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O CONCEPȚIE MULTILATERALĂ, INTEGRATOARE, DE LARGĂ PERSPECTIVĂ 
ASUPRA DEZVOLTĂRII ARMONIOASE ECONOMICO SOCIALE A TĂRII

Programul național in domeniul sistematizării teritoriului, 
orașelor ți satelor — opțiune pentru transformarea tuturor loca
lităților țării în centre economice puternice, capabile să asigure 
condiții optime de muncă și de viață locuitorilor lor

Programul național pentru conservarea și dezvoltarea fon
dului forestier — o concepție avansată, unitară pentru apărarea 
și regenerarea fondului forestier, pentru ameliorarea funcțiilor 
de protecție ale pădurilor și sporirea volumului de masă lem
noasă destinată prelucrării

Programul construcției de locuințe — expresie a grijii pentru 
condițiile de locuit ale oamenilor muncii ; în actualul cincinal 
vor fi date în folosință peste un milion de apartamente din fon
durile sau cu sprijinul statului și circa 250 000 de locuințe din 
fondurile populației

Programul privind producerea ți desfacerea către populație 
a bunurilor de consum — orientare fermă pentru creșterea și 
modernizarea producției, pentru diversificare și calitate

Programul de construcții navale - imagine asupra capaci
tății noastre de a realiza nave de transport de mare tonaj 
pentru mărfuri și pasageri

Programul de dezvoltare a zootehniei - accent deosebit pe 
creșterea efectivelor, ameliorarea raselor, introducerea tehno
logiilor de vîrf în toate fermele zootehnic»
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„Vă asigur, dragi tovarăși, că voi 

face totul pentru a-mi îndeplini 

în cît mai bune condițiuni sar

cinile încredințate de partid și 

popor, fiind convins, așa cum am 

fost în întreaga mea activitate 

din mișcarea revoluționară, că 

aceasta este misiunea fiecărui 

revoluționar, a fiecărui soldat al 

partidului. Sînt încredințat că 

Programul elaborat de Congresul 

al Xl-lea al partidului asigură 
națiunii noastre perspective mi

nunate de viață, un viitor lot mai 

demn, liber și independent"

NICOLAE CEAUȘESCU

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
i-au fost conferite titlurile de Doctor in științe politice 
și de Doctor in economie, expresie a înaltei prețuiri 
pe care oamenii de știință, alături de întregul nostru popor, 
o dau activității sale neobosite in fruntea partidului și 
statului, contribuției sale de excepțională însemnătate la 
progresul neîntrerupt al științei românești contemporane, 
la așezarea pe baze științifice a inseși operei de construcție 

socialistă si de conducere democratică a societății
> ■>



Solemnitatea conferirii titluri
lor de Doctor în științe politice 
și de Doctor în economie desfă
șurată în preajma dublei aniver
sări a secretarului general al 
P.C.R., președintele României — 
60 de ani de viață și 45 de ani de 
activitate revoluționară — s-a în
scris și va rămîne drept o strălu
cită pagină în istoria învățămîn- 
tului superior și a științei româ
nești, drept un semn de înaltă 
prețuire și considerație dată poli
ticii marxist-leniniste, profund 
creatoare, a partidului nostru, în 
elaborarea și înfăptuirea căreia 
rolul hotărîtor revine tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — omul de un 
pilduitor devotament față de pa
trie și popor, care își consacră în
treaga viață binelui și fericirii na
țiunii noastre, patriei socialiste, 
cauzei păcii, colaborării și înțele
gerii în lume.

Cele două titluri științifice se 
adaugă la numeroase altele 
conferite tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de prestigioase insti
tuții de învățămînt superior din 
țară și de peste hotare, exprimînd 
larga recunoaștere a contribuției 
sale excepționale la dezvoltarea 
teoriei și practicii construcției 
socialiste, la elucidarea principa
lelor probleme ale lumii contempo
rane, la elaborarea și înfăptuirea 
politicii externe constructive pro
movate cu consecvență de țara 
noastră pentru edificarea unei 
lumi mai drepte și mai bune.



NICOLAE CEAUȘESCU- 
gîndîre creatoare 

și acțiune dinamică în slujba 
progresului și bunăstării

DIMENSIUNI NOVATOARE
FUNDAMENTALE
ÎN STRATEGIA DEZVOLTĂRII
ECONOMICO-SOCIALE

ȚARA ESTE ÎN SĂRBĂTOARE. Secretarul general al partidului nostru, președintele țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împlinește astăzi 60 de ani de viață și 45 de ani de activitate revoluționară. La această aniversare aducem din toată inima un cald omagiu expresie a unui sentiment de adîncă prețuire, celui care și-a închinat întreaga viață și operă fericirii poporului, progresului și strălucirii României socialiste. Adresăm omagiul nostru, înalta noastră stimă tovarășului Nicolae Ceaușescu, care și-a identificat destinul, pînă la contopire, cu cel al poporului căruia îi aparține. Simțul istoriei și valorile autentice dau întotdeauna judecăților noi coordonate. Este o șansă pe care ne-a oferit-o istoria, de a fi contemporanii acestui mare Om, făuritor de istorie, care a transformat atît de profund destinele națiunii noastre, creîndu-i un nou statut de independență și identitate națională socialistă. Generațiile actuale au un sentiment de deplină și legitimă mîndrie pentru că fac parte dintre cei ce au contribuit la această imensă transformare a societății românești pe care și-a asumat-o partidul comuniștilor.Cinstim azi în același timp omul și opera. Cinstim viața sa închinată celor mai adînci năzuințe ale maselor, luptei de eliberare socială și opera strategului construirii unei societăți mai drepte și mai bune, bazate prin esența sa pe cele mai adevărate și profunde aspirații umane. Apreciem și cinstim deopotrivă bărbăția și curajul militantului pentru libertate socială și națională, cutezanța gîndirii creatoare a strategului și inovatorului, forța și dinamismul omului de acțiune și credința sa profundă în mase, în valorile umane, în forța progresului. Aprecierile își găsesc o acoperire deplină în fapte, în dimensiunile istoriei contemporane a României. 

■ Istoria oferă multiple exemple ce atestă că marile victorii ale omenirii, fie ele pe plan social, economic, militar sau științific, alături de condițiile social-politice, de forțele, ideologiile și valorile implicate, s-au datorat, într-o măsură covîrșitoare strategiei și strategului care le-a conceput. România socialistă a înregistrat în întreaga sa perioadă de dezvoltare, de aproape trei decenii, ritmuri de dezvoltare dintre cele mai înalte din lume.Este o dinamică ce incită în egală măsură la admirație, investigație și reflecție. O. creștere economică susținută și de durată a constituit întotdeauna un „subiect1' de cercetare de primă importanță pentru dezvoltarea teoriei economice. Cele mai mari beneficii pe care le-a obținut teoria economică s-au datorat analizei științifice a acestor dinamici, a factorilor care le-au determinat. Aceasta este valabil cu atît mai mult în prezent cînd adaptarea creșterii economice la condițiile contemporane a devenit o problemă cardinală a zilelor noastre, un răspuns vital pentru ca omenirea să poată face față cu succes marilor probleme care o confruntă (subdezvoltarea, criza energetică și de materii prime, cea alimentară etc.).Pe măsură ce deceniile se acumulează, continuarea unei dezvoltări accelerate a economiei românești sporește permanent și interesul legitim pentru studierea experienței sale. Ea nu va putea fi însă înțeleasă decît în măsura în care se va ține seamă de .toate resorturile antrenate în imprimarea acestei dinamici, inclusiv cele sociale, politice, umane etc. Saltul pe care îl realizăm într-o perioadă istorică extrem de scurtă de 2—3 decenii, de la un stadiu de țară în curs de dezvoltare, la cel de țară cu dezvoltare medie, pe lîngă profundele sale semnificații economice, sociale, istorice și politice, suscită un 



interes particular pentru mijloacele, modalitățile, căile și resorturile care îl fac posibil. într-un cuvînt, pentru strategia care a imprimat o asemenea evoluție, pentru concepția care a stat la baza elaborării sale de către Partidul Comunist Român.Perioada care a urmat Congresului al IX-lea al partidului marchează o puternică accelerare nu numai a creșterii economice (în deceniul 1966—-1975, a fost creat un venit național de circa două ori și jumătate mai mare decît în deceniul anterior, 1956—1965), ci în general a „pulsului" vieții economico-sociale. Se constată în această perioadă o amplificare vizibilă a tuturor resorturilor dinamismului social. „Barometrul" prin care se poate măsura accelerarea fără precedent a progresului dezvoltării societății românești nu-1 constituie numai indicatorii economici, care nu sînt deplin relevanți pentru profundele schimbări intervenite. înregistrarea sa cere evaluări pe multiple planuri ale vieții economice, sociale, politice, culturale, spirituale, pe planul conceptelor, structurilor, instituțiilor, cadrului organizatoric, al valorilor și conștiinței social-umane. Numai într-o asemenea perspectivă pot fi înțelese dimensiunile și semnificațiile strategiei partidului nostru care a imprimat un nou curs dezvoltării economico-sociale a țării, în elaborarea căreia secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, gîndirea sa creatoare a jucat un rol central.Fără îndoială că forța principală a dinamicii noastre sociale o constituie esența sa socialistă, eliberarea omului de exploatare, identificarea progresului cu îndeplinirea aspirațiilor umane de bază, cu năzuințele maselor, în concordanță cu cerințele obiective ale legilor generale ale dezvoltării sociale, ale dezvoltării forțelor de producție și ale perfecționării continue a relațiilor socialiste de producție. Dar acești piloni de bază ai strategiei sociale sînt prea generali pentru a înțelege intimitatea și complexitatea tuturor resorturilor mobilizate de strategia partidului nostru pentru accelerarea progresului social.De asemenea, încercarea de a explica fundamentele care au permis realizarea unei creșteri economice accelerate și de durată, situînd analiza exclusiv în zona factorilor economici — ai corelațiilor demoeconomice, modernizării și optimizării structurilor economice și raportului acumulare-consum, ai evoluției indicatorilor de eficiență economică etc. — nu ar permite o înțelegere deplină a complexității procesului. Deși esențiali, factorii economici, mobilizați și puși în valoare cît mai deplin prin politica economică a partidului nostru, nu constituie decît o latură care poate explica dinamica accelerată a societății socialiste românești și chiar a creșterii economice.O înțelegere satisfăcătoare presupune efortul de a sesiza concepția strategică a Partidului Comunist Român care stă la baza proiecției și construcției sociale, contribuția novatoare, esențială adusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea teoriei și practicii conducerii societății, viziunea sa prospectivă 
multilaterală și integratoare. Multiplele inovări aduse pe plan conceptual și operațional sînt tot atîtea deschideri și jaloane care indică sensul unor modificări de profunzime ale teoriei și practicii creșterii economice, ca o componentă de bază a strategiei dezvoltării sociale, în centrul căreia se află omul, ameliorarea condiției umane pe plan material și spiritual. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta că „în centrul activității de conducere este necesar să se afle permanent — odată cu preocuparea pentru dezvoltarea economiei naționale, pentru perfecționarea relațiilor de producție și sociale — problemele ridicării bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor, țelul suprem și constant al politicii Partidului Comunist Român. Consider că aceasta constituie una din laturile esențiale — poate cea mai 

importantă pînă la urmă — ale unei bune activități de conducere. De felul cum creșterea producției materiale, dezvoltarea științei și culturii se reflectă în condițiile de viață ale omului depinde, în ultimă instanță, afirmarea superiorității socialismului și totodată întărirea continuă a unității poporului în jurul partidului, concentrarea eforturilor sale în înfăptuirea amplului program de transformare revoluționară a societății, de edificare a noii orînduiri"J)
O viziune de largă perspectivă 

asupra construcției sociale

ÎN GENERAL, fenomenele și procesele ce au loc în lumea contemporană solicită un mare efort pentru a le putea pătrunde și descifra adevăratele semnificații. Ele au devenit atît de complexe și interdependente îneît nu ne mai putem rezuma doar la înregistrarea „configurației" lor. Cel ce studiază opera președintelui Nicolae Ceaușescu este surprins de capacitatea sa de cuprindere și de stăpînire a complexității vieții economico-sociale, a numeroaselor interrelații și intercondiționări care acționează în procesul dezvoltării și care îi conferă o unitate particulară. în această zonă își găsesc originea cîteva trăsături esențiale ale marilor deschideri, adevărate „străpungeri" spre viitor, create de profunzimea unei viziuni de strateg : (a) complexitatea solicită elaborarea unei 
conduceri științifice a societății, capabile să asigure o dezvoltare economică și socială armonioasă ; (b) stă- pînirea complexității, conducerea societății nu este posibilă decît în cadrul unei concepții multilaterale și 
coerente asupra dezvoltării economice și sociale ; (c) ea implică un caracter științific și creator, o forță imensă de inovare socială, de adaptare și dinamizare a structurilor și mecanismelor sociale ; (d) impune o 
viziune strategică, și unitate în proiecția și construcția socială. Toate aceste caracteristici sînt componente de bază ale politicii partidului nostru, elemente dominante în gîndirea și opera tovarășului Nicolae Ceaușescu.Partidul Comunist Român și-a dovedit rolul de forță conducătoare în societatea noastră tocmai prin modul în care a știut să elaboreze strategia de dezvoltare în fiecare etapă, bazată pe o bună cunoaștere a legilor obiective ale dezvoltării sociale și adaptarea lor la condițiile concrete ale țării noastre. în fiecare perioadă se pun noi probleme teoriei și practicii construcției sociale. Chiar și atunci cînd se pun uneori aceleași probleme răspunsurile sînt diferite în funcție de etapă, de particularități etc. Bazarea pe experiențele realizate nu a însemnat nici o clipă preluarea lor mecanică, extrapolarea lor, mutarea lor în viitor. A învăța din experiența trecutului înseamnă tocmai a nu o repeta, ci a inova. în activitatea partidului nostru și a secretarului său general, stabilirea obiectivelor dezvoltării economico-sociale șt a mijloacelor de acțiune s-a bazat întotdeauna în ciclul cunoaștere-ac- țiune pe un proces aprofundat de analiză și diagnoză, pe definirea cît mai clară a problemelor și cercetarea lor într-o viziune anticipativă și implicit inovatoare. O viziune anticipativă asupra schimbării, proprie societăților progresiste, presupune inovație, presupune imaginarea unor soluții și răspunsuri noi, implicînd un adevărat proces de proiecție socială. Programul Partidului 
Comunist Pomân de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism, prin amploarea cuprinderii și coerența valorilor, conceptelor, obiectivelor și mijloacelor, constituie un strălucit exemplu în acest sens.

>) Nicolae Ceaușescu, România pe drumul construirii societății 
socialiste multilateral dezvoltate, voi. 7, Ed. Politică, 1973, p. 36—37.



toate județele țării la roadele civi
lizației socialiste, a lichidării treptate a deosebirilor esențiale dintre oraș și sat, dintre munca industrială și cea agricolă, este o condiție de bază a păstrării și consolidării independenței și suveranității, a evitării sau diminuării la maximum a efectelor unor posibile perturbări grave din evoluția economică sau politică a lumii contemporane. Deci, rațiuni economice, sociale și politice, interne și internaționale stau deopotrivă la baza acestei concepții noi, originale.Economia complexă, multilateral dezvoltată nu înseamnă însă, în concepția președintelui României, a partidului și statului nostru o economie autarhică, izolată de circuitul economic mondial. Dimpotrivă, în concepția secretarului general al partidului, bazată pe experiența proprie a țării noastre ca și pe experiența statelor celor mai avansate, pe experiența evoluției economiei mondiale, dezvoltarea complexă, multilaterală, la înalt nivel tehnic a economiei naționale constituie factorul 
decisiv al creșterii participării efi
ciente, diversificate a României in
dependente și suverane, la schimbul 
mondial de valori materiale și spi
rituale. în consecință, în cadrul acestei concepții noi, economia națională multilateral dezvoltată și specializarea internațională, afirmarea independenței și creșterea interdependențelor mondiale nu sînt realități și tendințe care se exclud reciproc, cum susțin unele teorii depășite, ci, 
dimpotrivă, ele se presupun și se 
amplifică reciproc.

Expresie
a imperativelor progresului 

umanității

O ALTĂ COMPONENTĂ de bază a concepției președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind dezvoltarea economiei naționale este cea referitoare la sursele dezvoltării, la raportul dintre factorii interni și externi, dintre acumulare și consum, dintre prezent și viitor. Respingînd cu fermitate diferite concepții care supraestimau rolul factorilor externi, minimalizînd sau negînd rolul decisiv al factorilor interni, ca și diferite concepții consu- matoriste, ce reflectau o abordare simplistă, lipsită de orizont a problemelor, președintele Nicolae Ceaușescu elaborează o concepție realistă, lucidă, mobilizatoare privind rolul decisiv în dezvoltare al eforturilor proprii, al unui raport optim între acumulare și consum. în opera sa se aduc argumente hotărîtoare în favoarea necesi-

Dialogul secretarului general al partidului cu specialiștii se concretizează în măsuri 
practice pentru creșterea și modernizarea agriculturiității obiective, în etapa actuală, a unei rate înalte a acumulării, care îmbină în mod armonios cerințele creșterii necontenite și rapide a nivelului de trai — țelul suprem al întregii politici a partidului, obiectivul final al tuturor acțiunilor, cerințe ale realității prezente, de țară socialistă în curs de dezvoltare, cu cele ale necesității dezvoltării în perspectivă, ale ajungerii într-un termen cît mai scurt la stadiul de țară cu nivel mediu, iar apoi cu nivel avansat de dezvoltare economică. în abordarea și rezolvarea teoretică și practică a acestor probleme un rol de excepțională însemnătate are teza „România — țară socialistă 

în curs de dezvoltare“ elaborată în opera tovarășului Nicolae Ceaușescu.Potrivit acestei teze, sub aspect social, România se află printre țările , cele mai avansate ; sub aspectul nivelului dezvoltării forțelor de producție, ea a depășit stadiul de țară subdezvoltată, fiind o țară în curs de dezvoltare. De aici necesitatea obiectivă de a face în continuare eforturi susținute, de a mobiliza intens și de a utiliza cît mai eficient toate resursele și posibilitățile interne de dezvoltare accelerată, de a depăși cît mai curînd acest stadiu al dezvoltării economice. Această concepție nouă, pornind de la cauzele mai vechi și mai noi ale decalajelor din diferite zone ale lumii, de la necesitatea imperioasă a zilelor noastre de a lichida marile decalaje, fără a subestima necesitatea și legitimitatea primirii de către țările în curs de dezvoltare a unui ajutor mai substanțial din partea țărilor dezvoltate, care au realizat în bună măsură pro

pria lor dezvoltare pe seama țărilor și popoarelor actualmente aflate într-un stadiu economic mai înapoiat, subliniază fără echivoc, că oricît de mare ar fi ajutorul internațional, factorul decisiv al unei dezvoltări economice rapide și independente rămîne mobilizarea intensă și multilaterală a tuturor resurselor interne.Teza „țară socialistă în curs de dezvoltare-' oferă o imagine mai realistă și mai nuanțată atît cu privire la nivelul dezvoltării economice a diferitelor țări socialiste, cît și cu privire la structurile sociale și economice ale lumii contemporane, avînd un rol decisiv în elaborarea liniilor fundamentale de politică internă și externă. Ea permite degajarea intereselor comune ale tuturor țărilor' socialiste, indiferent de nivelul lor de dezvoltare dar și a intereselor specifice ale țărilor aflate în diferite stadii de dezvoltare economică indiferent de orînduirea lor socială. Totodată, ea conține în sine ideea responsabilității istorice a țărilor dezvoltate pentru existența și lichidarea decalajelor, a subdezvoltării, conturează mai limpede baza obiectivă a luptei dintre exploatați și exploatatori, dintre asupriți și asupritori, ca expresie a luptei de clasă pe arena mondială. Teza, România — țară socialistă în curs de dezvoltare, cu ansamblul premiselor și concluziilor, ideilor și tezelor pe care le presupune este, în același timp, un
Vasile IOTA 

doctor in economie
Academia de Studii Economice

București

(Continuare in pag. 23)



VIZIUNE ORIGINALĂ
ASUPRA CONDUCERII ȘTIINȚIFICE
A SOCIETĂȚII

DATELE MEMORABILE care cinstesc personalitățile proeminente au o încărcătură emoțională deosebită prin faptul că activitatea și gîndirea acestora au o imensă dimensiune istorică, atît prin amprenta asupra trecutului cît și prin luminile pe care le proiectează asupra viitorului. Această trăsătură caracteristică o are, cu deplină strălucire, și aniversarea a 60 de ani de viață și 45 de activitate revoluționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului român, de care sînt legate speranțele de mai bine ale României socialiste. Omagiind contribuția sa remarcabilă, pe multiple planuri ale vieții politice și ideologice, interne și internaționale, dorim să evidențiem în cele ce urmează rolul deosebit al tovarășului Nicolae Ceaușescu de promotor al unei noi concepții cu privire la conducerea științifică a societății ca factor al progresului economic.într-o lume profund contradictorie, ca aceea în care trăim, confruntată cu numeroase probleme acute, într-o lume dominată de mutații economice și social-poli- tice fără precedent, pe fondul celei mai vaste și mai rapide revoluții în știință și tehnică din milenara istorie a omenirii, afirmarea unor noi principii și a unor noi concepții de conducere a societății are, pe lîngă semnificațiile majore ale unei acțiuni de pionierat, valențele perene ale responsabilității istorice. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a făcut din promovarea conducerii științifice a societății noastre nu numai un factor al creșterii economice, dai’ și al afirmării plenare a însușirilor intrinsece și potențelor socialismului, a creșterii prestigiului mondial al acestei noi orânduiri social-economice.

