — 31 decembrie 1975. Sumele ce se iau in calcul pentru stabilirea indemnizației de concediu, sînt cele primite ca retribuție în perioadele cit a lucrat efectiv, excluzîndu-se și ca timp și ca sume perioadele pentru care a primit despăgubire.
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ADMINISTRAȚIA ASIGURĂRILOR DE STAT

Intensificarea continuă a traficului rutier deter
mină în mod inevitabil și creșterea pericolului produ
cerii de accidente, cu toate măsurile ce se iau pentru 
prevenirea și combaterea cauzelor care le pot pri- 
cinui și cu toată grija crescîndă pe care o manifestă 
conducătorii de autovehicule pentru evitarea acci
dentelor.

Ca urmare, pentru a răspunde cerințelor deținăto
rilor de autoturisme in vederea realizării unor mij
loace suplimentare de prevedere în condițiile inten
sificării circulației rutiere, Administrația Asigurări
lor de Stat a introdus asigurarea facultativă de ac
cidente a conducătorilor de autoturisme și a altor 
persoane aflate în autoturisme.

Această asigurare poate fi încheiată de către per
soanele fizice cu domiciliul în R.S. România, dețină
toare de autoturisme (înmatriculate în țara noastră) 
și acoperă cazurile de accidente produse în timpul 
în care conducătorul sau alte persoane (nenominali
zate) se aflau în autoturism, inclusiv în remorca trasă 
de acesta.

Asigurarea poate fi încheiată și de către conducă
torii amatori care conduc autoturismele altor per
soane, numai dacă pentru perioada în care conduc 
autoturismele respective au încheiat și asigurarea, 
pusă la dispoziția lor, pentru despăgubiri datorate 
proprietarului sau deținătorului autoturismului ca 
urmare a pagubelor de avarii produse din culpa con
ducătorului amator autoturismului condus.

Asigurarea se încheie, de regulă, pe o perioadă 
de un an, însă, la cererea asiguratului, se poate în
cheia și pe o perioadă mai mică, dar cel puțin de 
6 luni, fiind valabilă atît pentru accidentele produse 
pe teritoriul R. S. România, cît și în afara acestui te
ritoriu, inclusiv în timpul în care autoturismele sînt 
utilizate la concursuri, întreceri sau antrenamente 
pentru acestea.

Asigurarea se poate încheia, la alegerea asigura- 
ților, la următoarele sume asigurate:

a) pentru fiecare persoană accidentată, dar cel 
mult numărul persoanelor corespunzător numărului 
de locuri stabilit în certificatul de înmatriculare al 
autoturismului, pe toată perioada asigurării:

— pentru cazul de invaliditate permanentă to
tală : 10 000 lei;

— pentru cazul de invaliditate permanentă par
țială, o parte din suma de mai sus, proporțio
nală cu gradul de invaliditate ;

— pentru cazul de deces : 5 000 de lei;
b) la dublul sau la triplul sumelor asigurate pre

văzute la lit. a. de mai sus.
In caz de producere a evenimentelor cuprinse în 

asigurare, sumele asigurate se plătesc persoanelor 
care au devenit invalide, iar în caz de deces, moș
tenitorilor legali ai persoanelor decedate, indepen
dent de despăgubirile ce se acordă în baza asigu
rării prin efectul legii de răspundere civilă auto sau 
a altor asigurări facultative.

Prima de asigurare anuală pentru această asigu
rare este de 80 de lei de fiecare autoturism, la asi
gurările încheiate pentru sumele asigurate prevăzute 
Ia lit. a. de mai sus și respectiv de 160 de lei sau 240 
de lei la asigurările încheiate pentru dublul, respec
tiv triplul sumelor asigurate prevăzute la litera a.

Asigurarea poate fi încheiată prin organele împu
ternicite de ADAS, inclusiv prin filialele A.C.R.

Avînd în vedere avantajele pe care le oferă această 
asigurare, precum și faptul că primele anuale de 
asigurare, care sînt accesibile, pot fi plătite șl în rate 
subanuale, recomandăm deținătorilor de autoturis
me, încheierea acestei asigurări, considerînd acest 
lucru ca o necesitate obiectivă de luare a unor mă
suri suplimentare de prevedere pentru timpul în care 
se exploatează autoturismele.
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