Clarviziune și cutezanță revoluționară

DACA ÎN MULTE TARI ale lumii se discută încă și astăzi, cu aprindere, despre căile conducerii științifice a societății, cerința stăpînirii complexității dezvoltării a depășit, în multe privințe, sfera disputelor teoretice și a devenit obiect al preocupărilor practice, politice. în aceste împrejurări, partidul și poporul nostru se pot mîndri, pe drept cuvînt, că progresul economic al României își are unul din fundamentele sale trainice tocmai în sistemul original, dinamic și eficient de conducere științifică a societății elaborat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.Cu clarviziune și cutezanță revoluționară, secretarul generai al partidului nostru a așezat conducerea științifică a societății pe baze principiale, organic legate de conținutul societății socialiste și a organizat și transpus în viață, într-o perioadă istorică scurtă, noile orientări.Astfel, pornind de la cerințele obiective ale accentuării rolului factorului conștient în construcția socialismului. tovarășul Nicolae Ceaușescu are meritul deosebit de a fi fundamentat necesitatea perfecționării 

conducerii vieții ecor»omice in condițiile creșterii rolului conducător al partidului în societate. „Criteriul esențial 
după care ne ghidăm in elaborarea măsurilor privind 
perfecționarea conducerii și planificării economico-* 
sociale — subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu — este 
afirmarea tot mai puternică a rolului conducător al 
partidului în societate"1). Numai în acest fel se' poate realiza unitatea de vcință și acțiune, precum și posibilitatea de a fi concentrate toate forțele în direcția realizării țelurilor imediate și de perspectivă ale societății socialiste. Totodată, tovarășul Nicolae Ceaușescu a creat o concepție nouă, axată pe teza integrării organice a partidului în societate. Potrivit acestei concepții, partidul comunist își exercită funcția sa politică nu situîndu-se deasupra societății și emițînd dispoziții administrative, legi și alte acte normative, ci participînd la actul conducerii nemijlocit dinăuntrul tuturor organismelor economice, sociale și de stat ale țării, prin unirea maselor largi de oameni ai muncii, a întregului popor. Este firesc să fie așa deoarece partidul nostru poartă răspunderea dezvoltării întregii economii naționale, a fiecărui sector, fie că este de stat, cooperatist sau particular.De o însemnătate deosebită sînt tezele și principiile stabilite de secretarul general al partidului nostru cu privire la consultarea largă a maselor în toate problemele de interes vital. Creșterea rolului conducător al partidului nu anulează ci se întemeiază pe extinderea și adîncirea democrației socialiste, pe atragerea maselor de oameni ai muncii la conducerea treburilor obștești, ale statului. „Să punem capăt mentalității — a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu — după care noi 

putem stabili orice pentru că noi sîntem forța conducă
toare și toată lumea trebuie să execute. O asemenea 
mentalitate trebuie lichidată, contravenind liniei parti
dului. Sprijinirea în tot ceea ce facem, pe organizațiile 
de partid, pe oamenii muncii, consultarea și atragerea 
maselor la «Am-viw măsurilor constituie problema 
esențială a ounei conduceri a societății de către partid, a 
dezvoltării democrației noastre socialiste"'1).în această viziune, conducerea științifică a societății este abordată de secretarul general al partidului nostru în strînsă legătură cu promovarea consecventă a centralismului democratic și instituționalizarea — la scara întregii vieți economice, politice și sociale — a principiului muncii și conducerii colective. Acest lucru nu micșorează ci accentuează răspunderea colectivă și individuală pentru orientarea corespunzătoare a activității și pentru îndeplinirea la timp și în cele mai bune condițiuni a sarcinilor.Pornind de la interesele poporului și de la principiile care călăuzesc România în relațiile sale externe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fundamentat teza, de excepțională importanță, potrivit căreia conducerea planificată a eco



nomiei naționale reprezintă unul din atributele fundamentale, esențiale și inalienabile ale suveranității statului socialist. Combătînd cu intransigență revoluționară ideile retrograde după care națiunea, independența națională sînt categorii sociale perimate ce nu mai corespund actualului stadiu al dezvoltării istorice, secretarul general al partidului nostru arată că organismele supra- naționale nu sînt decît o nouă formă a politicii de dominație și asuprire. „In esență se urmărește dezarmarea 
popoarelor, perpetuarea politicii de ingerință și exploa
tare a bogățiilor naționale ale altor state, frinarea dez
voltării și afirmării socialismului, precum și diminuarea 
rolului tinerelor state independente in viața contem
porană"'*). Experiența României arată că numai atunci cînd o țară este deplin stăpînă pe soarta și pe bogățiile ei poate să pună în valoare toți factorii materiali și umani, economici și social-politici în slujba progresului și bunăstării, a lichidării rămînerii în urmă moștenite de la vechiul regim și înscrierea ei pe traiectoria dezvoltării țărilor înaintate.

Realism și spirit practic, constructivO INESTIMABILĂ VALOARE teoretică și practică are fundamentarea principiilor conducerii științifice, în lucrările tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin care se evidențiază liniile de forță ale progresului economico- social și se jalonează măsurile de perfecționare continuă a conducerii, organizării și planificării vieții economico- sociale. Acestea implică o profundă și temeinică cunoaștere a proceselor economice și sociale, a realităților în care trăim, o previziune clară a tendințelor dezvoltării societății și elaborarea, pe această bază, a unei linii generale juste ; o organizare corespunzătoare, care să asigure funcționarea ireproșabilă a tuturor sectoarelor de activitate ; o bună cunoaștere și repartizare a forțelor, atît materiale oit și umane ; repartizarea corespunzătoare a cadrelor, precizarea clară a îndatoririlor, drepturilor și răspunderilor pe care le au acestea, pe toate treptele organizatorice. O importanță deosebită în cadrul viziunii unitare asupra principiilor conducerii științifice au conceperea și desfășurarea unui control sistematic și existența unei bune evidențe ; o deplină unitate de gîndire și acțiune a întregului organism al societății socialiste. Cunoașterea permanentă a contradicțiilor ce acționează în societate și luarea măsurilor- corespunzătoare pentru soluționarea lor — în conformitate cu legile dezvoltării sociale, cu orientarea generală a partidului și consultarea largă a colectivelor de muncă și a cadrelor din toate sectoarele și domeniile, o strînsă legătură cu masele de oameni ai muncii constituie, de asemenea, elemente de bază ale principiilor științifice de conducere.Principiile conducerii științifice, au ghidat întreaga activitate din ultimele două decenii cînd — din inițiativa și sub îndrumarea nemijlocită a secretarului general al partidului — a fost realizat un sistem atotcuprinzător de organizare a conducerii, care exercită o nrîurire profundă asupra întregii societăți. Astfel, in toate unitățile economico-sociale funcționează adunări generale ale oamenilor muncii, ca foruri supreme de conducere muncitorească, și consiliile oamenilor muncii — ai căror președinți sînt, Totodată, secretarii organizațiilor respective de partid. Au fost instituționalizate congrese în principalele domenii ale vieții sociale și au luat ființă organe permanente ale acestora, cum sînt : Consiliul Național al Oamenilor Muncii, Consiliul Agriculturii. O serie de organisme au un dublu caracter, de partid și de stat : Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, Consiliul Culturii și Educației Socialiste, consiliile de control muncitoresc etc. Pentru a se evita paralelismele, 

s-a adoptat măsura împletirii funcțiilor de conducere pe linie de partid și de stat la toate nivelele — începi nd eu secretarul general al partidului care este .și președintele Republicii, pînă la organele de conducere comunale. în același cadru larg de preocupări se înscrie și noua concepție cu privire la rolul organizațiilor de masă și obștești, care au încetat să mai fie considerate simple „curele de transmisie’* și au primit atribuții largi și drepturi la decizie în viața social-economică.Acest cadru organizatoric, unic în lume în esența lui, a stimulat progresul economic, îndeosebi prin măsurile concrete luate pentru apropierea conducerii de producție, înlăturarea fenomenelor de centralism excesiv și simplificarea aparatului de stat, valorificarea inițiativei creatoare a maselor. Congresele IX, X și XI. precum și Conferințele Naționale ale partidului din 1967, 1972 și 1977 au pus, cu o forță deosebită, probleme de stringentă actualitate cum sînt : creșterea eficienței economice și sociale a organizării și conducer ii, sporirea rolului factorilor economico-financiari, a pirghiilor economice și a gestiunii economice, a cointeresării și retribuției, a promovării cadrelor.De o importanță deosebită pentru crearea unui sistem perfecționat de organizare și conducerea a economiei este adoptarea Legii cu privire la dezvoltarea economico-socială planificată a României, care oglindește întreaga experiență dobîndită de țara noastră în domeniul planificării, toate perfecționările aduse sistemului de organizare și conducere pe bază de plan după Congresul al IX-lea pînă în prezent, precum și concepția Partidului Comunist Român cu privire la locul și rolul planului național upic în coor donarea procesului reproducției socialiste lărgite. Trebuie menționată, de asemenea, intensa activitate legislativă desfășurată în ultimul deceniu din inițiativa secretarului general al partidului. în perfecționarea mecanismului economiei socialiste, un rol important au avut Legea cu privire la organizarea și conducerea unităților socialiste de stat, Legea finanțelor, Legea retribuirii după cantitatea și calitatea muncii, precum și perfecționarea metodelor și instrumentelor de planificare. Toate aceste măsuri, care au intrat în patrimoniul de valori al României, poartă amprenta personalității tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de la concepție și pînă la realizare, ceea ce le-a imprimat un desăvîrșit realism și spirit practic, constructiv.

A cunoaște pentru a soluționaACTUL CONDUCERII are, neîndoielnic, multe coordonate. Dar două momente rețin cu deosebire atenția : a cunoaște și a soluționa. Acestea sînt de fapt aspectele care se degajă pregnant din concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire la conducerea științifică a societății, pusă în slujba progresului economic. De aici atitudinea militantă a secretarului general al partidului împotriva a tot ceea ce este formal în actul de conducere, față de superficialitate și diletantism. Pentru că nu de puține ori neajunsurile iau naștere din măsurile neeficiente, iar măsurile neeficiente din necunoaștere — mai precis, dintr-o necunoaștere reală, adîncă și fără echivoc.Desigur, viața este foarte complexă și nimeni nu se poate aștepta ca o măsură luată, care vizează ansamblul vieții social-economice, să-și găsească automat, imediat și deplin rezolvarea. Important este să se găsească atît căile cît și metodele concrete de soluționare. Se cunoaște, de pildă, cu cîtă atenție a fost realizată reorganizarea administrativ-teritorială a țării. Propunerile au fost multilateral analizate, dezbătute cu masele de oameni ai muncii, astfel ca toate măsurile să corespundă obiectivelor stabilite, exigențelor societății noas



tre în plin avînt. Desigur, ar însemna să subestimăm complexitățile vieții reale dacă, am afirma că propunerile și măsurile de reorganizare n-au întîmpinat ni- ciun fel de greutăți, că în legătură cu transpunerea lor în viață nu s-au manifestat neajunsuri. Așa ceva nu există nicăieri în lume, oricît de ideale și „perfecte" ar fi proiectele elaborate. Problema reală care se pune, în care se exprimă cu adevărat forța principiilor de conducere științifică, o constituie tocmai victoria în lupta cu greutățile, cu problemele concrete ce se ivesc și soluționarea lor adecvată. Că măsurile adoptate au fost juste, rezultă din succesele remarcabile obținute. Dacă în 1965 numai 4 județe dispuneau de fonduri fixe între 10 și 25 miliarde de lei, iar în 35 de județe valoarea fondurilor fixe nu depășea 10 miliarde de lei, la începutul anului 1975, un număr de 22 de județe dispuneau de fonduri fixe productive între 10 și 25 de miliarde lei, 8 județe peste 25 de miliarde de lei și 9 județe pînă la 10 miliarde de lei. Corespunzător Directivelor Congresului al XI-lea, în actualul cincinal, ca urmare a dezvoltării puternice a fondurilor fixe industriale, în fiecare județ se va asigura realizarea unei producții industriale de cel puțin 10 miliarde de lei.Același simț al realității, al imperativelor prezente și de perspectivă este caracteristic și pentru modul cum au fost fundamentate sarcinile cuprinse în raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională a partidului din decembrie 1977, cu privire la perfecționarea conducerii științifice, acelea îndeosebi pe linia creșterii mai accentuate a productivității muncii și a eficienței economice.Modelul de creștere economică fundamentat pe coordonatele gîndirii secretarului general al partidului nostru, pune accentul pe laturile calitative, aceasta fiind o cerință obiectivă a dezvoltării României în etapa actuală. „A venit timpul — a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în raportul la Conferința Națională a partidului din decembrie 1977 — să transformăm cantitatea 
într-o nouă calitate. Aceasta este cerința primordială 
de care depinde viitorul industriei românești, viitorul 
întregii economii naționale. Numai realizînd acest mare 
salt calitativ revoluționar, putem transpune în viață 
obiectivul stabilit de Congresul al XI-lea cu privire la 
afirmarea plenară a revoluției tehnico-științifice în 
acest cincinal"/') Atît Programul P.C.R., cît și hotărî- rile Congresului al XI-lea și ale Conferinței Naționale a partidului din decembrie 1977, pornind de la specificul etapei în care ne aflăm, pun în evidență importanța excepțională a dezvoltării puternice și în ritm susținut a forțelor de producție, întemeiată pe cele mai înaintate cuceriri ale științei și tehnicii, pe perfecționarea ansamblului relațiilor sociale și în primul rînd a relațiilor de producție socialiste, folosirea adecvată a tuturor pîr- ghiilor care duc la creșterea eficienței economice a întregii activități.

Largă deschidere 
spre ceea ce este nou și înaintat

ÎN CENTRUL OPEREI sale teoretice, ca de altfel și al activității sale practice, tovarășul Nicolae Ceaușescu situează postulatul fundamental că organizarea socială, 

formele și metodele de conducere ale societății nu sînt imuabile, că ele trebuie să reflecte dinamismul vieții sociale, să se perfecționeze continuu, în funcție de schimbările ce au loc în viața .materială și spirituală a societății. Pe măsură ce înaintăm pe drumul construcției socialiste, viața socială devine tot mai complexă, se întrepătrund și se intercondiționează sfere dintre cele mai diverse ale activității umane, obiective și subiective, economice și extraeconomice, naționale și internaționale. Trăsătura caracteristică a acestei concepții de conducere, cu efecte dintre cele mai concrete asupra activității economice, o constituie larga deschidere spre nou, spre ceea ce este înaintat. în concepția secretarului general al partidului nu există un „punct terminus" al perfecționării conducerii ; procesul perfecționării este conceput în strînsă legătură cu dinamismul dezvoltării economico-sociale, ca și cu pregătirea corespunzătoare a cadrelor.
„In stadiul de dezvoltare în care ne găsim — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — mersul înainte depinde 

în mod hotărîtor și nemijlocit de calitatea și compe
tența oamenilor, de capacitatea lor de a stăpîni mij
loacele de producție mereu mai perfecționate, de price
perea de a administra bogățiile țării, avuția națională, 
de receptivitatea la tot ce e nou și înaintat, de puterea 
de a ține pasul cu progresul mondial"* 2 3 * 5). Pentru că perfecționarea conducerii științifice nu poate fi realizată eficient decît împreună cu poporul.

') Nicolae Ceaușescu : „România pe drumul construirii societății 
socialiste multilateral dezvoltate", voi. 7, Ed. politică, 1973, p. 504.

2) Nicolae Ceaușescu : „Cuvîntare la consfătuirea de lucru cu 
activiștii și cadrele din domeniul educației politice, al propagan
dei și ideologiei, Ed. politică, 1977, p. 25.

3) Nicolae Ceaușescu : „Cuvîntare la Congresul Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România", 26 aprilie 1976, Ed. politică, 
1976, p. 28.

'•) Nicolae Ceaușescu : „Raport la Conferința Națională a Parti
dului Comunist Român", 7—9 decembrie 1977, Ed. politică, 1977, 
p. 16—17.

5) Nicolae Ceaușescu : „România pe drumul desăvîrșirii cons
trucției socialiste" voi. 2, Ed. politică, 1968, p. 561.

Masele de oameni ai muncii, întregul popor văd în principiile conducerii științifice a societății, promovate cu claritate și hotărîre de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, factori de o inestimabilă valoare în Mpta pentru realizarea propriilor lor aspirații. De aceea ei susțin din adîncul ființei lor politica partidului și fac zid în jurul secretarului său general, îl omagiază și-i aduc prinosul de adîncă recunoștință.Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la conducerea științifică a societății, ca factor al progresului economic, a produs mutații radicale în modul de abordare și soluționare a problemelor din întreaga știință economică, a stimulat și a deschis noi perspective științei politice din țara noastră și gîndirii economico-sociale în general.Istoria mai apropiată sau mai îndepărtată a dezvoltării societății omenești arată că valoarea oricărei concepții o probează timpul. Principiile conducerii științifice a societății, eficiența lor imediată și durabilitatea în timp, nu numai că nu fac excepție de la această regulă care devine chiar mai evidentă decît în alte domenii de activitate. Tocmai de aceea, concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la conducerea științifică a societății a și căpătat, într-o perioadă istorică scurtă, girul practic al deplinei sale valabilități. Chiar și cea mai sumară analiză statistică arată că, datorită succeselor cu totul remarcabile obținute după anul 1965, producția industrială a României a crescut atît de impetuos încît este astăzi de 38 de ori mai mare decît în anul 1938. S-a schimbat radical structura economică și socială a țării. Toate ramurile de producție, toate domeniile de activitate sînt racordate ia imperativele depășirii stadiului de țară în curs de dezvoltare și de transformare a României, în cadrul următorului cincinal, într-o țară cu o dezvoltare medie.Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la conducerea științifică a societății, care realizează o sinteză superioară a experienței revoluționare a partidului și țării noastre și a tendințelor mondiale contemporane, constituie o pîrghie esențială a saltului calitativ prin care România pășește treptat, dar sigur, în rîn- dul țărilor civilizate ale lumii.

prof. dr. Gh. P. APOSTOL 
membru corespondent 

al Academiei de Științe Sociale și Politice



toate județele țării la roadele civi
lizației socialiste, a lichidării treptate a deosebirilor esențiale dintre oraș și sat, dintre munca industrială și cea agricolă, este o condiție de bază a păstrării și consolidării independenței și suveranității, a evitării sau diminuării la maximum a efectelor unor posibile perturbări grave din evoluția economică sau politică a lumii contemporane. Deci, rațiuni economice, sociale și politice, interne și internaționale stau deopotrivă la baza acestei concepții noi, originale.Economia complexă, multilateral dezvoltată nu înseamnă însă, în concepția președintelui României, a partidului și statului nostru o economie autarhică, izolată de circuitul economic mondial. Dimpotrivă, în concepția secretarului general al partidului, bazată pe experiența proprie a țării noastre ca și pe experiența statelor celor mai avansate, pe experiența evoluției economiei mondiale, dezvoltarea complexă, multilaterală, la înalt nivel tehnic a economiei naționale constituie factorul 
decisiv al creșterii participării efi
ciente, diversificate a României in
dependente și suverane, la schimbul 
mondial de valori materiale și spi
rituale. în consecință, în cadrul acestei concepții noi, economia națională multilateral dezvoltată și specializarea internațională, afirmarea independenței și creșterea interdependențelor mondiale nu sînt realități și tendințe care se exclud reciproc, cum susțin unele teorii depășite, ci, 
dimpotrivă, ele se presupun și se 
amplifică reciproc.

Expresie 
o imperativelor progresului 

umanității

O ALTĂ COMPONENTA de bază a concepției președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind dezvoltarea economiei naționale este cea referitoare la sursele dezvoltării, la raportul dintre factorii interni și externi, dintre acumulare și consum, dintre prezent și viitor. Respingînd cu fermitate diferite concepții care supraestimau rolul factorilor externi, minimalizînd sau negînd rolul decisiv al factorilor interni, ca și diferite concepții consu- matoriste, ce reflectau o abordare simplistă, lipsită de orizont a problemelor, președintele Nicolae Ceaușescu elaborează o concepție realistă, lucidă, mobilizatoare privind rolul decisiv în dezvoltare al eforturilor proprii, al unui raport optim între acumulare și consum. în opera sa se aduc argumente hotărîtoare în favoarea necesi-

Dialogul secretarului general al partidului cu specialiștii Se concretizează im măswril 
practice pentru creșterea și modernizarea agriculturiității obiective, în etapa actuală, a unei rate înalte a acumulării, care îmbină în mod armonios cerințele creșterii necontenite și rapide a nivelului de trai — țelul suprem al întregii politici a partidului, obiectivul final al tuturor acțiunilor, cerințe ale realității prezente, de țară socialistă în curs de dezvoltare, cu cele ale necesității dezvoltării în perspectivă, ale ajungerii într-un termen cît mai scurt la stadiul de țară cu nivel mediu, iar apoi cu nivel avansat de dezvoltare economică. în abordarea și rezolvarea teoretică și practică a acestor probleme un rol de excepțională însemnătate are teza „România — țară socialistă 

în curs de dezvoltare" elaborată în opera tovarășului Nicolae Ceaușescu.Potrivit acestei teze, sub aspect social, România se află printre țările cele mai avansate ; sub aspectul nivelului dezvoltării forțelor de producție, ea a depășit stadiul de țară subdezvoltată, fiind o țară în curs de dezvoltare. De aici necesitatea obiectivă de a face în continuare eforturi susținute, de a mobiliza intens și de a utiliza cît mai eficient toate resursele și posibilitățile interne de dezvoltare accelerată, de a depăși cît mai curînd acest stadiu al dezvoltării economice. Această concepție nouă, pornind de la cauzele mai vechi și mai noi ale decalajelor din diferite zone ale lumii, de la necesitatea imperioasă a zilelor noastre de a lichida marile decalaje, fără a subestima necesitatea și legitimitatea primirii de către țările în curs de dezvoltare a unui ajutor mai substanțial din partea țărilor dezvoltate, care au realizat în bună măsură pro

pria lor dezvoltare pe seama țărilor și popoarelor actualmente aflate într-un stadiu economic mai înapoiat, subliniază fără echivoc, că oricît de mare ar fi ajutorul internațional, factorul decisiv al unei dezvoltări economice rapide -și independente rămîne mobilizarea intensă și multilaterală a tuturor resurselor interne.Teza „țară socialistă în curs de dezvoltare" oferă o imagine mai realistă și mai nuanțată atît cu privire la nivelul dezvoltării economice a diferitelor țări socialiste, cît și cu privire la structurile sociale și economice ale lumii contemporane, avînd un rol decisiv în elaborarea liniilor fundamentale de politică internă și externă. Ea permite degajarea intereselor comune ale tuturor țărilor socialiste, indiferent de nivelul lor de dezvoltare dar și a intereselor specifice ale țărilor aflate în diferite stadii de dezvoltare economică indiferent de orînduirea lor socială. Totodată, ea conține în sine ideea responsabilității istorice a țărilor dezvoltate pentru existența și lichidarea decalajelor, a subdezvoltării, conturează mai limpede baza obiectivă a luptei dintre exploatați și exploatatori, dintre asupriți și asupritori, ca expresie a luptei de clasă pe arena mondială. Teza, România — țară socialistă în curs de dezvoltare, cu ansamblul premiselor și concluziilor, ideilor și tezelor pe care le presupune este,' în același timp, un
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VIZIUNE ORIGINALA
ASUPRA CONDUCERII ȘTIINȚIFICE
A SOCIETĂȚII

DATELE MEMORABILE care cinstesc personalitățile proeminente au o încărcătură emoțională deosebită prin faptul că activitatea și gîndisea acestora au o imensă dimensiune istorică, atît prin amprenta asupra trecutului cît și prin luminile pe care le proiectează asupra viitorului. Această trăsătură caracteristică o are, cu deplină strălucire, și aniversarea a 60 de ani de viață și 45 de activitate revoluționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului român, de care sînt legate speranțele de mai bine ale României socialiste. Omagiind contribuția sa remarcabilă, pe multiple planuri ale vieții politice și ideologice, interne și internaționale, dorim să evidențiem în cele ce urmează rolul deosebit al tovarășului Nicolae Ceaușescu de promotor al unei noi concepții cu privire la conducerea științifică a societății ca factor al progresului economic.Intr-o lume profund contradictorie, ca aceea în care trăim, confruntată cu numeroase probleme acute, în- tr-o lume dominată de mutații economice și social-poli- tice fără precedent, pe fondul celei mai vaste și mai rapide revoluții în știință și tehnică din milenara istorie a omenirii, afirmarea unor noi principii și a unor noi concepții de conducere a societății are, pe lingă semnificațiile majore ale unei acțiuni de pionierat, valențele perene ale responsabilității istorice. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a făcut din promovarea conducerii științifice a societății noastre nu numai un factor al creșterii economice, dar și al afirmării plenare a însușirilor intrinsece și potențelor socialismului, a creșterii prestigiului mondial al acestei noi orînduiri social-economice.

Clarviziune si cutezanță revoluționarăii______’ ’ __ ._DACA ÎN MULTE ȚÂRI ale lumii se discută încă și astăzi, cu aprindere, despre căile conducerii științifice a societății, cerința stăpînirii complexității dezvoltării a depășit, în multe privințe, sfera disputelor teoretice și a devenit obiect al preocupărilor practice, politice. în aceste împrejurări, partidul și poporul nostru se pot mîndri, pe drept cuvînt, că progresul economic al României își are unul din fundamentele sale trainice tocmai în sistemul original, dinamic și eficient de conducere științifică a societății elaborat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.Cu clarviziune și cutezanță revoluționară, secretarul general al partidului nostru a așezat conducerea științifică a societății pe baze principiale, organic legate de conținutul societății socialiste și a organizat și transpus în viață, într-o perioadă istorică scurtă, noile orientări.Astfel, pornind de la cerințele obiective ale accentuării rolului factorului conștient în construcția socialismului, tovarășul Nicolae Ceaușescu are meritul deosebit de a fi fundamentat necesitatea perfecționării 

conducer ii vieții economice in condițiile creșterii rolului conducător al partidului în societate. „Criteriul esențial 
după care ne ghidăm în elaborarea măsurilor privind 
perfecționarea conducerii și planificării economico- 
sociale — subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu — este 
afirmarea tot mai puternică a rolului conducător dl 
partidului în societate" *). Numai în acest fel se poate realiza unitatea de voință și acțiune, precum și posibilitatea de a fi concentrate toate forțele în direcția realizării țelurilor imediate și de perspectivă ale societății socialiste. Totodată, tovarășul Nicolae Ceaușescu a creat o concepție nouă, axată pe teza integrării organice a partidului în societate. Potrivit acestei concepții, partidul comunist își exercită funcția sa politică nu situîndu-se deasupra societății și emițînd dispoziții administrative, legi și alte acte normative, ci participînd la actul conducerii nemijlocit dinăuntrul tuturor organismelor economice, sociale și' de stat ale țării, prin unirea maselor largi de oameni ai muncii, a întregului popor. Este firesc să fie așa deoarece partidul nostru poartă răspunderea dezvoltării întregii economii naționale, a fiecărui sector, fie că este de stat, cooperatist sau particular.De o însemnătate deosebită sînt tezele și principiile stabilite de secretarul general al partidului nostru cu privire la consultarea largă a maselor în toate problemele de interes vital. Creșterea rolului conducător al partidului nu anulează ci se întemeiază pe extinderea și adîncirea democrației socialiste, pe atragerea maselor de oameni ai muncii la conducerea treburilor obștești, ale statului. „Să punem capăt mentalității — a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu — după care noi 
putem stabili orice pentru că noi sîntem forța conducă
toare și toată lumea trebuie să execute. O asemenea 
mentalitate trebuie lichidată, contravenind liniei parti
dului. Sprijinirea în tot ceea ce facem, pe organizațiile 
de partid, pe oamenii muncii, consultarea și atragerea 
maselor la ahprdarcxi măsurilor constituie problema 
esențială a bunei conduceri a societății de către partid, a 
dezvoltării democrației noastre socialiste"2).In această viziune, conducerea științifică a societății este abordată de secretarul general al partidului nostru în strînsă legătură cu promovarea consecventă a centralismului democratic și instituționalizarea — la scara întregii vieți economice, politice și sociale — a principiului muncii și conducerii colective. Acest lucru nu micșorează ci accentuează răspunderea colectivă și individuală pentru orientarea corespunzătoare a activității și pentru îndeplinirea la timp și în cele mai bune condițiuni a sarcinilor.Pornind de la interesele poporului și de la principiile care călăuzesc România în relațiile sale externe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fundamentat teza, de excepțională importanță, potrivit căreia conducerea planificată a eco



nomiei naționale reprezintă unul din atributele fundamentale, esențiale și inalienabile ale suveranității statului socialist. Combătînd eu intransigență revoluționară ideile retrograde după carp națiunea, independența națională sînt categorii sociale perimate ce nu mai corespund actualului stadiu al dezvoltării istorice, secretarul general al partidului nostru arată că organismele supra- naționale nu sînt decît o nouă formă a politicii de dominație și asuprire. „In esență se urmărește dezarmarea 
popoarelor, perpetuarea politicii de ingerință și exploa
tare a bogățiilor naționale ale altor state, frinarea dez
voltării și afirmării socialismului, precum, și diminuarea 
rolului tinerelor state independente in viața contem
porană"3). Experiența României arată că numai atunci eind o țară este deplin stăpînă pe soarta și pe bogățiile ei poate să pună în valoare toți factorii materiali și umani, economici și social-politici în slujba progresului și bunăstării, a lichidării rămînerii în urmă moștenite de la vechiul regim și înscrierea ei pe traiectoria dezvoltării țărilor înaintate.

Realism și spirit practic, constructivO INESTIMABILĂ VALOARE teoretică și practică are fundamentarea principiilor conducerii științifice, în lucrările tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin care se evidențiază liniile de forță ale progresului economico- sociai și se jalonează măsurile de perfecționare continuă a conducerii, organizării și planificării vieții economico- sociale. Acestea implică o profundă și temeinică cunoaștere a proceselor economice și sociale, a realităților în care trăim, o previziune clară a tendințelor dezvoltării societății și elaborarea, pe această bază, g unei linii generale juste ; o organizare corespunzătoare, care să asigure funcționarea ireproșabilă a tuturor sectoarelor de activitate ; o bună cunoaștere și repartizare a forțelor, atît materiale .cit și umane ; repartizarea corespunzătoare a cadrelor, precizarea clară a îndatoririlor, drepturilor și răspunderilor pe care le au acestea, pe toate treptele organizatorice. O importanță deosebită în cadrul viziunii unitare asupra principiilor conducerii științifice au conceperea și desfășurarea unui control sistematic și existența unei bune evidențe ; o deplină unitate de gîndire și acțiune a întregului organism al societății socialiste. Cunoașterea permanentă a contradicțiilor ce acționează în societate și luarea măsurilor corespunzătoare pentru soluționarea lor — în conformitate cu legile dezvoltării sociale, cu orientarea generală a partidului și consultarea largă a colectivelor de muncă și a cadrelor din toate sectoarele și domeniile, o strînsă legătură cu masele de oameni ai muncii constituie, de asemenea, elemente de bază ale principiilor științifice de conducere.Principiile conducerii științifice, au ghidat întreaga activitate din ultimele două decenii cînd — din inițiativa și sub îndrumarea nemijlocită a secretarului general al partidului — a fost realizat un sistem atotcuprinzător de organizare a conducerii, care exercită o înrâurire profundă asupra întregii societăți. Astfel, in toate unitățile economico-sociale funcționează adunări generale ale oamenilor muncii, ca foruri supreme de conducere muncitorească, și consiliile oamenilor muncii — ai căror președinți sînt, lotodată, secretarii organizațiilor respective de partid. Au fost instituționalizate congrese în principalele domenii ale vieții sociale și au luat ființă organe permanente ale acestora, cum sînt : Consiliul Național al Oamenilor Muncii, Consiliul Agriculturii. O serie de organisme au un dublu caracter, de partid și de stat : Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, Consiliul Culturii și Educației Socialiste, consiliile de control muncitoresc etc. Pentru a se evita paralelismele, 

s-a adoptat măsura împletirii funcțiilor de conducere pe linie de partid și de stat la toate nivelele — incepînd cu secretarul general al partidului care este și președintele Republicii, pînă la organele de conducere comunale. în același cadru larg de preocupări se înscrie și noua concepție cu privire la rolul organizațiilor de masă și obștești, care au încetat să mai fie considerate simple „curele de transmisie" și au primit atribuții largi și drepturi la decizie în viața social-economică.Acest cadru organizatoric, unic în lume în esența lui, a stimulat progresul economic, îndeosebi prin măsurile concrete luate pentru apropierea conducerii de producție, înlăturarea fenomenelor de centralism excesiv și simplificarea aparatului de stat, valorificarea inițiativei creatoare a maselor. Congresele IX, X și XI, precum și Conferințele Naționale ale partidului din 1967, 1972 și 1977 au pus, cu o forță deosebită, probleme de stringentă actualitate cum sînt : creșterea eficienței economice și sociale a organizării și conducerii, sporirea rolului factorilor economico-financiari, a pîrghiilor economice și a gestiunii economice, a cointeresării și retribuției, a promovării cadrelor.De o importanță deosebită pentru crearea unui sistem perfecționat de organizare și conducerea a economiei este adoptarea Legii cu privire la dezvoltarea economico-socială planificată a României, care oglindește întreaga experiență dobîndită de țara noastră în domeniul planificării, toate perfecționările aduse sistemului de organizare și conducere pe bază de plan după Congresul al IX-lea pînă în prezent, precum și concepția Partidului Comunist Român cu privire la locul și rolul planului național unic în coordonarea procesului reproducției socialiste lărgite. Trebuie menționată, de asemenea, intensa activitate legislativă desfășurată în ultimul deceniu din inițiativa secretarului general al partidului. în perfecționarea mecanismului economiei socialiste, un rol important au avut Legea cu privire la organizarea și conducerea unităților socialiste de stat, Legea finanțelor, Legea retribuirii după cantitatea și calitatea muncii, precum și perfecționarea metodelor și instrumentelor de planificare. Toate aceste măsuri, care au intrat în patrimoniul de valori al României, poartă amprenta personalității tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de la concepție și pînă la realizare, ceea ce le-a imprimat un desăvîrșit realism și spirit practic, constructiv.

A cunoaște pentru a soluționaACTUL CONDUCERII are, neîndoielnic, multe coordonate. Dar două momente rețin cu deosebire atenția : a cunoaște și a soluționa. Acestea sînt de fapt aspectele care se degajă pregnant din concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire la conducerea științifică a societății, pusă în slujba progresului economic. De aici atitudinea militantă a secretarului general al partidului împotriva a tot ceea ce este formal în actul de conducere, față de superficialitate și diletantism. Pentru că nu de puține ori neajunsurile iau naștere din măsurile neeficiente, iar măsurile neeficiente din necunoaștere — mai precis, dintr-o necunoaștere reală, adîncă și fără echivoc.Desigur, viața este foarte complexă și nimeni nu se poate aștepta ca o măsură luată, care vizează ansamblul vieții social-economice, să-și găsească automat, imediat și deplin rezolvarea. Important este să se găsească atît căile cît și metodele concrete de soluționare. Se cunoaște, de pildă, cu cîtă atenție a fost realizată reorganizarea administrativ-teritorială a țării. Propunerile au fost multilateral analizate, dezbătute cu masele de oameni ai muncii, astfel ca toate măsurile să corespundă obiectivelor stabilite, exigențelor societății noaș- 



tre în plin avînt. Desigur, ar însemna să subestimăm complexitățile vieții reale dacă am afirma că propunerile și măsurile de reorganizare n-au întîmpinat ni- ciun fel de greutăți, că în legătură cu transpunerea lor în viață nu s-au manifestat neajunsuri. Așa ceva nu există nicăieri în lume, oricît de ideale și „perfecte'* ar fi proiectele elaborate. Problema reală care se pune, în care se exprimă cu adevărat forța principiilor de conducere științifică, o constituie tocmai victoria în lupta cu greutățile, cu problemele concrete ce se ivesc și soluționarea lor adecvată. Că măsurile adoptate au fost juste, rezultă din succesele remarcabile obținute. Dacă în 1965 numai 4 județe dispuneau de fonduri fixe între 10 și 25 miliarde de lei, iar în 35 de județe valoarea fondurilor fixe nu depășea 10 miliarde de lei, la începutul anului 1975, un număr de 22 de județe dispuneau de fonduri fixe productive între 10 și 25 de miliarde lei, 8 județe peste 25 de miliarde de lei și 9 județe pînă la 10 miliarde de lei. Corespunzător Directivelor Congresului al XI-lea, în actualul cincinal, ca urmare a dezvoltării puternice a fondurilor fixe industriale, în fiecare județ se va asigura realizarea unei producții industriale de cel puțin 10 miliarde de lei.' Același simț al realității, al imperativelor prezente și de. perspectivă este caracteristic și pentru modul cum au fost fundamentate sarcinile cuprinse în raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională a partidului din decembrie 1977, cu privire la perfecționarea conducerii științifice, acelea îndeosebi pe linia creșterii mai accentuate a productivității muncii și a eficienței economice.Modelul de creștere economică fundamentat pe coordonatele gîndirii secretarului general al partidului nostru, pune accentul pe laturile calitative, aceasta fiind o cerință obiectivă a dezvoltării României în etapa actuală. „A venit timpul — a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în raportul la Conferința Națională a partidului din decembrie 1977 — să transformăm cantitatea 
într-p nouă calitate. Aceasta este cerința primordială 
de care depinde viitorul industriei românești, viitorul 
întregii economii naționale. Numai realizînd acest mare 
salt calitativ revoluționar, putem transpune în viață 
obiectivul stabilit de Congresul al XI-lea cu privire la 
afirmarea plenară a revoluției tehnico-științifice în 
acest cincinal"/‘) Atît Programul P.C.R., cît și hotărî- rile Congresului al XI-lea și ale Conferinței Naționale a partidului din decembrie 1977, pornind de la specificul etapei în care ne aflăm, pun în evidență importanța excepțională a dezvoltării puternice și în ritm susținut a forțelor de producție, întemeiată pe cele mai înaintate cuceriri ale științei și tehnicii, pe perfecționarea ansamblului relațiilor sociale și în primul rînd a relațiilor de producție socialiste, folosirea adecvată a tuturor pîr- ghiilor care duc la creșterea eficienței economice a întregii activități.

Largă deschidere 
spre ceea ce este nou și înaintat

ÎN CENTRUL OPEREI sale teoretice, ca de altfel și al activității sale practice, tovarășul Nicolae Ceaușescu situează postulatul fundamental că organizarea socială, 

formele și metodele de conducere ale societății nu sînt imuabile, că ele trebuie să reflecte dinamismul vieții soeiale, să se perfecționeze continuu, în funcție de schimbările ce au loc în viața materială și spirituală a societății. Pe măsură ce înaintăm pe drumul construcției socialiste, viața socială devine tot mai complexă, se întrepătrund și se intercondiționează sfere dintre cele mai diverse ale activității umane, obiective și subiective, economice și extraeconomice, naționale și internaționale. Trăsătura caracteristică a acestei concepții de conducere, cu efecte dintre cele mai concrete asupra activității economice, o constituie larga deschidere spre nou, spre ceea ce este înaintat. în concepția secretarului general al partidului nu există un „punct terminus1 2 3 ** al perfecționării conducerii ; procesul perfecționării este conceput în strînsă legătură cu dinamismul dezvoltării economico-sociale, ca și cu pregătirea corespunzătoare a cadrelor.

') Nicolae Ceaușescu : „România pe drumul construirii societății 
socialiste multilateral dezvoltate", voi. 7, Ed. politică, 1973, p. 504.

2) Nicolae Ceaușescu : „Cuvîntare la consfătuirea de lucru cu 
activiștii și cadrele din domeniul educației politice, al propagan
dei și ideologiei, Ed. politică, 1977, p. 25.

3) Nicolae Ceaușescu : „Cuvîntare la Congresul Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România", 26 aprilie 1976, Ed. politică, 
1976, p. 28.

?) Nicolae Ceaușescu : „Raport la Conferința Națională a Parti
dului Comunist Român", 7—9 decembrie 1977, Ed. politică, 1977, 
p. 16—17.

5) Nicolae Ceaușescu : „România pe drumul desăvîrșirii cons
trucției socialiste" voi. 2, Ed. politică, 1968, p. 561.

„In stadiul de dezvoltare în care ne găsim — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — mersul înainte depinde 
în mod hotărîtor și nemijlocit de calitatea și compe
tența oamenilor, de capacitatea lor de a stăpîni mij
loacele de producție mereu mai perfecționate, de price
perea de a administra bogățiile țării, avuția națională, 
de receptivitatea la tot ce e nou și înaintat, de puterea 
de a ține pasul cu progresul mondial"5). Pentru că perfecționarea conducerii științifice nu poate fi realizată eficient decît împreună cu poporul.Masele de oameni ai muncii, întregul popor văd în principiile conducerii științifice a societății, promovate cu claritate și hotărîre de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, factori de o inestimabilă valoare în *upta pentru realizarea propriilor lor aspirații. De aceea ei susțin din adîncul ființei lor politica partidului și fac zid în jurul secretarului său general, îl omagiază și-i aduc prinosul de adîncă recunoștință.Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la conducerea științifică a societății, ca factor al progresului economic, a produs mutații radicale în modul de abordare și soluționare a problemelor din întreaga știință economică, a stimulat și a deschis noi perspective științei politice din țara noastră și gîndirii economico-sociale în general.Istoria mai apropiată sau mai îndepărtată a dezvoltării societății omenești arată că valoarea oricărei concepții o probează timpul. Principiile conducerii științifice a societății, eficiența lor imediată și durabilitatea în timp, nu numai că nu fac excepție de la această regulă care devine chiar mai evidentă decît în alte domenii de activitate. Tocmai de aceea, concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la conducerea științifică a societății a și căpătat, într-o perioadă istorică scurtă, girul practic al deplinei sale valabilități. Chiar și cea mai sumară analiză statistică arată că, datorită succeselor cu totul remarcabile obținute după anul 1965, producția industrială a României a crescut atît de impetuos îneît este astăzi de 38 de ori mai mare decît în anul 1938. S-a schimbat radical structura economică și socială a țării. Toate ramurile de producție, toate domeniile de activitate sînt racordate la imperativele depășirii stadiului de țară în curs de dezvoltare și de transformare a României, în cadrul următorului cincinal, într-o țară cu o dezvoltare medie.Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la conducerea științifică a societății, care realizează o sinteză superioară a experienței revoluționare a partidului și țării noastre și a tendințelor mondiale contemporane, constituie o pîrghie esențială a saltului calitativ prin care România pășește treptat, dar sigur, în rîn- dul țărilor civilizate ale lumii.

prof. dr. Gh. P. APOSTOL 
membru corespondent 

al Academiei de Științe Sociale și Politice



izvor de idei originale, de progres economie
Opera teoretică și activitatea practică a tovarășului Nicolae 

Ceaușescu constituie o contribuție prodigioasă la tezaurul gîndirii și acțiunii revoluționare de construire a socialismului și comunismului în patria noastră.Bazată pe cunoașterea profundă a realităților, a cerințelor și posibilităților de realizare, gîndirea tovarășului Nicolae Ceaușescu se împletește cu strînsa legătură cu masele în mijlocul cărora se află în permanență și împreună cu care elaborează căile și soluțiile principale de realizare a strategiei partidului nostru privind dezvoltarea economico-socială a țării. Dovada cea mai elocventă a stilului de muncă și conducere democratică și eficientă, propriu tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, o constituie numeroasele întîlniri de lucru, consfătuiri, congrese, conferințe cu oamenii muncii din toate ramurile economiei naționale precum și din celelalte domenii de activitate (știință, artă, literatură, învățămînt, organizații obștești etc.).Dialogul permanent purtat cu masele, cu specialiștii din diferitele domenii de activitate a constituit nenumărate prilejuri de a le analiza activitatea, din care s-au desprins căile și mijloacele de adaptare continuă la necesitățile de progres, de perfecționare neîncetată, de orientare în activitatea de largă perspectivă, ca și în cea practică de zi Cu zi, aceste întîlniri ale secretarului general cu oamenii fiind totodată o adevărată școală a autoconducerii muncitorești.Numai și parcurgerea listei acestor întîlniri, în ordinea lor cronologică, oferă o imagine sintetică privind activitatea extrem de dinamică și novatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, dedicată făuririi unui destin fericit țării noastre.

— CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN (19—24 iulie 1965)— Consfătuirea pe țară a lucrătorilor din construcții (februarie1966)— Congresul cooperativelor agricole de producție (martie 1966)— Congresul al VIII-lea al Uniunii Tineretului Comunist (martie 1966)— Congresul sindicatelor din Republica Socialistă România (mai1966)— Consfătuirea pe țară a lucrătorilor din industria construcțiilor de mașini (mai-iunie 1966)— Conferința Națională a Femeilor (iunie 1966)— Consfătuirea consacrată activității de proiectare in domeniul construcțiilor (ianuarie 1967)— Conferința Uniunii asociațiilor studențești din Republica Socialistă România (februarie 1967)— Consfătuirea privind activitatea în domeniul comerțului exterior (februarie 1967)— Consfătuirea pe țară a lucrătorilor din industria chimică (iulie1967)— Consfătuirea cu activul de bază al Ministerului Afacerilor Interne (iulie 1967)— CONFERINȚA NAȚIONALĂ A 

i PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN (decembrie 1967)— Consfătuirea pe țară a Uniunii Tineretului Comunist (februarie1968)Consfătuirea de la Comitetul Cen- I trai al Partidului Comunist Ro- I mân cu conducătorii organelor de partid și ai consiliilor populare județene (martie 1968)— Conferința pe țară a Uniunii Artiștilor Plastici (aprilie 1968)—- Conferința Națională a cadrelor didactice (februarie 1969)■— Conferința Uniunii asociațiilor studențești din România (aprilie1969)— CONGRESUL AL X-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN (6-12 august 1969)•— Consfătuirea cadrelor de bază din Ministerul Forțelor Armate (februarie 1970)■— Congresul al V-lea al cooperației de consum din Republica Socialistă România (aprilie 1970)— Consfătuirea cadrelor de bază din securitate, miliție, procuratură și justiție (aprilie 1970)— Consfătuirea privind activitatea de comerț exterior (februarie 1971)— Congresul al IX-Iea al Uniunii Tineretului Comunist (februarie 1971)

—■ Consfătuirea de lucru a conducătorilor centralelor industriale și celorlalte unități cu statut de centrală (februarie 1971)■— Consfătuirea pe țară a lucrătorilor din întreprinderile agricole de stat (februarie 1971)—- Conferința Uniunii) Arhitecțilcnt.1 (martie 1971)— Consfătuirea de lucru a activului de partid și a cadrelor de bază dinI industrie, construcții și transpor-l turi din municipiul Bucureștii(martie 1971)— Congresul Uniunii Generale Sindicatelor din România (martie1971)— Consfătuirea de lucru a activului! de partid in domeniul ideologicii și al activității politice și cultural-educative (iulie 1971)— Conferința Națională a Organizației Pionierilor (octombrie 1971)— Conferința pe țară a secretarilor comitetelor de partid și a președinților consiliilor populare comunale (decembrie 1971)— Conferința pe țară a cadrelor de conducere din întreprinderi șii centrale industriale și de construcții (februarie 1972)— Congresul al 11-lea al Uniunii Naționale a cooperativelor agricole de producție (februarie 1972)— Conferința pe țară a inginerilor șii tehnicienilor (mai 1972).— Conferința Națională a scriitorilor (mai 1972)— CONFERINȚA NAȚIONALĂ Ă PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN (iulie 1972)— Consfătuirea cadrelor didactic® care predau științele sociale în învățămintul superior (noiembrie1972)— Conferința a IX-a a Uniunii asociațiilor studenților comuniști din România (martie 1973)— Conferința Națională a Uniunii Artiștilor Plastici (iunie 1973)— Congresul Societății de Cruce Roșie din Republica Socialistă România (decembrie 1973)— Conferința pe țară a cadrelor de conducere din unitățile agricole de stat și cooperatiste (februarie- martie 1974)— Consfătuirea activului de partid și de stat din ministere și instituții centrale (aprilie 1974)— A II-a Conferință Națională a lucrătorilor din cinematografie (a- prilie 1974)— Consfătuirea cu activul de partid și de stat din domeniul comerțului exterior și cooperării economice internaționale (mai 1974)— Primul Congres al Frontului Unității Socialiste (mai 1974)



— Consfătuirea cu activul de partid și de stat din centralele industriale și întreprinderi (iulie 1974)•— Conferința cadrelor și activului de partid din învățămîntul superior (septembrie 1974)•— Conferința activului de partid și de stat din domeniile finanțelor, prețurilor și retribuirii muncii (octombrie 1974)— Prima Consfătuire republicană a cadrelor de conducere din silvicultură (octombrie 1974)— Conferința Națională a cercetării științifice și proiectării (octombrie 1974)— CONGRESUL AL XI-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN (25-28 noiembrie 1974)—- Consfătuirea activului de partid și de stat din agricultură, din cercetarea științifică agricolă, din domeniul îmbunătăților funciare și din piscicultură (februarie 1975)—- Consfătuirea cu activul de partid și de stat din domeniul comerțului exterior și cooperării economice internaționale (februarie 1975)

— Congresul al X-lea ai Uniunii Tineretului Comunist (noiembrie1975)— Conferința a X-a a Uniunii asociațiilor studenților comuniști din România (noiembrie 1975)— A IlI-a Conferință Națională a Organizației pionierilor (noiembrie 1975)— Congresul al VI-lea al cooperației de consum (ianuarie-februarie1976)— Congresul consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare municipale, orășenești și comunale (februarie 1976)— Congresul Uniunii Generale a Sindicatelor din România (aprilie 1976)— Congresul cooperației meșteșugărești (mai 1976)— Congresul educației politice și al culturii socialiste (iunie 1976)— Consfătuirea de lucru de la Comitetul Central al P.C.R., consacrată activității în domeniul proiectării și construcțiilor industriale (septembrie 1976) 

Consfătuirea de lucru de la Comitetul Central al P.C.R., consacrată activității în domeniul cercetării științifice și proiectării tehnologice (septembrie 1976)Consfătuirea cadrelor din domeniul științelor sociale și invăță- mîntului politic (octombrie 1976) Consfătuirea pe țară a unităților de control al oamenilor muncii (februarie 1977)Primul Congres al consiliilor de conducere ale unităților agricole socialiste, al întregii țărănimi (aprilie 1977)Conferința națională a scriitorilor (mai 1977)Congresul consiliilor oamenilor muncii din industrie, construcții și transporturi (iulie 1977) Consfătuirea de lucru cu activiștii și cadrele din domeniul educației politice, al propagandei și ideologiei (septembrie 1977) CONFERINȚA NAȚIONALA A PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN (decembrie 1977)
OHM \lli\lllllll

(Urmare din pag. 6) ponsabilități sporite în conducerea societății pe toate planurile. „Fără îndoială, arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că perfecționarea în continuare a organizării și conducerii societății, adîncirea democrației socialiste, intensficarea muncii de educare și formare a omului nou vor determina un nou și puternic avînt în construcția noii orîncluiri sociale, în înflorirea multilaterală a patriei, în dezvoltarea umanismului revoluționar al societății noastre, care pune pe primul plan bunăstarea și fericirea omului, a întregului popor“(i).Participarea maselor de oameni ai muncii la conducerea economico-socială, pe toate treptele, la elaborarea planurilor și opțiunilor de dezvoltare, de modelare a cadrului de viață, prin dezbaterea schițelor de sistematizare, a legilor care guvernează societatea, la decizii și control este poate transformarea cea mai revoluționară și profundă pe care o suferă societatea noastră în etapa actuală, stimulată permanent de activitatea și creativitatea președintelui țării. Instaurarea și dezvoltarea structurilor participative, sporirea rolului organizațiilor obștești, al opiniei publice în viața economico-socială a țării, stimularea creativității maselor prin participarea la decizii, la fenomenul cultural, juridico-legislativ, la activitatea mijloacelor de comunicație de masă constituie un punct central de referință în opera sa cu rezonanțe și amplitudini ce depășesc semnificațiile acestui sfîrșit de secol, bîntuit încă pe vaste întinderi ale lumii de inegalități economice, sociale, politice și spirituale.Prin ideile, conceptele și activitatea nemijlocită a secretarului general al partidului nostru luăm contact cu dinamica gîndirii și acțiunii unui mare strateg, atașat deplin aspirațiilor celor mai înalte ale maselor, emancipării lor. Este impresionant acest profund atașament față de mase, legătura sa vie, nemijlocită cu poporul de pe întreg cuprinsul țării, efortul său permanent de a descătușa forțele creatoare ale oamenilor muncii, de a da

6) Nicolae Ceaușescu, România pe drumul c onstruirii societății 
socialiste multilateral dezvoltate, voi. 14, Ed. politică, 1977, p. 
599—600. 

cîmp liber manifestării aptitudinilor lor de a se realiza în și prin societate.Orientarea consecventă spre viață, spre valorile so- cial-umane de bază, spiritul inovator în care abordează problemele teoretice și practice ale proiecției și construcției sociale au adus contribuții valoroase la dezvoltarea gîndirii economice. înțelegerea cuprinzătoare a dinamicii sociale, situarea creșterii economice în acest nou context, în cadrul multiplelor sale interdependențe cu celelalte laturi ale vieții sociale și al finalității sale so- cial-umane, a produs un adevărat reviriment în întreaga gîndire și teorie economică din țara noastră, a stimulat creativitatea, îmbogățind-o cu noi concepte și noi deschideri.Trăim cea mai dinamică și fertilă perioadă din istoria milenară a patriei. Realizările obținute în dezvoltarea economică, în organizarea și conducerea economiei, într-un cuvînt practica — acest test dur dar concludent pentru validarea teoriei — a confirmat deplin raționalitatea concepției asupra creșterii economiei românești, corespondența sa cu realitățile și cerințele actuale și de perspectivă ale societății noastre. Aceste evoluții constituie suportul largului interes și ecou internațional de care se bucură experiența României socialiste, al creșterii prestigiului său, al locului pe care-1 ocupă astăzi în lume. Succesele realizate pe planurile multiple ale dezvoltării economico-sociale oglindesc și ele că forța ideilor novatoare ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care își trag seva din viața și munca unei națiuni cu un bogat patrimoniu de gîndire și autentice valori social-umane, a pătruns adînc în conștiința maselor, care își manifestă adeziunea lor deplină prin angajare, printr-o unitate și solidaritate de nezdruncinat.Viața și opera tovarășului Nicolae Ceaușescu constituie un exemplu strălucit a ceea ce materialismul istoric definea ca rol al personalității în istorie care, legată de mase și sprijinindu-se pe forța lor, le ajută să-și transforme destinul în concordanță cu legile progresului social și aspirațiile lor. Sărbătoreasca aniversare constituie o manifestare vie a sentimentelor de profundă dragoste și recunoștință față de cel mai iubit fiu al poporului român, figură luminoasă și profund progresistă, care a imprimat un nou curs și un nou ritm istoriei noastre.



OPTIMIZAREA RAPORTULUI
ACUMULARE— CONSUM,
FACTOR FUNDAMENTAL
DE PROPULSARE A ROMÂNIEI
PE ORBITA PROGRESULUI

PROBLEMELE acumulării și consumului 
ocupă un loc central în creația științifică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Tezele și con
cluziile sale despre rata înaltă a acumulării 
au devenit un principiu fundamental al po
liticii economice, al strategiei generale a Par
tidului Comunist Român de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate și înainta
re a României spre comunism.

Aceste teze și concluzii pornesc de la 
realitatea că în epoca noastră — care a dat 
naștere extraordinarei revoluții tehnico-știin- 
țifice pe care o trăim - creșterea ratei acu
mulării este generală. Asistăm, după cel 
de-al doilea război mondial în comparație 
cu perioada interbelică și în ultimii 15 ani 
față de anii anteriori, la creșteri importante 
ale acestei rate în marea majoritate a țări
lor. In cele rămase în urmă din punct de ve
dere economic, rata înaltă a acumulării re
prezintă condiția depășirii nivelurilor precare 
și stărilor anacronice generate de subdezvol
tare ; în cele dezvoltate ea constituie premisa 
extinderii și însușirii cuceririlor tehnico-științi- 
fice contemporane, a progresului economico- 
social în continuare. Din acest punct de ve
dere, politica intensă de creștere a acumulă
rilor și investițiilor, promovată după Con
gresul al IX-lea de partidul nostru, se înscrie 
în caracteristicile anilor noștri.

in concepția secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, alocarea 
unei părți însemnate din venitul național pen
tru dezvoltare a răspuns și răspunde unor 
necesități absolute și incontestabile ale pro
gresului societății noastre socialiste. Intre a- 
cestea nu pot fi omise: lichidarea rămînerii în 
urmă a dezvoltării economice, pe care, însă, 
eforturile de pînă acum ale poporului român și 
excepționalele ritmuri de creștere realizate nu 
au reușit, încă, să o înlăture; crearea unei 
structuri raționale și eficiente a economiei na
ționale, în cadrul căreia, pe temelia industria
lizării, să se asigure valorificarea înaltă — la 
nivelul posibilităților pe care le oferă știința și 
tehnica timpului nostru — a resurselor ma
teriale și umane ale țării ; lichidarea 
rămînerilor în urmă în dezvoltarea econo
mică a numeroase județe și localități și solu
ționarea problemei repartizării teritoriale ra
ționale a forțelor de producție'.'cu multiple 
și profunde semnificații sociale și politice ; 
mărirea rapidă a productivității muncii socia
le - al cărei nivel este încă de cîteva ori 
mai scăzut decît cel din țările dezvoltate din 
punct de vedere economic și decît cel pe 
care-l permit forțele de producție avansate 
ale contemporaneității ; creșterea rîndurilor 
clasei muncitoare, a intelectualității și, pe 
această bază, omogenizarea societății, adîn- 
cirea democrației socialiste, dezvoltarea vieții 
sociale și politice a țării etc.

Folosirea unei părți însemnate a venitu
lui național pentru dezvoltarea economico-so- 
cială a țării noastre este impusă, așa cum 
nu o dată a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de necesitatea ridicării rapide a 

standardului de viață al poporului, a nivelu
lui de civilizație și cultură al maselor, căci 
acumularea este, în ultimă analiză, singura 
cale de mărire a resurselor alocate de socie
tate pentru bunăstare, pentru consum. Aceas
tă concluzie este confirmată nu numai de 
succesele actuale ale țării noastre în dome
niul creșterii nivelului de trai, dar și de ex
periența primilor ani de construcție socialistă, 
de pildă in cincinalul 1956—1960, cind înciuda 
frumooselor intenții anunțate — creșterea ni
velului de trai la orașe (ridicarea generală a 
retribuției) și la sate (prin trecerea la noul 
sistem de formare a fondului central de pro
duse agricole), ritmul de creștere a nivelului 
de trai, în contextul încetinirii generale a ac
tivității economice, s-a redus.

Teza marxistă a dependenței creș
terii venitului național și a fondului de con
sum de volumul și de rata acumulării a fost 
extinsă de secretarul general al Partidului 
Comunist Român pînă la concluzia cu valoa
re practică a folosirii acelei rate a acumu
lării care să permită, în cel mai scurt timp, 
înfăptuirea celor mai înalte obiective în do
meniul consumului pe baza atingerii ni
velurilor celor mai înalte de dezvoltare eco
nomică. O asemenea rată nu poate fi decît 
ridicată.

Contribuția tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la dezvoltarea teoriei acumulării și consumu
lui depășește însă cadrul acestei concluzii. 
Ea cuprinde numeroase teze și idei care, îm
brățișează, unitar și coordonat, practic toate 
laturile problemei. In limitele acestui stu
diu, autorul își propune să se ocupe numai de 
aportul teoretic al secretarului general al 
partidului la fundamentarea premiselor ratei 
înalte a acumulării și ale semnificației 
istorice a eforturilor de acumulare.

Premisele tehnico-științifice 
și economico-sociale ale ratei 

inalte a acumulării în România

IDEILE tovarășului Nicolae Ceaușescu des
pre o rată înaltă a acumulării sînt funda
mentate, în primul rînd pe realitățile tehnico- 
științifice contemporane, care oferă posibili
tăți superioare de acumulări eficiente tuturor 
țărilor și, cu deosebire, celor mai puțin dez
voltate. Cercetarea acestor posibilități - la 
care ne vom referi mai pe larg — oferă se
cretarului general prilejul unor concluzii ine
dite și revoluționare.

Posibilitățile de ordin tehnico-științific ole 
acumulării, care constau în ansamblul cuce
ririlor științei și tehnicii — invenții și inovații, 
mașini, instalații și tehnologii noi, soluții teh
nice noi și modalități științifice și de organi
zare avansate etc. — se formează, evident, 
între două limite : o limită superioară, dată 
de cuceririle tehnico-științifice cele mai noi, 
afirmate pe plan mondial și încă neaplicate 
în producție ; o limită inferioară, marcată de 
cuceririle tehnice deja asimilate in produc
ție și, în general, în activitatea economico- 
socială ca urmare a acumulărilor deja în

făptuite. Limita superioară a acestor posi
bilități este în prezent continuu ridicată de 
amplificarea revoluției tehnico-științifice con
temporane, care mărește în toate țările posi
bilitățile de acumulări eficiente ; aceasto 
este cauza măririi ratei acumulării constatate 
în ultima vreme în numeroase țări socialiste 
sau capitaliste, mai dezvoltate sau mai puțin 
dezvoltate. Această limită este în general și 
evident aceeași pentru toate țările. Ca urma
re a asimilării in producție a progresului teh
nico-științific, limita inferioară a posibilități
lor este, de asemenea, continuu ridicată. Â- 
ceastă limită este, însă, diferită de la o țară la 
olta ; în țările dezvoltate, ea este mai ridicată 
pentru că aceste țări au asimilat deja prin 
acumulări precedente o parte corespunzător 
mai mare a fondului mondial de cuceriri teh
nico științifice ; în țările mai puțin dezvoltate, 
în care acumulările au fost mai reduse, a- 
ceastă limită este substanțial moi coborîtâ. 
Cum principiul fundamental al producției in 
orice orînduire este raționalitatea eforturilor 
economice, acumularea și investițiile asimi
lează treptat cuceririle tehnico-științifice. Se 
fac acumulări pentru asimilarea celor mai 
eficiente soluții tehnico-științifice, apoi a 
celor mai puțin eficiente, etc.

Rezultă că țările mai puțin dezvoltate, care 
dispun de posibilități tehnico-științifice de 
acumulări mai ample, au și posibilitatea celor 
mai eficiente acumulări. în principiu, aceste 
țări pot trece direct la o tehnică superioară, 
fără ca in prealabil să utilizeze tehnici in
termediare mai vechi. Trecerea de la o teh
nică inferioară la una superioară asigură o 
eficiență mai mare a acumulărilor, decît tre
cerea de la o tehnică intermediară la una 
superioară. Așa se explică faptul că ritmu
rile de creștere economică, în raport cu ni
velul ratei acumulării sînt mai înalte in țările 
comparativ mai puțin dezvoltate din punct de 
vedere economic.

Corespunzător, tovarășul Nicolae Ceri ișescu 
formulează teza necesității industrializării ță
rii cu tehnica avansată a timpului și apoi 
concluzia pe care economiștii noștri, pentru 
insolitul, frumusețea și încărcătura ei științi 
fică o citează frecvent : „Trebuie să 
lucrăm in așa fel, incit dezavantajul pe care 
îl avem datorită rămînerii în urmă într-o se
rii' de domenii să lie transformat — da. ă se 
poate spune astfel - intr-un avortai, dezvol
tarea economiei tării făcîndu-se pe baza celei 
mai inalte tehnici contemporane. In a'est fel 
vom grăbi ridicarea economiei României la 
nivelul țărilor avansate"1).

’) Nicolae Ceaușescu, România pe drumul 
desăvîrșirii construcției socialiste, Ed. poli
tică, voi. 2. 1968, p. 173.

Dar, pentru ca tehnica avansată a timpului 
să poată fi asimilată prin acumulări, potrivit 
concepției tovarășului Nicolae Ceaușescu 
erte necesară îndeplinirea a două condiții — 
la rindul lor impuse de progresul tehnico-ști- 
intific : dezvoltarea cercetării științifice pro
prii și dezvoltarea învățămîntului.

în această privință, meritul incontestabil al 
secretarului general al partidului nostru con
sta în aceea că a dat conținut vechii lo
zinci ,,Socialismul este inseparabil de știință" 
- care, din nefericire, avea ca suport în rea
litățile noastre științifice, chiar în anul 1965, 
de pildă un personal în ramura științei și de-



Moment-sîmbol; secretarul general al partidului inaugurează un nou obiectiv al 
industriei noastre în rapidă dezvoltare

servirii științifice de numai 40 mii persoane 
(0.4% din populația ocupată, față de 2-3 
sau chiar peste 3% în acea vreme în țările 
dezvoltate din punct de vedere economic) din 
care probabil numai V3 aveau studii supe
rioare.

Expresie a concepției tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, după Congresul al IX-lea 
politica partidului nostru în domeniul știin- 
-ței și tehnologiei s-a caracterizat prin dez
voltarea rapidă a cercetărilor științifice, prin 
subordonarea științei față de nevoile produc
ției și creșterii economice, prin diversificarea 
cercetărilor. Ca urmare, realizăm unul dintre 
cele mai înalte ritmuri din lume in mărirea 
numărului celor ocupați in sfera cercetării, a 
■numărului cercetătorilor. După calculele 
mele, numărul acestora se dublează la 
fiecare 6 ani, față de 10 ani cit repre
zintă media mondială. Fără o asemenea 
dezvoltare a științei naționale, asimilarea cu
ceririlor tehnico-științifice mondiale și, mai 
departe, amplificarea creației originale sînt 
imposibile, iar participarea noastră la revo
luția tehnico-știrnțifică contemporană ar ră- 
rnîne, evident, pur contemplativă.

Concomitent, secretarul general al parti
dului elaborează concluziile sale unitare și de 
fargă perspectivă în domeniul invățămintului, 
care sub forma unor obiective politice se 
traduc în următoarele : prelunairea duratei 
obligatorii de școlarizare, extinderea rapidă a 
gradului de cuprindere a tineretului în școa
lă și universitate, modernizarea structurilor 
școlii și adaptarea lor atît fa cerințele nive
lului de cunoștințe și conștiință, de instru- 
■ire și cultură ale omului societății socialiste 
multilateral dezvoltate, cît și la cele ale creș
terii rapide și eficiente a activității ecohomi- 
co-sociale. in această concepție școala pre- 

gătește noile cadre necesare, iar un sistem 
complex de pregătire profesională postșco- 
lară îmbogățește permanent cunoștințele oa
menilor muncii și le articulează la condițiile 
pe care noile cuceriri in știință și tehnică le. 
revoluționează permanent.

Concluziile secretarului general în dome
niul folosirii posibilităților contemporane de 
□cumulări eficiente, în domeniul dezvoltării 
cercetării și invățămintului au fost verificate 
și confirmate integral de realitățile noastre 
economice și sociale. Aceste concluzii nu pot 
să nu se regăsească în programele de lichi
dare a subdezvoltării și, mai departe, de in
staurare a noii ordini economice interna
ționale, care presupun — așa cum spunea to
varășul Nicolae Ceaușescu ■- ca odată cu 
sprijinirea eforturilor statelor mai puțin dez
voltate pentru dezvoltare „să se asigure ac
cesul larg și neîngrădit al acestora la tehno
logiile moderne, in condiții de deplină egali
tate și avantaj reciproc. Este un adevăr in
contestabil că in epoca celei mai furtunoa
se revoluții tehnico-științifice, progresul nici 
unei țări — și cu atît mai mult al celor ră
mase in urmă - nu se poate realiza fără în
sușirea celor mai avansate cuceriri ale cu
noașterii umane. în acest sens, considerăm 
necesar să se asigure asistență tehnică, pre
cum și un sprijin concret țărilor subdezvolta
te in formarea și pregătirea cadrelor de spe
cialiști și muncitori"2).

2) Nicolatr Ceaușescu, România pe drumul 
construirii societății socialiste multilateral 
dezvoltate, voi. 12, Ed. politică, 1976, p. 314

3) Nicolae Ceaușescu, România pe drumul 
construirii societății socialiste multilateral 
dezvoltați', voi. 14, Ed. politică, 1977, p. 742.

Aplicarea concluziei acumulărilor intense in 
țara noastră a fost gîndită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in contextul modificării 
rapide a structurilor economice, al creării 
unor structuri ale economiei naționale și ale 
industriei care să permită, pe lingă obținerea 
unui plusprodus la dimensiunile cerute de 
rata inaltă a acumulării, și crearea mijloace
lor de producție necesare investițiilor. Noi 
putem să acumulăm peste o treime din veni
tul național pentru că structurile industriei 
noastre — raportul dintre producția de mijloa
ce de producție și producția de bunuri de 
consum, dintre mijloacele de producție desti
nate acumulării și dezvoltării și celelalte - 
permit acest lucru.

Orientarea științifică imprimată de secre
tarul general al partidului în dezvoltarea 
relațiilor economice internaționale ale țării 
noastre, a comerțului exterior și a cooperării 
economice internaționale — care să ne per
mită nu numai evitarea pierderilor de venit 
național, ci mai ales dinamizarea resurselor 
de dezvoltare și, mai departe, o eficiență ri
dicată, asigurarea economiei naționale 
cu tehnicile și tehnologiile avansate pe care 
nu le producem, cu resurse naturale și ener
getice care ne lipsesc, paralel cu mărirea 
exporturilor care trebuie să ne ofere serii e- 
ficiente de fabricație și resursele valutare ne
cesare — reprezintă o componentă de seamă, 
o altă premisă economică esențială a politi
cii de acumulări accelerate a partidului 
nostru.

Dar cea mai importantă premisă economi
că și socială a ratei înalte a acumulării in 
țara noastră, care prin dimensiunile ei devi
ne politică — afirmată hotărit de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — constă în subordonarea 
acumulării și a Întregii dezvoltări economice 
și sociale a țării satisfacerii nevoilor mem
brilor societății, creșterii nivelului de trai. 
Prin aceasta sînt satisfăcute interesele clase
lor și grupurilor sociale, ale fiecărui om al 
muncii, ale societății în general, sînt soluțio
nate contradicțiile inevitabile dintre acumu
lare și consum. Se asigură, astfel, posibilita
tea mobilizării intense a eforturilor națiunii 
pentru înfăptuirea politicii promovate de par
tid, pe care masele de oameni ai muncii și-o 
însușesc ca pe propria lor politică.

„Probiema" generațiilor 
și nivelul de trai

ÎN LITERATURA MONDIALĂ consacrată acu
mulării și creșterii economice, cu deosebire în 
cea burgheză, dar și in cea socialistă și, 
apoi, și in conștiința multor oameni, de-a 
lungul anilor, s-a încetățenit convingerea, că 
acumulările și, mai ales, acumulările înalte 
.ar reprezenta sacrificii pe care unele gene
rații le fac pentru alte generații, viitoare. 
Această convingere este miezul așa-numțtei 
probleme a generațiilor.

„Problema" generațiilor își află originile 
în formularea teoretică, absolut neadecvată 
și nesatisfăcătoare pentru socialism, a pro
blemei acumulării și, mai departe, a rpe- 
todelor formalizate matematic — pe baia 
unei asemenea formulări — de creștere eco
nomică și de optimizare a ratei acumulării. 
Cum mărimea fondului de acumulare condi
ționează în orice moment mărimea fondu
lui de consum, folosirea unor orizonturi înde
părtate de optimizare și deci a unor rate 
înalte a acumulării pot crea imaginea .erona
tă că eforturile înalte de acumulare ale ge
nerațiilor actuale sînt, mai ales, în folosul ge
nerațiilor viitoare, că, deci, generațiile actua
le se sacrifică pentru cele care vor veni. 1

Imaginea s-a reflectat în două atitudini : 
una patetic-altruistă — ar trebui să ne socțifi- 
căm pentru generațiile viitoare, așa curp stră
moșii s-au sacrificat pentru noi; alta, sg-i 
spunem, imediat-egoistă, pe care, nu de mult 
o critica și o ironiza tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în felul următor : „...ou fost și. la 
noi oameni, unii cu munci de răspundere 
care considerau că e mai bine să consumăm 
mai mult, dacă se poate totul... Erau chiar 
și teorii care spuneau : ,,Ce-o să facă gene
rațiile viitoare dacă facem noi totul?! Tre
buie să mai lăsăm și pe alții să mai facă 
ceva". Nu cred că există acest pericol la noi 
să realizăm totul, pentru că niciodată socie
tatea omenească nu va stagna, ci perma
nent ea se va dezvolta"3).

In realitate, în domeniul acumulării, mai 
puțin decît în oricare altul, nu se pune pro
blema ca o generație să se sacrifice pentru 
alta. Fiecare generație trebuie să-și rezolve 
propriile probleme, să găsească soluțiile de 
dezvoltare și acumulare cele mai nimerite, 
iar acestea sînt, de fiecare dată, optime a- 
tunci cînd satisfac cel mai bine interesele 
societății, ale celor ce muncesc și produc’in 
fiecare moment in societate; aceste soluții



fia indicațiile secretarului general al partidului, se realizează mari lucrări de amenajare complexă a bazinelor hidro
grafice, de valorificare a resurselor hidroenergetice, de extindere a rețelei de căi navigabile

«sigură concomitent progresul societății pe 
toate planurile. „Politica de alocare a unei 
părți însemnate din venitul național pentru 
reproducția lărgită — spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — corespunde atit intere
selor generațiilor prezente, cit și celor vi
itoare" '■)

Meritul secretarului general al partidului 
nostru constă atit într-o formulare științifică 
a problemei acumulării, care permite nu nu
mai răspunsuri corecte dar și modele corecte 
de creștere economică și acumulare, cît și 
în găsirea și folosirea de fiecare dată a ce
lor mai bune soluții de acumulare și de uti
lizare a ei.

In concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
rata acumulării poate și trebuie să fie sta
bilită numai în raport cu obiectivele partidu
lui în domeniul nivelului de trai. Bunăstarea 
nu este și nu poate fi o noțiune abstractă ci 
numai realizarea unor obiective precis deter
minate in domeniul consumului de bunuri a- 
limentare și nealimentare, de servicii, in do
meniul instruirii, al invățămintului și al cultu
rii, in domeniul ocrotirii sănătății, al satisfa
cerii nevoilor sociale, de locuințe etc., așa 
cum apar ele în Programul partidului de fău
rire a societății soc aliste multilateral dezvol
tate și înaintare spre comunism.

Asigurînd în cel mai scurt timp înfăptuirea 
acestor înalte obiective de bunăstare a po
porului, rata înaltă a acumulării folosită în 
țara noastră este optimă. „Politica dezvoltă
rii acumulărilor pentru asigurarea reproduc
ției lărgite în ritm susținut — subliniază tova
rășul Nicolae Ceaușescu - are repercusiuni 
directe asupra existenței tuturor categoriilor 
de oameni ai muncii, reprezentind sursa mă
surilor succesive luate de partid și de stat 
pentru creșterea veniturilor" •'). Urmărind, de 
fiecare dată, maximizarea imediată și în per
spectivă mai îndelungată a nivelului de trai, 
politica de acumulări a partidului nostru 
făurește nu numai prezentul, ci și viitorul 
țării, creează condiții pentru un nivel înalt 
de bunăstare, civilizație și cultură atît pen
tru generațiile actuale cît și pentru cele vi
itoare. ,, Muncind cu elan, înălțînd an de an 
țara — spunea cu aceeași ocazie tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — ne îndeplinim o dato
rie sacră față de înaintași, față de genera
țiile prezente, cît și față de viitorime, 
față de ziua de mîine a patriei noastre - 
comunismul" * 6).

'") Nicolae Ceaușescu. România pe drumul 
desăvîrșirii construcției socialiste, voi. 2, Ed. 
politică, 1968, p. 574.

6) Ibidem, p. 575.
6) Ibidem, p. 574.
’) Nicolae Ceaușescu, România pe drumul 

Construirii societății socialiste multilateral 
dezvoltate, voi. 7, Ed. politică, 1973, p. 527

Pe temelia unor acumulări înalte economia 
noastră a cunoscut ritmuri excepțio
nale de creștere. In 26 de ani — din 1951 
pînă în 1976 — venitul național s-a mărit 
de 11 ori, cu un ritm mediu anual de aproape 
10% ; ne situăm astfel printre țările lumii 
care au realizat - într-o perioadă îndelunga
tă de timp — cele mai înalte ritmuri de creș

tere economică. Foarte rapid a crescut pro
ducția industrială, - industrializarea consti
tuind baza întregii noastre dezvoltări — de 
23 de ori și, respectiv, într-un ritm mediu 
anual de aproape 13%. în ultimii 6 ani-în
tre 1971 și 1976 — producția agricolă s-a mă
rit de 1,6 ori, cam tot atît cît alte țări în 
perioada revoluției „verzi" au realizat în 20- 
25 de ani.

Creșterea rapidă a venitului național ă per
mis ritmuri foarte înalte de mărire a venitu
rilor oamenilor muncii. în cei 26 de ani, 
retribuția reală a personalului muncitor — 
care și-a mărit numărul de peste 3 ori - a 
crescut de circa 3,5 ori. Au crescut rapid și 
veniturile țărănimii. Calculate pe o persoană 
activă, veniturile reale ale țărănimii realizate 
din munca în cooperative și din gospodăria 
personală s-au mărit în același interval de 
aproape 4 ori. Unele categorii ale populației 
active, de pildă cei care s-au deplasat din 
agricultură în ramurile neagricole, și-au 
sporit și mai substanțial veniturile.

O mare importanță pentru satisfacerea ne
voilor celor ce muncesc au cheltuielile so- 
cial-culturale, ai căror volum (cele din buge
tul statului) a sporit de 16 ori în 26 de ani. 
Pe această bază s-au îmbunătățit esențial 
condițiile de învățămînt, de servire culturală 
a populației, de ocrotire a sănătății, s-au mă
rit pensiile, alocațiile de stat pentru copii, 
ajutoarele etc.

In final, veniturile reale totale ale popu
lației — indicatorul cei mai cuprinzător al ni
velului de trai — s-au mărit de peste 5,2 ori, 
iar raportate pe locuitor, de aproape 4 ori.

Este semnificativă constatarea că cele mai 
însemnate sporuri ale veniturilor reale totale 
ale populației s-au realizat în perioadele în 
care rata acumulării s-a situat la cote înalte, 
adică după Congresul al IX-lea al partidului. 
Astfel, în primii 10 ani — 1966-1975 — după a- 
cest Congres care, pe baza concluziilor se
cretarului general, a orientat economia spre 
acumulări înalte, creșterea veniturilor reale 
totale ale populației a fost de 1,91 ori iar pe 
locuitor de 1,71 ori, în timp ce în 10 ani an
teriori creșterea a fost de numai 1,70 ori și 
respectiv, de 1,56 ori deși rezervele economi
ei noastre erau, firește, considerabil mai mari. 
In cincinalul 1955—1960, în care rata acumu
lării a fost mai scăzută, creșterea venituri
lor totale reale ale populației a fost doar 
de 1,24 ori, în timp ce în cincinalul trecut, 
în care rata acumulării s-a situat la peste 
34%, creșterea acestor venituri a fost de 
1,46 ori.

Utilizarea în continuare a unor rate înalte 
de acumulare ne va permite atingerea unor 
cote superioare în domeniul nivelului de trai. 
Pe baza repartizării pentru dezvoltare a unei 
cote din venitul național aproximativ egală 
cu cea din ani 1971—1975, care ne asigură 
o mărire de aproape 1,7 ori a venitului natio
nal, Programul de creștere a nivelului de trai 
rn anii 1976—1980, aproOat de recenta Con
ferință Națională a partidului preconizează o 
creștere a retribuției reale a personalului cu 
peste 32%, iar a veniturilor țărănimii coopera- 
tiste cu30%. Cheltuielile social-culturale ale 

statului vor fi în cincinalul 1976—1980 cu 
42,8% mai mari ca în cel precedent.

Continuarea politicii de acumulări intense 
în viitorul cincinal — între 30—33% din veni
tul național va fi afectat pentru dezvoltare 
— va permite sporirea venitului național cu 
încă 51—58% și, mai departe, creșterea re
tribuției reale a personalului cu 18—20%, a 
veniturilor reale ale populației cu 25—28% 
etc. In 1985, retribuția reală a personalului 
muncitor va fi astfel de 5,2 ori mai mare ca 
în 1950 (numărul personalului crescînd co
respunzător, de circa 3,8-4 ori), iar veniturile 
reale totale ale populației de peste 9 ori.

La încheierea cincinalului viitor, România 
va fi, în același timp, o țară cu un nivel me
diu de dezvoltare economică. Generațiile, 
care vor intra în muncă după 1985, vor con
tinua construcția socialistă a țării, ridieînd-o 
pe treptele cele mai înalte ale civilizației 
umane, ale comunismului, îndeplinind alte 
obiective decît cele care și le-au propus și 
le-au înfăptuit generațiile actuale, între care 
de însemnătate istorică incontestabilă și în 
conștiința generațiilor viitoare vqr rămîne 
obiectivele stabilite de Partidului Comunist 
Român la Congresul din 1965, Eforturile vi
itoarelor generații vor avea temelii mai pu
ternice — cele clădite în anii construcției so
cialiste de generațiile actuale.

PARCURGEM ASTĂZI momente unice 
și hotărîtoare pentru destinul țării. Așa 
cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu 

la Conferința Națională a Partidului Comu
nist Român din 1972, „Se poate spune că 
astăzi trăim momente de care depinde lo
cul pe care îl va avea România socialistă în 
marea familie a țărilor socialiste, a tuturor 
națiunilor lumii. Dezvoltarea vieții internațio
nale, marea revoluție tehnico-științifică pun 
cu putere la ordinea zilei participarea tot 
mai activă a poporului nostru la diviziunea 
internațională a muncii. Sîntem chemați ca 
în următorii 10-15 ani să lichidam cu desă- 
vîrșire răminerea în urmă pe care am moște
nit-o, să ridicăm poporul român la un înalt 
nivel de dezvoltare economică, științifică, cul
turală, să-i asigurăm un nivel de trai supe
rior. Problema se pune în felul următor : sau 
vom realiza acest obiectiv și ne vom înscrie 
pe orbita civilizației moderne, sau vom cqn- 
tinua să rămînem in urma țărilor dezvoltate, 
condamnînd națiunea noastră să se menți
nă în această situație în decursul a mai 
multor generații" 7").

Cu această concluzie a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu încredințez tiparului rîndurii'e 
mele ca un cald omagiu adus — la împli
nirea a 60 de ani de viață și a 45 de ani de 
activitate revoluționară — omului care prin 
capacitatea sa, prin înțelegerea profundă a 
realităților, prin eforturile extraordinare pe 
care le face pe planul ideilor și al practicii, 
aduce un aport neprețuit la ridicarea Romă, 
niei pe treptele înalte ale civilizației socia
liste și comuniste.

Son BLAGA 
doctor în economie 

Academia de Studii Economice



EXERCITAREA rolului partidului comunist 
«te forța politică conducătoare a procesului 
de edificare a noii orînduiri sociale, de ri
dicare a României pe noi trepte de pro
gres și civilizație ar fi de neconceput fără 
existența unui program și a unei strategii 
unitare și coerente, cu privire la dezvoltarea 
economico-socială. Tocmai pe un asemenea 
teren, deosebit de fertil, s-a afirmat cu pu
tere activitatea teoretică desfășurată de 
partidul nostru, mai ales în perioada de după 
Congresul al IX-lea, sub impulsul preocupări
lor permanente și al gîndirii mereu vii și crea
toare ale secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, al activității 
sale neobosite pentru progresul economico- 
social al României și prosperitatea națiunii 
noastre socialiste. Capacitatea deosebită de 
sesizare a cerințelor obiective ale dezvoltă
rii economico-sociale și fidelitatea nestrămu
tată față de aspirațiile poporului roman, spi
ritul realist și cutezanța revoluționară, marea 
forță de previziune științifică și in același 
timp de transformare a concluziilor ce se 
desprind din analiza prospectivă, în obiecti
ve, direcții de acțiune și sarcini mobilizatoa
re pentru fiecare etapă concretă a edificării 
noii orinduiri, sînt trăsături definitorii pentru 
stilul de lucru și activitatea desfășurată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu ; ele stau la 
baza contribuției hotăritoare pe care secre
tarul general al partidului a adus-o și o 
aduce la elaborarea strategiei de dezvoltare 
o României socialiste în etapa actuală. Pe 
această bază și-au găsit rezolvări noi, origi
nale și creatoare, cele mai importante și 
complexe probleme ale construcției noastre 
socialiste, ale politicii interne și internaționa
le a partidului și statului nostru.

Rigurozitate științifică, realism 
în determinarea etapelor 

dezvoltării economico-sociale

IN CONCEPȚIA partidului nostru, a secre
tarului său general tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, elaborarea liniei strategice și a 
orientărilor tactice privind edificarea noii 
orînduiri este un proces concret istoric, în 
care elementele de continuitate se împletesc 
puternic cu cele specifice fiecărei etape, iar 
sarcinile cantitative trebuie să fie devansate 
de analizele și determinările calitative, formu
late mai întîi în termenii structurali care fac 
comparabile dar și demarcabile diversele 
etape și stadii de. dezvoltare economică și 
socială. Prin urmare, întrucit edificarea și 
dezvoltarea noii orînduiri sociale reprezintă 
obiectivarea unei proiecții elaborată mai 
întîi în mod teoretic, orientarea corespunză
toare a activității practice de transformare 
revoluționară are drept premisă de bază cu

noașterea și delimitarea cit mai exactă a 
conținutului etapei în care se află construc
ția socialistă, iar aceasta implică și o apre
ciere realistă și lucidă o nivelului atins in 
dezvoltarea economiei naționale printr-o trip
lă raportare : la nivelul de plecare, la nivelu
rile atinse pe plan mondial și la nivelurile 
și obiectivele pe care le impiică opțiunea 
pentru socialism și comunism.

in acest context, de o însemnătate teore
tică deosebită pentru politica și activitatea 
partidului nostru sînt, in lucrările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tezele despre societatea 
socialistă multilateral dezvoltată — ca etapă 
obiectiv necesară în mersul spre comunism — 
precum și despre stadiile dezvoltării econo
mice și pe această bază, caracterizarea 
României ca țară socialistă in curs de dez
voltare.

Concepția cu privire la făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, ca etapă 
obiectiv necesară de durată, în care trebuie 
realizate transformări profunde in baza teh- 
nico-materială, în structura socială și în con
știința socială pentru a asigura trecerea spre 
comunism, pornește de la caracterul proce 
sual al edificării noii orînduiri, de la faptul 
că superioritatea orînduirii socialiste asupra 
celei capitaliste - care implică atît domeniul 
social-politic, cît și pe cel economic — nu se 
realizează automat, liniar și dintr-odată. Pe 
baza unei asemenea abordări profund știin
țifice tovarășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat la Conferința Națională din 1972 că 
făurirea economiei socialiste unitare nu în
seamnă încă înfăptuirea plenară a socialis- 

I.a fața locului, în întreprinderi, secretarul general al partidului dă indicații clare, 
precise privitoare la mai buna folosire a capacităților de producție, la amplasarea 

unor noi obiective.

mufur, iar ridicarea acestuia pe noi trepte 
de dezvoltare și aplicarea deplină a prin
cipiilor socialiste nu sint posibile fără anga
jarea complexă a tuturor domeniilor vieții 
sociale, a funcționalității întregului sistem 
social socialist, ținînd seama de integritatea 
acestuia, de interdependența și intercondi- 
ționarea componentelor lui. ,,Noi ne propu
nem să asigurăm o dezvoltare multilaterală 
a societății, înflorirea tuturor laturilor vieții 
sociale, atît a economiei cit și a științei, cul
turii, perfecționarea conducerii, formarea o 
mulai nou, promovarea eticii și echității so 
cialiste"1).

In această viziune dezvoltarea neîntreruptă 
și multilateralitatea, ca trăsături definitorii 
ale actualei etape a construcției socialiste, 
devin categorii interdependente, termeni co
relativi, care desemnează o realitate muit 
mai bogată, în care laturile economică, po
litică, socială, științifică, culturală, etică și 
ideologică se îmbină organic, pe un plan su
perior, în cadrul unui proces unitar, condus 
de partid. Totodată, pe plan economic, mul
tilateralitatea dezvoltării economico-sociale 
reprezintă nu o simplă alternativă a unilate 
ralismului și nu se opune participării la divi
ziunea internațională a muncii ; ca o dimen
siune esențială a modernității economiei, 
multilateralitatea economiei, promovată în 
tr-o concepție unitară și armonioasă, gene
rează trebuințe și resurse tot mai variate 
pentru participarea crescîndă și eficientă, de 
pe poziții de egalitate, la schimburile econo
mice internaționale. In această accepțiune 
multilateralitatea devine o trăsătură insepa-



Inițierea unor ample acțiuni de dezvoltare a serviciilor pentru populație reflectă 
preocupare'' constantă a secretarului general al partidului pentru creșterea substan
țială a nivelului de trai. Construcția metroului bucureștean va însemna un salt ca

litativ în îmbunătățirea condițiilor de transport

rabilâ a afirmării șl consolidării Independen
ței și suveranității naționale.

în același timp, teza despre România - 
țară socialistă în curs de dezvoltare s-a spri
jinit pe disocierea, profund științifică, a cri
teriului social-politic — exprimînd natura 
relațiilor de producție — de cel economic, le
gat de nivelul și structura forțelor de pro
ducție, criterii care în concepția partidului 
nostru, a tovarășului Nicolae Ceaușescu tre
buie considerate ca fiind complementare și 
presupun o raportare ou numai la propriile 
realități, ci și la nivelul dezvoltării econo
mice atinse pe plan mondial, de țările dez
voltate. Aceasta reiese cu claritate din ana
liza făcută la Conferința Națională din. 1972, 
cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat: 
„Ca urmare a succeselor obținute în toate 
domeniile de activitate, am lichidat starea de 
înapoiere de la care am pornit, ne-am ridi
cat Io un nou nivel de dezvoltare... Dacă ne 
comparăm cu sțatele dezvoltate din punct de 
vedere economic, constatăm că in multe do
menii ne desoarte încă de acestea un deca
lai important"-).

Recunoașterea deschisă a acestei realități, 
realitate moștenită de Io vechea orînduire 
socială, constituie expresia riqurozitătii știin
țifice și a lucidității, a detașării nete de orice 
încercare de idealizare a realizărilor dobîn- 
dite, ca o bază a prevenirii stărilor de auto- 
mulțumire și de suficiență, atît de dăunătoare, 
așa cum a arătat experiența istoriei, pentru 
lupta revoluționară de edificare a noii socie 
tați. ,.A considera suficient faptul că am li
chidat clasele exploatatoare, că am făurit 
o economie socialistă unitară și relații so
cialiste de producție, fără a ne ocupa de 
nivelul dezvoltării forțelor de producție ale 
industriei, agriculturii, științei, culturii ar fi o 
greșeală de neiertat ; aceasta ar putea să

•) Conferința Națională a Partidului Comu
nist Român. 19 21 iulie 1972. Ed. politică, 
1972. pag. 69.

9 Op. cit. pag. 17.
:') Op. cit. pag. 69—76.
*) On. cit. pag. 56.

Nicolae Ceausescu : Raport la Conferin
ța Națională a P.C.R. 7 -9 dec. 1977, Ed. po
litică 1977, pag. 35. 

determine încetinirea ritmului dezvoltării fă- 
ril noastre, ceea ce, așa cum am mai spus, 
ar condamna România pentru o lungă pe
rioadă de timp la stagnare, șl implicit, la 
rămînere în urmă"3).

în al doilea rînd, o asemenea raportare 
la stadiul real al dezvoltării economice, prin 
confruntarea realităților noastre cu realitățile 
pe plan mondial, precum și cu sensurile 
fundamentale ale revoluției socialiste — du
blată de convingerea profundă că socialis
mul este, prin definiție, incompatibil cu sub
dezvoltarea economică, — constituia o pre
misă fundamentală în elaborarea unui pro
gram și a unei strategii științifice de urmat în 
noua etapă de dezvoltare economico-socială, 
în dimensionarea eforturilor ce trebuiau fă
cute și în mobilizarea energiilor creatoare ale 
națiunii noastre pentru trecerea României în 
rîndul țărilor dezvoltate din punct de vedere 
economic.

perspectivele ajungerii la nivelul 
țărilor cu dezvoltare medie

ACEST DEMERS TEORETIC, ghidat în per
manență de concepția potrivit căreia, cum a 
subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, teoria 
nu trebuie privită ca o entitate situată de
asupra vieții, ci ca un instrument activ ai 
practicii sociale revoluționare, ca o armă pu
ternică de transformare a societății, constituie 
o expresie a înaltei răspunderi istorice față 
de națiunea noastră, față de viitorul genera
țiilor de mîine și de locul pe care-l va ocu
pa România socialistă în rîndul națiunilor lu 
mii. De aceea, dînd o apreciere obiectivă, rea
listă. stadiului și cerințelor obiective ale dez
voltării. tovarășul Nicolae Ceaușescu a adre
sat țării o vibrantă chemare de a face totul 
pentru lichidarea cu desăvirșire, într-o perioa
dă istoricește scurtă, a rămînerii în urmă pe 
care am moștenit-o de la vechea orînduire, 
pentru ridicarea țării la un înalt nivel de 
dezvoltare. „Problema se pune in telul urmă
tor : sau vom realiza acest obiectiv și ne 

Vom înscrie pe orbita civilizației moderne, sau 
Vom continua să răminem in urma țărilor 
dezvoltate, condamnînd națiunea noastră să 
se mențină în această situație in decursul a 
mai multor generații'1).

In acest spirit, între coordonatele fundi 
mentale ale strategiei partidulu nostru q > 
dezvoltare economico-socială, care și-au gă
sit o amplă fundamentare in operele tova- 
rășului Nicolae Ceaușescu, un loc de frun e 
îl ocupă necesitatea unor ritmuri înalte de 
creștere economică și a modernizării continue 
a economiei naționale prin alocarea unei co c- 
Importante din venitul național pentru fondul 
național de dezvoltare.

Drept urmare a aplicării acestei politici 
economia românească se dezvoltă în ritmuri 
care depășesc de 2—3 ori ritmurile medii înre
gistrate în țările dezvoltate din punct de ve
dere economic. Astfel, în perioada 1966- 
1976, ritmul mediu anual de creștere a fost 
de 12,3% la producția industrială, 8.5% la 
producția de construcții montaj și 15% la 
comerțul exterior; deși factorii naturali de 
multe ori au fost neprielnici sau chiar po
trivnici, producția agricolă a crescut în a 
ceastă perioadă cu un ritm mediu anual de 
5,3%, din care în anii 1971—1976 s-a reali
zat o creștere medie anuală de 8,2%. Pe 
această bază venitul național a crescut în 
tr-un ritm mediu anual de 11,1%, ridieîndu-se 
de la 7,7 mii lei pe locuitor. în 1965 la 18,6 
mii lei pe locuitor în 1976

Atît realizările obținute în acest domeniu, 
cît și perspectivele creșterii economice a 
României concretizate în Programul și Direc 
vele adoptate de Congresul al Xl-lea pen 
tru perioada 1976-1980 și în liniile directoa
re pentru deceniul următor, precum și în do 
cumentele adoptate de Conferința națională 
a partidului din decembrie 1977 se caracte 
rizează prin ritmuri și proporții care permit 
accentuarea dinamismului economico-social 
al țării. La majoritatea indicatorilor preve 
derile Directivelor Congresului aî Xl-lea și 
ale planului cincinal se îndeplinesc cu impor 
tante depășiri. Așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta Coi'ferință 
Națională. Programul suplimentar, care pre 
vede sporirea producției industriale au 100- 
130 miliarde lei. asigură dezvoltarea mai 
armonioasă, mai echilibrată a diferitelor ro
muri economice, favorizînd totodată și reali 
Zarea unei legături mai bune cu viitorul cin 
cinai. Au loc, totodată, profunde modificări 
calitative prin modernizarea mai pregnantă 
a structurii producției sociale, prin schimbarea 
corelației dintre factorii extensivi și cei in 
tensivi ai creșterii economice, cu accentul pe 
cei din urmă și prin asimilarea largă a cuce 
ririlor revoluției tehnico-științifice contempo 
rane, prin sporirea contribuției cercetării 
științifice proprii la dezvoltarea economiei 
naționale.

Cu o importantă horărîtoare pentru mersul 
construcției socialiste și înflorirea economico- 
socială a patriei noastre se înscrie următo
rul plan cincinal, 1981—1985. Orientările ge
nerale adoptate de Conferința Națională a 
partidului pentru această perioadă prevăd 
dezvoltarea armonioasă o industriei și ogri 
culturii, astfel incit producția pe locuitor la 
o serie de produse de bază să ajungă pînă 
în 1985 la nivelul țărilor dezvoltate din punct 
de vedere economic, ceea ce va asigura un 
spor mai mare al venitului național, acesta 
urmînd să ajungă la 2 400-2 500 dolari pe 
locuitor. „Aceasta — a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională 
— ne dă temei să apreciem că viitorul cin 
cinai va marca un nou salt calitativ pe toate 
planurile vieții economice și sociale. România 
va depăși starea de țară în curs de dezvol 
tare, in accepțiunea contemporană a acestei 
noțiuni, trecind la stadiul de țară cu o dez 
voPrire medie"’).

în logica marilor țeluri pe core și le-a pro 
pus societatea noastră în perspectiva anului 
1990, prevăzute în Programul de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare spre comunism — apropierea Româ
niei de țările industriale dezvoltate ale lumii 
și realizarea unui înalt grad de civilizație



Evoluția producției pe locuitor la unele produse industriale

Tabelul nr. 1

Țara
Anii Energie 

electrică
Otel Acid 

sulfuric
Ciment Zahăr

kWh kg kg kg kg
România 1950 130 34 3,2 63 5,9

1975 2 529 449 68 542 24,3
1980 3 517 770 890 45

Anglia 1950 1 251 327 36,2 196 14
1975 -1864 359 57 .302 12,9

Austria 1950 916 137 1,3 186 22,9
1975 4 682 598 755 . 66,5

Cehoslovaca 1950 749 252 20,3 131 68,4
1975 4 005 968 84 629 56,8

Franța 1950 791 207 29,1 178 31.9
1975 3 362 408 71 556 61,2

R.D.G. 1950 1 059 69 16,3 76 36,6
1975 5 015 ■ 384 59 632 43,3

R.F.G. 1950 929 253 30,2 227 21.7
1975 4 881 654 67 542 40,6

Italia 1950 528 50 27,3 110 15,2
1975 2 594 391 54 613 26,0

materială și spirituală — formularea de că
tre secretarul general al partidului a acestei 
teze teoretice, a perspectivei depășirii sta
diului de țară în curs de dezvoltare și a în
scrierii țării noastre în rîndul statelor cu un 
nivel mediu de dezvoltare, reprezintă o con
cluzie bogată în conținut, cu multiple valen
țe atît pe planul teoriei economice, cit și al 
practicii sociale. Ea pune din nou în eviden
ță trăsăturile ce caracterizează puternic gîn
direa teoretică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu : rigurozitatea științifică, spiritul 
anticipativ și capacitatea de a formula obiec
tive realiste și capabile să exprime, în același 
timp, o angajare a întregii națiuni pentru 
punerea în valoare a resurselor sporite de 
progres de care dispune economia noastră. 
Atingerea acestui obiectiv, pînă la jumăta
tea deceniului viitor, deschide în fața națiunii 
noastre o perspectivă mobilizatoare, dînd o 
expresie mai concretă stadiului de progres 
economico-social pe care-l va atinge Româ
nia socialistă, stadiu marcat printr-un salt 
calitativ atît în edificarea unei economii mo
derne, cu potențial tehnico-productiv ridicat, 
cit și în asigurarea unor condiții superioare 
de viață materială și spirituală pentru toți 
oamenii muncii.

Aprecierea cu privire la trecerea României 
în rîndul țărilor cu dezvoltare medie pornește 
de la premisa că atingerea nivelului țărilor 
dezvoltate are loc în cadrul unui proces de 
puternică dezvoltare a economiei naționale, 
dar ea se realizează gradual, prin acumulări 
cantitative succesive și prin schimbări calita
tive care marchează parcurgerea treptelor 
superioare de dezvoltare. Toate acestea con
feră viitorului plan cincinal o importanță ho- 
tărîtoare pentru mersul construcției socialiste 
și înflorirea economico-socială a patriei noas
tre.

Formularea tezei cu privire la perspectiva 
trecerii României în rîndul țărilor cu o dez
voltare economică medie — are însă o va
loare teoretică mai largă, ce depășește li
mitele problematicii legate de dezvoltarea 
economiei românești. Ea definește, înainte 
de toate, intensitatea transformărilor înnoi
toare care ou avut și vor avea loc în dece
niul actual și în viitorul cincinal și conferă, 
totodată, certitudinea că numai socialis
mul ca orînduire socială și o politică fermă 

bazată pe mobilizarea maximă și valorifica
rea superioară a resurselor naționale pot să 
asigure lichidarea subdezvoltării, ridicarea 
țării pe noi trepte de progres și civilizație.

O strategie 
bazată pe mobilizarea 
maximă a posibilităților

DEPARTE DE A Fi expresia 
subiective, teza formulată 
Nicolae Ceaușescu cu privire 
stadiului de țară în curs de 

unei dorințe 
de tovarășul 

la depășirea 
dezvoltare și

Interdependența ratei fondului de dezvoltare, a ritmurilor de creștere, a mărimii' 
absolute a sporului venitului național Și a dinamicii fondului de consum

f ;

Perioada

Rata 
medie 

a fondu' 
lui de 
dezv.

%

Ritmuri medii 
anuale 

de creștere

Sporul absolut, 
(în miliarde lei)

Dinamica 
fondului 

de consum

a prod, 
indus
triale 

%

a veni
tului 

națio
nal

la pro
ducția 
indus
trială

la ve
nitul 

națio
nal

creș
tere pe 
perioade 
cincinale

ritm 
mediu 
anual.

1956—1960 16,0 10,9 6,9 37,9 27 26,7 4,8
1961—1965 24,3 13,8 9,1 84.8 51 28,3 5,3
1966—1970 28,8 11,9 7,7 134,4 66 38 6,7
1971—1975 34,1 13,0 11,3 279,7 150 44 7,o

circa circa
1976—1980 33—34 11,3 11,0 448 250 47 8,0

trecerea României în rîndul țărilor cu dez
voltare medie, are un puternic caracter re
alist.

Prin măsurile cuprinse în Programul supli
mentar privitor la creșterea mai accentuată a 
producției industriale, precum și în alte ra
muri ale economiei naționale, prin accen
tuarea laturilor calitative în anii care urmea
ză și economisirea mai intensă a muncii vii 
și materializate, ca și prin dezvoltarea mai 
echilibrată, mai armonioasă se va realiza o 
creștere mai accentuată a potențialului eco
nomic al țării noastre., Așa cum s-a arătat 
la Conferința Națională, pe întreaga perioa
dă 1976—1980 se va realiza un produs so
cial de aproape 6 000 miliarde lei, din care 
venitul național va fi de circa 2 500 miliarde 

lei, ceea ce reprezintă niveluri supeiioare 
prevederilor inițiale ale planului cincinal și 
deci o bază mai trainică viitorului cincinal.

Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în Raportul la Conferința Națio
nală, și în viitorul cincinal va continua ferm 
politica de industrializare, asigurîndu-se, pe 
această bază, o creștere cu 55-60% a pro
ducției industriale și accentuarea poziției 
conducătoare a industriei în ansamblul eco
nomiei naționale, concretizată în ridicarea, 
contribuției la formarea venitului național 
(la circa 70%), în sporirea aportului acestei 
ramuri în satisfacerea nevoilor economiei 
naționale și în susținerea schimburilor econo
mice externe ale țării.

Tocmai pe o asemenea strategie științifi
că se întemeiază apropierea treptată a 
României de nivelul enonomic al țărilor cu 
o industrie dezvoltată, depășirea condiției 
sale actuale de țară în curs de dezvoltare și 
trecerea ei în rîndul celor cu un nivel me
diu de dezvoltare. Datele din tabelul nr. 1, 
care arată reducerea decalajului care a se
parat țara noastră de țările dezvoltate la 
producția unor produse, — nivelul planificat 
pentru 1980, comparativ cu nivelurile anului 
1975 din multe țări dezvoltate este foarte e- 
dificator — sînt relevante, în același timp și 
pentru reaiismul prevederilor Conferinței 
Naționale a partidului potrivit cărora la un 
șir de produse de bază industriale și agro- 
alimentare, producția pe locuitor va ajunge 
pînă în 1985 la nivelul unor țări avansate 
din punct de vedere economic.

O contribuție de cea mai mare importanță 
a secretarului general al partidului nostru la 
dezvoltarea țreatoare a teoriei și practicii 
construcției socialiste constă în faptul că for- 
mulînd o concepție unitară și de lungă per
spectivă cu privire la continuarea industria
lizării socialiste a României, ca factor ho- 
tărîtor ai „...creșterii și stabilității economiei, 
al folosirii raționale a potențialului nostru 
material și uman, al ridicării gradului de ci
vilizație al întregii societăți, al întăririi inde
pendenței naționale și dezvoltării schimbu
rilor externe și cooperării cu alte state"6), a 
pus . în centrul acestui proces — șl în mod 
corespunzător în centrul definirii teoretice a 
industrializării - cerințele asigurării unei 
structuri moderne, eficiente, bazată pe tehnicp

») Nicolae Ceaușescu, România pe drumul 
construirii societății socialiste multilateral 
dezvoltate, voi. 12, Ed. politică, 1976, pag. 383.

Tabelul nr. 2

avansată ca latură calitativă esențială, a 
dezvoltării economice.

Fundamentînd această orientare, secreta
rul general al partidului a arătat în repetate 
rînduri că modernizarea structurală nu în
seamnă copierea mecanică a structurii sau 
a tendințelor ce se conturează într-o țară 
dezvoltată sau alta, Gradul de modernitate 
nu se identifică nici cu recordurile dintr-o 
țară sau alta, ci este legat de încorporarea 
în producția industrială, în funcție de con
dițiile concrete, a ceea ce reprezintă real
mente tendințe noi și trainice în economia

dr. Gh. CREȚOIU 
membru corespondent al Academiei 

de Științe Sociale și Politice
(Continuare în pag. 32)



TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU -

VIBRANTE MESAJE IZVORÎTE

DIN G1NDUL ȘI INIMA ÎNTREGII NAȚIUNI
Tara întreaga aduce un cald omagiu omului care își consacră toate forțele 
ridicării României pe cele mai înalte culmi de progres și civilizație

Imbold și sprijin pentru 
creativitate și competitivitate

ADRESÎND din toată inima și conștiin
ța noastră comunistă un fierbinte „La 
mulți ani !“ tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
aducem omagiul nostru conducătorului iu
bit, militantului neobosit pentru progre
sul economic și social accelerat al Româ
niei socialiste. întreaga sa activitate, des-' 
Eășurată pentru dezvoltarea rapidă, în 
ritmuri înalte, a economiei naționale, ca 
sursă de progres și bunăstare, are la bază 
o deosebit de valoroasă concepție eco
nomică, cuprinzătoare, științific fundamen
tată, de o mare originalitate. O ilustrare 
elocventă a inestimabilei valori a gîndirii 
sale creatoare, a grijii pentru prosperita
tea prezentă și viitoare a întregii națiuni, 
este accentul pus pe ridicarea pe o nouă 
treaptă a laturilor calitative ale activității, 
vibranta chemare adresată tuturor oame
nilor muncii de a transforma cantitatea 
îrițr-o nouă calitate.

La realizarea în practică a acestei ce
rințe fundamentale a întregii noastre dez
voltări, tovarășul Nicolae Ceaușescu adu
ce o contribuție permanentă, directă, de 
înaltă competență, prin prezența sa în 
mijlocul colectivelor de oameni ai mun
cii din întreprinderi, prin indicațiile pre
țioase pe care le dă cu ocazia vizitelor 
de lucru, prin stimularea inițiativei crea
toare a celor ce muncesc.

întreprinderea de utilaj chimic „Grivița 
roșie" din București s-a bucurat din plin 
de sprijinul larg, atent și constant al se
cretarului general al partidului. Prezent 
an de an în unitatea noastră, analizînd cu 
deosebită profunzime activitatea producti
vă, tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a con
vins, cu temeinice argumente economice, 
că — pentru sporirea eficienței muncii 
noastre, pentru creșterea calității și com
petitivității produselor pe care le realizăm, 
a aportului întreprinderii la progresul eco
nomic și social al țării — principalul o- 
biectiv trebuie să fie dezvoltarea acțiunii 
de asimilare prin forțe proprii a unor noi 
utilaje tehnologice, cu o complexitate ri
dicată și, pe această bază, renunțarea la 
import. Secretarul general al partidului 
ne-a recomandat — avînd în vedere gra
dul înalt de dotare al întreprinderii cu 
tehnică modernă și experiența bogată a 
colectivului de aici —■ să fie scoase din fa
bricație produsele de tehnicitate scăzută, 
cu consum mare de metal ca: vagoane 
cisternă, unele rezervoare de propan. 
Transpunînd în practică aceste indicații 
am asimilat reactoarele cu cazane recupe
ratoare pentru gaze nitroase, răcitoarele 
cu aer cu țevi, cu aripioare. A fost un ade
vărat exemplu de transformare a cantității 
într-o nouă calitate de la o producție, prin 

care se utiliza ineficient zestrea tehnică 
și umană a întreprinderii, la produse com
plexe, cu eficiență ridicată și competitivi
tate înaltă. în prezent avem posibilitatea 
să utilizăm la indici înalți moderna apa
ratură de ridicat și transportat de mare 
performanță de care dispunem, concomi
tent cu reducerea substanțială a consu
mului de metal și cu sporirea de 2,8 ori a 
valorii medii a producției de utilaj tehno
logic pe care o realizăm, prin mărirea 
ponderii inteligenței tehnice încorporate 
în produs.

Preocupare continuă pentru 
dezvoltarea și modernizarea 

industriei
SĂRBĂTORIND cu entuziasm și căldură 

pe secretarul general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, la aniversarea a 60 
de ani de viață și 45 de ani de activitate re
voluționară, întregul nostru popor aduce 
vibrantul său omagiu unui mare patriot, 
conducătorului lucid și umanist ce se 
identifică și exprimă cu strălucire inte
resele și idealurile națiunii din care face 
parte.

Din cei 45 de ani dăruiți cauzei revo
luției socialiste, mai binelui patriei și po
porului român, de aproape un deceniu și 
jumătate tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
află la cîrma partidului și statului și nu 
întîmplător această ultimă perioadă este 
cea mai dinamică și mai rodnică din is
toria României contemporane, cea mai 
densă în realizări pe plan economic și 
social, politic și cultural.

Promotor neobosit — cu ideea și cu 
fapta — al industrializării socialiste a 
țării, secretarul general al partidului a 
avut și are un rol și o contribuție hotă- 
rîtoare la înființarea a sute de obiective 
industriale pe întreg teritoriul țării, la 
extinderea și îmbunătățirea parametrilor 
privind calitatea producției și eficiența 
economică a activității din industrie.

în numeroasele sale vizite de lucru, nu 
o dată tovarășul Nicolae Ceaușescu a pus 
piatra de temelie a unor obiective indus
triale de importanță majoră pentru pro
gresul nostru economic, trasînd linii di
rectoare esențiale și dînd indicații precise

Pentru sprijinul pe care-1 dă per
manent activității productive, oamenilor 
muncii, pentru grija pe care ne-o poartă 
și încrederea care ne-o acordă, pentru con
tribuția directă, activă, competentă la ri
dicarea calității întregii noastre activități, 
doresc să exprim cu acest prilej jubiliar 
mîndria de a avea la cîrma partidului și 
statului un conducător încercat, devotat 
cu toate forțele bunăstării celor ce mun
cesc, progresului social-economic al patriei,

Mihai POPA
șeful serviciului plan 

întreprinderea de utilaj chimic 
„Grivifa roșie" — București

privind construcția și perspectiva obiecti
velor respective. într-un astfel de moment 
l-am cunoscut și eu. Am avut deosebita 
cinste de a face parțe dintre cei care I-au 
întîmpinat în vizitele sale de lucru la în
treprinderea de țevi „Republica" și, de 
fiecare dată, aceste momente emoționante 
au fost prilejul unor dialoguri fructuoase, 
pline de învățăminte folositoare pentru 
toți oamenii muncii din întreprinderea 
noastră.

Venind în mijlocul laminoriștilor în fe
bruarie 1975, secretarul general al parti
dului ne-a indicat să construim o nouă 
secție, cea pentru țevi din oțeluri înalt 
aliate. Cuvintele pe care le-a rostit atunci 
au rămas întipărite în mintea și inima 
fiecărui muncitor. Am înțeles, noi toți, în 
acele momente că prin înființarea acestui 
obiectiv și intrarea sa parțială în funcțiu
ne începînd cu 1979, sîntem chemați să 
asigurăm cu produsele respective cerințele 
pieței interne, la nivelul calității impuse de 
normele și standardele internaționale, pen
tru ca importurile acestor țevi să se re
ducă substanțial. Tovarășuj Nicolae 
Ceaușescu ne-a sfătuit să utilizăm cele 
mai noi tehnologii de fabricație, să avem 
în vedere costuri de producție cît mai re
duse și să realizăm o calitate a produselor 
la nivelul atins de producția similară din 
străinătate. De la această memorabilă în- 
tîlnire, întregul personal muncitor și de 
conducere și-a intensificat continuu efor
turile pentru a se pregăti cît mai bine, 



■pentru a-și însuși temeinic tehnica cea mai 
avansată și a o aplica imediat în produc
ție. Muncim cu forțe înzecite pentru tra
ducerea în viață a indicațiilor primite, 
pentru construirea și darea în funcțiune 
a noului obiectiv, iar acum, cînd împre
ună cu întreaga națiune participăm la

încredere deplină în afirmarea
inteligenței

DEȘI CUVINTELE uu sînt întotdeauna 
capabile să exprime adevărata dimensiune 
a admirației și prețuirii pe care o simțim 
în fața voinței de granit, a ideilor-forță și 
a exemplului-faptă ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, doresc să fac o afirmație dic- 

■ tată de conștiință. Admirăm la secretarul 
general al partidului contribuția funda
mentală, novatoare, nu numai în stabili
rea obiectivelor dezvoltării accelerate, ci 
și în găsirea căilor specifice de realizare, 
solid ancorate în realitățile pămîntului 
românesc. Prețuim gîndirea sa revoluțio
nară, care a știut să găsească cele mai adec
vate mijloace de mobilizare a creativită
ții maselor largi de oameni ai muncii pen
tru înlăturarea dependenței de importul de 
inteligență, pentru afirmarea puternică 
.1 României în circuitul mondial de valori.

Desigur, nu numai conceperea, dar și 
realizarea unei asemenea strategii a cerut 
și solicită în continuare efort. Cu energia 
și înalta competență care-1 caracterizează, 
cu un acut simț al actualității, cu o pro
fundă concepție economică de largă per
spectivă, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
aflat permanent în prima linie pe frontul 
înnoirii, acordînd sprijin multilateral con
cepției originale, întărind încrederea în 
creativitatea specialiștilor noștri, înlătu- 
rînd mecanisme greoaie, promovînd solu
ții îndrăznețe într-un dialog continuu cu 
cercetătorii, cu toți oamenii muncii.

Rezultatele sînt, și în institutul nostru, 
edificatoare: un număr important de mari 
obiective economice (combinate, petro
chimice, fabrici de ciment de mare capa
citate, uzine metalurgice, constructoare de 
mașini-unelte etc.) au fost dotate cu mij
loace de automatizare realizate prin con
cepție proprie ; dacă în anul 1965 ponderea 
importului de astfel de produse era de 

P șantierul uneia din marile construcții ale socialismului, secretarul general al parti- 
Jului analizează, împreună cu specialiști, modalitățile cele mai eficiente de organi

zare a lucrărilor

omagiul adus secretarului general, îl asi
gurăm, încă odată, de hotărîrea noastră de 
a ne respecta angajamentul asumat.

loon MOLDOVAN 
directorul întreprinderii de teri 

„Republica*

românești
peste 50%, ea a scăzut în prezent 
la 12%, urmînd să ajungă în 1985 
la circa 6%. Sînt în curs de ela
borare produse cu o competitivitate 
tot mai înaltă: echipamente cu comenzi 
numerice, calculatoare de proces, echipa
mente de teleprelucrare ș.a. fabricate din 
elemente cu grad ridicat de siguranță in 
funcționare, după scheme de concepție îm
bunătățite, care utilizează cele mai noi 11-

Promotorul unei concepții 
de maximă eficiență 

in domeniul investițiilor
DOBROGEA de ieri, Dobrogea de azi : 

minunat tablou al prefacerilor socialiste 
într-un colț de țară odinioară sortit îna
poierii. Industria a prins, pe aceste me
leaguri, rădăcini puternice și s-a dezvoltat 
exploziv : în 1976, față de 1950, producția 
ei globală a fost de 36 de ori mai mare 
în județul Constanța,' de 22 de ori în ju
dețul Tulcea. Sînt cifre care vorbesc des
pre roadele politicii de industrializare so
cialistă accelerată, de repartizare echili
brată a forțelor de producție pe întreg te
ritoriul țării, promovate cu fermitate de 
partid, de secretarul său general.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu ne îndeam
nă consecvent și cere cu fermitate ca uria
șul efort financiar pe care statul, poporul 
îl fac pentru dezvoltare să fie însoțit de 
cea mai gospodărească grijă pentru folo- 

puri de componente electronice larg inte
grate. Toate aceste realizări ne dau drep
tul să afirmăm, cu argumentele faptelor 
că cercetătorii și proiectanții români au 
căpătat încredere în forțele și capacitatea 
lor creatoare, că s-au angajat și au fa
bricat produse complexe, de mare subti
litate tehnică și tehnologică, can păreau 
altădată imposibil de realizat.

Și dacă acest lucru a fost posibil, dez
voltarea creativității noastre a avut ca nu
cleu fierbinte, generator de energii ne
bănuite, grija și munca imensă a secre
tarului general al partidului pentru valo
rificarea posibilităților creatoare ale po
porului român. Celui ce ne-a insuflat în
credere în propriile forțe, in rapacitatea 
Ie a participa cu contribuție sporită la 
schimbul mondial d? valori, conducătoru
lui iubii. Nicolae Ceaușescu. dorim să-’ 
arătăm astăzi mîndria noastră îndreptățită 
de a-1 avea la cîrma partidului și a țării.

ing. Marcel SÎRBU 
directorul Institutului de cercetări 
și proiectări pentru automatizări

sirea cu maximă eficiență a resurselor 
alocate investițiilor. Pentru miile d</ con
structori care înalță uzinele dobrogene, 
aceste indicații au fost și sînt cel mai con
cret, însuflețitor și exigent program de 
acțiune.

De 9 ori am avut fericitul prilej de a ii 
primit vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
— pe marile șantiere de la- Constanța, 
Tulcea, Mangalia și Năvodari. A fost pre
zent și pe marea platformă industrială a 
bătrînului E’gissus, și la baterea primului 
pilot de fundație la viitorul combinat 
petrochimic de la Midia, și la lansarea pri
melor nave românești de 55 000 și 
150 000 tdw pe șantierele navale noi sau 
dezvoltate. Din prețioasele îndrumări pe 
care le-a dat, noi constructorii am desprins 
idei novatoare, îmbărbătare. îndemnul la o 
mai bună organizare și execuție a lucrări
lor, la o mai gospodărească chivernisire a 
resurselor materiale si umane, care ne-au 
mobilizai pe toți la acțiuni mai hotărîte și 
mai eficiente.

Aplicînd cu strictețe aceste indicații și 
primind un substanțial sprijin în dotarea 
tehnico-materială, trustul nostru și-a tri
plat capacitatea de producție în decurs 
de numai 6 ani, a atins anul trecut un 
nivel al productivității muncii, dublu față 
de cel din 1972. Prin raționalizarea solu
țiilor de organizare și îmbunătățirea unor 
proiecte de construcții am obținut, numai 
la combinatul petrochimic, economii la 
investiții de peste 18 milioane de lei, re
duceri de consumuri la ciment și metal 
echivalînd cu necesarul pentru cîteva sute 
de apartamente. Cheltuielile la 1 000 de 
lei producție de construcții-montaj au fost, 
în 1977, cu 230 de lei mai mici decît în 
anul precedent.

Principala cerință pe care secretarul ge
neral o pune în fața constructorilor, pen
tru creșterea eficienței economice a in
vestițiilor, este de a asigura intrarea cît. 
mai grabnică în funcțiune a noilor obiec
tive. Colectivul nostru s-a angajat ca la 
combinatul petrochimic să predea încă în 
acest an toate capacitățile- cu termen în 
primul trimestru din 1979. atelierul me
canic — cu 10 luni mai devreme, iar la 
alte 5 capacități din județul Constanța să 
obțină un avans total de 180 de zile.



De pe schelele șantierelor, din secțiile 
de producție, din atelierele de proiectare, 
de la toate locurile de muncă ale trustului 
nostru, constructorii adresează iubitului 
conduteător, la această sărbătorească ani
versare. urarea lor fierbinte de sănătate 
deplină, ani mulți fericiți și putere de

Deschizător de orizonturi noi 
participării României 

ia circuitul economic mondial
EVOLUȚIA ascendentă de la un an la 

altul a exportului de produse electronice, 
extinderea acțiunilor de cooperare inter
națională ne fac să încercăm un senti
ment de mîndrie patriotică pentru faptul 
că România se află printre țările care 
și-au creat și își dezvoltă această indus
trie de vîrf, purtătoarea celor mai înalte 
cuceriri ale progresului tehnico-științific. 
Sîntem conștienți că promotorul dezvoltă

Fiecare 
vizită de 
lucru a 
tovarășului 
Nicolae 
Ceaușescu 
se transfor
mă într-o 
caldă și 
vibrantă 
manifestare 
a dragos
tei și re
cunoștinței 
oamenilor 
muncii 
față de 
secretarul 
general al 
partidului 

muncă, pentru a ne conduce pe mai de
parte spre culmile tot mai înalte ale so
cialismului, spre comunism.

Ion NEGUȚ
secretarul consiliului oamenilor muncii 

de la Trustul de construcții chimice
Midia —■ Năvodari

rii industriei electronice, ca și al extinde
rii relațiilor noastre comerciale este tova
rășul Nicolae Ceaușescu, luptătorul cel mai 
consecvent pentru progresul economiei 
românești.

Amplificarea schimburilor comerciale și 
a cooperării în producție cu alte țări, în
cadrarea tot mai activă și eficientă a 
României în diviziunea internațională a 
muncii sînt probleme cărora secretarul 

general al partidului le acordă o atenție 
de prim ordin. Consfătuirile cu lucrătorii 
din comerțul exterior, vizitele în între
prinderi, analizele sistematice constituie 
un ajutor direct pe care-1 resimte fiecare 
dintre cei care lucrează în domeniile con 
ceperii, fabricării și desfacerii produselor 
românești.

De la tovarășul Nicolae Ceaușescu am 
învățat să gîndim economic, să asigurăm 
o înaltă eficiență comerțului nostru exte
rior. Pentru noi aceasta inseamna să li - 
vrăm produsele în cele mai bune condiții 
la calitate corespunzătoare, să comercia
lizăm mai bine mărfurile românești pe 
piața externă, să gospodărim mai rațio
nal fondurile valutare de import.

Indicațiile secretarului general al par
tidului constituie un îndreptar concret ș; 
permanent de acțiune pentru toți cei ce 
lucrăm în întreprinderea de comerț exte
rior „Electronum" și mai ales pentru noi, 
economiștii. Pornind de la aceste indicații, 
care reflectă o prqfundă cunoaștere a 
problemelor specifice din domeniul co
merțului exterior, depunem eforturi pen
tru a ne spori contribuția la permanenti
zarea echilibrului balanței comerciale și 
echilibrarea balanței de plăți externe, prin 
îmbunătățirea structurii importului și ex
portului fiecărei 'întreprinderi de comerț 
exterior, prin creșterea ponderii la export 
a produselor care asigură o înaltă valori
ficare a inteligenței tehnice românești 
Răspunzi nd chemării partidului, ne anga
jăm în înfăptuirea acestor obiective pa
triotice cu toată energia, cu toată capaci
tatea de mancă pentru ca 1978 să devină 
anul de afirmare deplină a produselor din 
nomenclatorul de export al întreprinderii 
..Electronum11 pe piața mondiala, pe baza 
afirmării depline în contractele cu parte
nerii externi a principiilor de cooperare, 
colaborare și înțelegere promovate perma
nent de partidul nostru, de secretarul său 
general.

Ne exprimăm recunoștința vie pentru 
munca neobosită, plină de dăruire a to
varășului Nicolae Ceaușescu, pentru tot ce 
a făcut în folosul țării noastre, pentru so
cialism și îi dorim viață îndelungată pen
tru ridicarea societății noastre pe cele mai 
înalte culmi ale civilizației. .

Constantin ANGELESCU 
economist la l.S.C.E. ,.Electronum“ — 

București

0 gîndire ce întruchipează 
nobile aspirații și tradiții progresiste

(Urmare din pan. 9)punct de plecare teoretic și practic 
în elaborarea concepției României, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu pri
vind necesitatea, posibilitatea și mo
dalitatea făuririi unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale.DESIGUR, nu este și nu poate fi în intenția și în posibilitatea de cuprindere a acestor rînduri, relevarea tuturor contribuțiilor teoretice originale ale secretarului general a’ parti

dului la dezvoltarea științei economice românești și universale, la elaborarea concepției și strategiei dezvoltării economice impetuoase și independente a României socialiste. Am dorit doar, cu ocazia aniversării zilei sale de naștere, să relevăm cîteva din acele aspecte ale gîndirii sale economice și social-politice originale, progresiste, revoluționare care se racordează în gradul cel mai înalt la nobilele aspirații de progres, liber

tate și bunăstare ale poporului român și la tradițiile înaintate de gîndire economică românească, la aspirațiile '•ele mai profunde ale tuturor forțelor revoluționare, progresiste ale lumii contemporane. Am dorit, cu ocazia acestei sărbători, a întregului nostru popor, să aducem un modest dar fierbinte omagiu, împreună co toți oamenii muncii din țara noastră, cu toți prietenii României socialiste, aceluia care cu o minte cutezătoare și lucidă, cu o gîndire fermă și neobosită conduce destinele poporului român spre bunăstare și fericire, spre comunism.



PAR TIC1PAREA DEMOCRA TICĂ
A MASELOR! LA CONDUCEREA
SI CONTROLUL ÎNTREGII ACTIVITĂȚI
ECONOMICOSOCIALE

tr
La ÎMPLINIREA a șase decenii de viață și a 45 de ani de activitate revoluționară, gîndurile și sentimentele de recunoștință, de dragoste și stima cea mai aleasă ale întregului nostru popor, se îndreaptă în mod firesc către secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, eminent om politic, a cărui concepție și faptă revoluționară ne călăuzește în mod temeinic toate acțiunile, ne mobilizează forțele și energiile pentru ridicarea țării în rîndul statelor avansate ale lumii, pentru făurirea celei mai înaintate orînduiri — socialismul și' comunismul. Această operă istorică de o amploare fără precedent, ridică desigur numeroase probleme de ordin economic, politic și social, a căror soluționare optimă implică o profundă cunoaștere a legilor și cerințelor obiective, capacitatea de a le aplica în mod creator în condițiile concret-isto- rice, de a pătrunde sensurile progresului contemporan și de a le asimila organic în procesul propriei dezvoltări. Este meritul Partidului Comunist Român de a fi elaborat și pus în aplicare o politică strategică de largă perspectivă, de o mare coerență, pentru înfăptuirea cu deplin succes a.acestei opere istorice, la a cărei fundamentare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adus și aduce, cu gîndirea sa novatoare, originală, ancorată puternic în realitățile, aspirațiile și idealurile cele mai nobile ale poporului român, al cărui cel mai iubit, mai respectat și mai devotat fiu este, o contribuție decisivă de o inestimabilă valoare teoretică și practică.In concepția dialectică, deosebit de profundă, a secretarului general al partidului cu privire la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, există două aspecte, două laturi, care se întrepătrund, se condiționează reciproc atît de organic, încît am putea spune, ajung pînă la contopire. Este vorba de conducerea științifică a întregului proces al construcției socialiste, pe de o parte, și de aprofundarea continuă a democrației, de crearea tuturor condițiilor pentru participarea cît mai directă a maselor largi populare la înfăptuirea actului de conducere în toate domeniile vieții economice, politice și sociale, practic ale întregii societăți, pe de altă parte.Necesitatea conducerii științifice de către partidul comunist decurge din chiar complexitatea procesului făuririi noii orînduiri, proces care nu poate fi lăsat la voia hazardului, nu se poate realiza în mod empiric, fără o viziune clară a obiectivelor ce trebuiesc atinse, 

fără definirea precisă a măsurilor și acțiunilor de ordin strategic și tactic, fără coordonarea riguroasă a tuturor acestor acțiuni, a eforturilor și forțelor poporului. în același timp, promotor consecvent al celei mai autentice democrații, cu nețărmurită încredere în nesecatul izvor al înțelepciunii colective a maselor, secretarul general al partidului nostru, a subliniat în repetate rîn- duri că făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate nu poate fi decît creația conștientă a milioanelor de oameni ai muncii, că întreaga politică a partidului comunist, forța politică conducătoare în societatea noastră, care se identifică pe deplin cu năzuințele și preocupările- maselor populare, ale întregii societăți, este tocmai o. expresie a voinței poporului, chemat să participe activ la elaborarea, acestei politici. în Raportul prezentat Congresului al Xl-lea al partidului tovarășul 
Nicolae Ceaușescu reafirma faptul că pornim neabătut de la principiul marxist-leninist că dezvoltarea democrației socialiste, făurirea conștientă de către popor a propriei sale istorii constituie o necesitate obiectivă a edificării noii orînduiri, deoarece numai împreună cu întregul popor vom asigura victoria societății socialiste multilateral dezvoltate și a comunismului pe pămîntul României.Acționîndu-se neabătut pentru înfăptuirea deplină în viață a acestui principiu, după cel de-al IX-lea Congres, din inițiativa și cu contribuția directă, teoretică și practică a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a fost creat un cadru organizatoric, începînd de la nivelul unităților economi- co-sociale și pînă la nivel național, unic în felul său, care asigură participarea nemijlocită a tuturor categoriilor de oameni ai muncii, fără deosebire de naționalitate, la conducerea economiei și a vieții sociale, realizîndu-se astfel o unitate dialectică indisolubilă între conducerea științifică de către partidul comunist a întregului proces al edificării socialiste și adîncirea continuă a democrației muncitorești. Evidențiind tocmai această realitate vie a societății noastre, la recenta Conferință Națională a partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu spunea că „atunci cînd poporul de
vine cu adevărat stăpîn pe destinele sale, cînd partidul 
aflat la guvernămînt este el însuși ieșit din rîndul po
porului și își trage forța și seva din rîndurile clasei 
muncitoare, ale țărănimii și intelectualității, în aceste 
condiții întărirea rolului de conducător politic al parti
dului constituie chezășia și necesitatea pentru asigura-



TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU -

VIBRANTE MESAJE IZVORÎTE

DIN GÎNDUL ȘI INIMA ÎNTREGII NAȚIUNI
Tara întreagă aduce un cald omagiu omului care își consacră toate forțele 
ridicării României pe cele mai înalte culmi de progres și civilizație

Imbold și sprijin pentru 
creativitate și competitivitate

ADRESÎND din toată inima și conștiin
ța noastră comunistă un fierbinte „La 
mulți ani !“ tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
aducem omagiul nostru conducătorului iu
bit, militantului neobosit pentru progre
sul economic și social accelerat al Româ
niei socialiste. întreaga sa activitate, des
fășurată pentru dezvoltarea rapidă, în 
ritmuri înalte, a economiei naționale, ca 
sursă de progres și bunăstare, are la bază 
o deosebit de valoroasă concepție eco
nomică, cuprinzătoare, științific fundamen
tată, de o mare originalitate. O ilustrare 
elocventă a inestimabilei valori a gîndirii 
sale creatoare, a grijii pentru prosperita
tea prezentă și viitoare a întregii națiuni, 
este accentul pus pe ridicarea pe o nouă 
treaptă a laturilor calitative ale activității, 
Vibranta chemare adresată tuturor oame
nilor muncii de a transforma cantitatea 
într-o nouă calitate.

La realizarea în practică a acestei ce
rințe fundamentale a întregii noastre dez
voltări, tovarășul Nicolae Ceaușescu adu
ce o contribuție permanentă, directă, de 
înaltă competență, prin prezența sa în 
mijlocul colectivelor de oameni ai mun
cii din întreprinderi, prin indicațiile pre
țioase pe care le dă cu ocazia vizitelor 
de lucru, prin stimularea inițiativei crea
toare a celor ce muncesc.

întreprinderea de utilaj chimic „Grivița 
roșie" din București s-a bucurat din plin 
de sprijinul larg, atent și constant al se
cretarului general al partidului. Prezent 
an de an în unitatea noastră, analizînd cu 
deosebită profunzime activitatea producti
vă, tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a con
vins, cu temeinice argumente economice, 
că — pentru sporirea eficienței muncii 
noastre, pentru creșterea calității și com
petitivității produselor pe care le realizăm, 
a aportului întreprinderii la progresul eco
nomic și social al țării — principalul o- 
biectiv trebuie să fie dezvoltarea acțiunii 
de asimilare prin forțe proprii a unor noi 
utilaje tehnologice, cu o complexitate ri
dicată și, pe această bază, renunțarea la 
import. Secretarul general al partidului 
ne-a recomandat — avînd în vedere gra
dul înalt de dotare al întreprinderii cu 
tehnică modernă și experiența bogată a 
colectivului de aici — să fie scoase din fa
bricație produsele de tehnicitate scăzută, 
cu consum mare de metal ca : vagoane 
cisternă, unele rezervoare de propan. 
Transpunînd în practică aceste indicații 
am asimilat reactoarele cu cazane recupe
ratoare pentru gaze nitroase, răcitoarele 
cu aer-cu țevi, cu aripioare. A fost un ade
vărat exemplu de transformare a cantității 
într-o nouă calitate de la o producție, prin 

care se utiliza ineficient zestrea tehnică 
și umană a întreprinderii, la produse com
plexe, cu eficiență ridicată și competitivi
tate înaltă. în prezent avem posibilitatea 
să utilizăm la indici înalți moderna apa
ratură de ridicat și transportat de mare 
performanță de care dispunem, concomi
tent cu reducerea substanțială a consu
mului de metal și cu sporirea de 2,8 ori a 
valorii medii a producției de utilaj tehno
logic pe care o realizăm, prin mărirea 
ponderii inteligenței tehnice încorporate 
în produs.

Preocupare continuă pentru 
dezvoltarea și modernizarea 

industriei
SĂRBĂTORIND cu entuziasm și căldură 

pe secretarul general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, la aniversarea a 60 
de ani de viață și 45 de ani de activitate re
voluționară, întregul nostru popor aduce 
vibrantul său omagiu unui mare patriot, 
conducătorului lucid și umanist ce se 
identifică și exprimă cu strălucire inte
resele și idealurile națiunii din care face 
parte.

Din cei 45 de ani dărufti cauzei revo
luției socialiste, mai binelui patriei și po
porului român, de aproape un dece._;" și 
jumătate tovarășul Nicolae Ceaușescu 
află la cîrma partidului și statului și nu 
întâmplător această ultimă perioadă -este 
cea mai dinamică și mai rodnică din is
toria României contemporane, cea mai 
densă în realizări pe plan economic și 
social, politic și cultural.

Promotor neobosit — cu ideea și cu 
fapta — al industrializării socialiste a 
țării, secretarul general al partidului a 
avut și are un rol și o contribuție hotă- 
rîtoare la înființarea a sute de obiective 
industriale pe întreg teritoriul țării, la 
extinderea și îmbunătățirea parametrilor 
privind calitatea producției și eficiența 
economică a activității din industrie.

în numeroasele sale vizite de lucru, nu 
o dată tovarășul Nicolae Ceaușescu a pus 
piatra de temelie a unor obiective indus
triale de importanță majoră pentru pro
gresul nostru economic, trasînd linii di
rectoare esențiale și dînd indicații precise

Pentru sprijinul pe care-1 dă per
manent activității productive, oamenilor 
muncii, pentru grija pe care ne-o poartă 
și încrederea care ne-o acordă, pentru con
tribuția directă, activă, competentă la ri
dicarea calității întregii noastre activități, 
doresc să exprim cu acest prilej jubiliar 
mîndria de a avea la cîrma partidului și 
statului un conducător încercat, devotat 
cu toate forțele bunăstării celor ce mun
cesc, progresului social-economic al patriei.

Mihai POPA
șeful serviciului plan 

întreprinderea de utilaj chimic 
„Grivița roșie" — București

privind construcția și perspectiva obiecti
velor respective. într-un astfel de moment 
l-am cunoscut și eu. Am avut deosebita 
cinste de a face parte dintre cei care l-au 
întîmpinat în vizitele sale de lucru la în
treprinderea de țevi „Republica" și, de 
fiecare dată, aceste momente emoționante 
au fost prilejul unor dialoguri fructuoase, 
pline de învățăminte folositoare pentru 
toți oamenii muncii din întreprinderea 
noastră.

Venind în mijlocul lăminoriștilor în fe
bruarie 1975, secretarul general al parti
dului ne-a indicat să construim o nouă 
o- j, cea pentru țevi din oțeluri înalt 
aliate. Cuvintele pe care le-a rostit atunci 
au rămas întipărite în mintea și inima 
fiecărui muncitor. Am înțeles, noi toți, în 
acele momente că prin înființarea acestui 
obiectiv și intrarea sa parțială în funcțiu
ne începînd cu 1979, sîntem chemați să 
asigurăm cu produsele respective cerințele 
pieței interne, la nivelul calității impuse de 
normele și standardele internaționale, pen
tru ca importurile acestor țevi să se re
ducă substanțial. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ne-a sfătuit să utilizăm cele 
mai noi tehnologii de fabricație, să avem 
în vedere costuri de producție cît mai re
duse și să realizăm o calitate a produselor 
la nivelul atins de producția similară din 
străinătate. De la această memorabilă în
tâlnire, întregul personal muncitor și de 
conducere și-a intensificat continuu efor
turile pentru a se pregăti cît mai bine.



pentru a-și însuși temeinic tehnica cea mai. 
avansată și a o aplica imediat în produc
ție. Muncim cu forțe înzecite pentru tra
ducerea în viață a indicațiilor primite, 
pentru construirea și darea în funcțiune 
a noului obiectiv, iar acum, cînd împre
ună cu întreaga națiune participăm la

Încredere deplină in afirmarea 
inteligenței românești

DEȘI CUVINTELE nu sînt întotdeauna 
capabile să exprime adevărata dimensiune 
a admirației și prețuirii pe care o simțim 
în fața voinței de granit, a ideilor-l’orță și 
a exemplului-faptă ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, doresc să fac o afirmație dic
tată de conștiință. Admirăm la secretarul 
general al partidului contribuția funda
mentală, novatoare, nu numai în stabili
rea obiectivelor dezvoltării accelerate, ci 
și în găsirea căilor specifice de realizare, 
solid ancorate în realitățile pămîntului 
românesc. Prețuim gîndirea sa revoluțio
nară, care a știut să găsească cele mai adec
vate mijloace de mobilizare a creativită
ții maselor largi de oameni ai muncii pen
tru înlăturarea dependenței de importul de 
inteligență, pentru afirmarea puternică 
a României în circuitul mondial de valori.

Desigur, nu numai conceperea, dar și 
realizarea unei asemenea strategii a cerut 
și solicită în continuare efort. Cu energia 
și înalta competență care-1 caracterizează, 
cu un acut simț al actualității, cu o pro
fundă concepție economică de largă per
spectivă, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
aflat permanent în prima linie pe frontul 
înnoirii, acordînd sprijin multilateral con
cepției originale, întărind încrederea în 
creativitatea .specialiștilor noștri, înlătu- 
rînd mecanisme greoaie, promovînd solu
ții îndrăznețe într-un dialog continuu cu 
cercetătorii, cu toți oamenii muncii.

Rezultatele sînt, și în institutul nostru, 
edificatoare: un număr Important de mari 
obiective economice (combinate, petro
chimice, fabrici de ciment de mare capa
citate, uzine metalurgice, constructoare de 
mașini-unelte etc.) au fost dotate cu mij
loace de automatizare realizate prin con
cepție proprie ; dacă în anul 1965 ponderea 
importului de astfel de produse era de

Pe șantierul uneia din marile construcții ale socialismului, secretarul general al parti
dului analizează, împreună cu specialiști, modalitățile cele mai eficiente de organi

zare a lucrărilor

omagiul adus secretarului general, îl asi-, 
gurăm, încă odată, de hotărîiea noastră de 
a ne respecta angajamentul asumat.

loan MOLDOVAN 
directorul întreprinderii de țevi 

„Republica'1

peste 50%, ea a scăzut în prezent 
la 12%, urmînd să ajungă în 1985 
la circa 6%. Sînt în curs de ela
borare produse cu o competitivitate 
tot mai înaltă: echipamente cu comenzi 
numerice, calculatoare de proces, echipa
mente de teleprelucrare ș.a. fabricate din 
elemente cu grad ridicat de siguranță in 
funcționare, după scheme de concepție îm
bunătățite, care utilizează cele mai noi ti-

Promotorul unei concepții 
de maximă eficiență 

in domeniul investițiilor
DOBROGEA de ieri, Dobrogea de azi : 

minunat tablou al prefacerilor socialiste 
într-un colț de țară odinioară sortit îna
poierii. Industria a prins, pe aceste me
leaguri, rădăcini puternice și s-a dezvoltat 
exploziv : în 1976, față de 1950, producția 
ei globală a fost de 36 de ori mai mare 
în județul Constanța, de 22 de ori în ju
dețul Tulcea. Sînt cifre care vorbesc des
pre roadele politicii de industrializare so
cialistă accelerată, de repartizare echili
brată a forțelor de producție pe întreg te
ritoriul țării, promovate eu fermitate de 
partid, de secretarul său general.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu ne îndeam
nă consecvent și cere cu fermitate ca uria
șul efort financiar pe care statul, poporul 
îl fac pentru dezvoltare să fie însoțit de 
cea mai gospodărească grijă pentru folo-

puri de componente electronice larg inte
grate. Toate aceste realizări, ne dau drep
tul să afirmăm, cu argumentele faptelor, 
că cercetătorii și proiectanții români au 
căpătat încredere in forțele .și. capacitatea 
lor creatoare, că s-au angajat și -ni fa
bricat produse complexe, de mare subti
litate tehnică și tehnologică, care păreau 
altădată imposibil de realizat.

Și dacă acest lucru a fost posibil, dez
voltarea creativității noastre a avut ea nu
cleu fierbinte, generator de energii ne
bănuite, grija și munca imensă a secre
tarului general al partidului pentru valo
rificarea posibilităților creatoare ale po
porului român. Celui ce ne-a insuflat în
credere în propriile forțe, în capacitatea 
de a participa cu contribuție sporită la 
schimbul mondial de valori, conducătoru
lui iubii. Nicolae Ceaușescu. dorim să-i 
arătăm astăzi mîndria noastră îndreptățită 
de a-1 avea la cîrma partidului și a- țării.

ing. Marcel SIRBU 
directorul Institui ului de cercetări, 
si proiectări pentru automatizări

sirea cu maximă eficiență a resurselor 
alocate investițiilor. Pentru miile de con
structori care înalță uzinele dobrogene, 
aceste indicații au fost și sînt cel mai con
cret. însuflețitor și exigent program de 
acțiune.

De 9 ori am avut, fericitul prilej de a fi 
primit vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
— pe marile șantiere de la Constanța, 
Tulcea, Mangalia și Năvodari. A fost pre
zent și pe marea platformă industrială a 
bătrînului Egissus, și la baterea primului 
pilot de fundație la viitorul combinat 
petrochimic de la Midia, și la lansarea pri
melor nave românești de 55 000 și 
150 000 tdw pe șantierele navale noi sau 
dezvoltate. Din prețioasele îndrumări pe 
care le-a dat, noi constructorii am desprins 
idei novatoare, îmbărbătare. îndemnul la o 
mai bună organizare și execuție a lucrări
lor, la o mai gospodărească chivernisire a 
resurselor materiale și umane, care ne-au 
mobilizat pe toți la acțiuni ,mai hotărîte și 
mai eficiente.

Aplicînd cu strictețe aceste indicații și 
primind un substanțial sprijin în dotarea 
tehnico-materială, trustul nostru și-a tri
plat capacitatea de producție în decurs 
de numai 6 ani, a atins anul trecut un 
nivel al productivității muncii dublu față 
de cel din 1972. Prin raționalizarea solu
țiilor de organizare și îmbunătățirea unor 
proiecte de construcții am obținut, numai 
la combinatul petrochimic, economii la 
investiții de peste 18 milioane de lei, re
duceri de consumuri la ciment și metal 
echivalînd cu necesarul pentru cîteva sute 
de apartamente. Cheltuielile la 1 000 de 
lei producție de construcții-montaj au fost, 
în 1977, cu 230 de lei mai mici decît în 
anul precedent.

Principala cerință pe care secretarul ge
neral o pune în fața constructorilor, pen
tru creșterea eficienței economice a in
vestițiilor, este de a asigura intrarea cît 
mai grabnică în funcțiune a noilor ,obiec
tive. Colectivul nostru s-a angajat ca la 
combinatul petrochimic să predea încă în 
acest an toate capacitățile cu termen în 
primul trimestru din 1979, atelierul me
canic — cu 10 luni mai devreme,, iar la 
alte 5 capacități din județul Constanța să 
obțină un avans total de 180 de zile.



De pe schelele șantierelor, din secțiile 
de producție, din atelierele de proiectare, 
de la toate locurile de muncă ale trustului 
nostru, constructorii adresează iubitului 
condut-ător, la această sărbătorească ani
versare, urarea lor fierbinte de sănătate 
deplină, ani mulți fericiți și putere de

Deschizător de orizonturi noi 
participării României 

ia circuitul economic mondial
EVOLUȚIA ascendentă de la un an la 

altul a exportului de produse electronice, 
extinderea acțiunilor de cooperare inter
națională ne fac să încercăm un senti
ment de mîndrie patriotică pentru faptul 
că România se află printre țările care 
și-au creat și își dezvoltă această indus
trie de vîrf, purtătoarea celor mai înalte 
cuceriri ale progresului tehnico-științific. 
Sîntem conștient i că promotorul dezvoltă

Fiecare 
vizită de 
lucru a 
tovarășului 
Nicolae 
Ceaușescu 
se transfor
mă într-o 
caldă și 
vibrantă 
manifestare 
a dragos
tei și re
cunoștinței 
oamenilor 
muncii 
față de 
secretarul 
general al 
partidului 

muncă, pentru a ne conduce pe mai de
parte spre culmile tot mai înalte ale so
cialismului, spre comunism.

Ion NEGUȚ
secretarul consiliului oamenilor muncii 

de la Trustul de construcții chimice 
Midia — Năvodari

rii industriei electronice, ca și al extinde
rii relațiilor noastre comerciale este tova
rășul Nicolae Ceaușescu, luptătorul cel mai 
consecvent pentru progresul economiei 
românești.

Amplificarea schimburilor comerciale și 
a cooperării în producție cu alte țări, în
cadrarea tot mai activă și eficientă a 
României în diviziunea internațională a 
muncii sînt probleme cărora secretarul 

general al partidului le acorda o atenție 
de prim ordin. Consfătuirile cu lucrătorii 
din comerțul exterior, vizitele în între
prinderi, analizele sistematice constituie 
un ajutor direct pe care-1 resimte fiecare 
dintre cei care lucrează în domeniile con 
ceperii, fabricării și desfacerii produselor 
românești.

De la tovarășul Nicolae Ceaușescu am 
învățat să gîndim economic, să asiguram 
o înaltă eficiență comerțului nostru exte
rior. Pentru noi aceasta înseamnă sa li
vrăm produsele în cele mai bune condiții 
la calitate corespunzătoare, să comercia
lizăm mai bine mărfurile românești pe 
piața externă, să gospodărim mai rațio
nal fondurile valutare de import.

Indicațiile secretarului general al par
tidului constituie un îndreptar concret și 
permanent de acțiune pentru toți cei ce 
lucrăm în întreprinderea de comerț exte
rior „Electronum" și mai ales pentru noi, 
economiștii. Pornind de la aceste indicații, 
care reflectă o profundă cunoaștere a 
problemelor specifice din domeniul co
merțului exterior, depunem eforturi pen
tru a ne spori contribuția la permanenti
zarea echilibrului balanței comerciale și 
echilibrarea balanței de plăț- externe, prin 
îmbunătățirea structurii importului și ex
portului fiecărei intreprinderi de comerț 
exterior, prin creșterea ponderii la export 
a produselor care ăsigură o înaltă valori - 
ficare a inteligenței tehnice românești 
Răspunzînd chemării partidului, ne anga
jăm în înfăptuirea acestor obiective pa
triotice cu toată energia, cu toata capaci
tatea de muncă pentru ca 1978 să devină 
anul de afirihare deplină a produselor din 
nomenclatorul de export al întreprinderii 
, Electronum** pe piața mondială, pe baza 
afirmării depline in contractele cu parte 
nerii externi a principiilor de cooperare, 
colaborare și înțelegere promovate perma
nent de partidul nostru, de secretarul său 
general.

Ne exprimăm recunoștința vie pentru 
munca neobosită, plină de dăruire a to
varășului Nicolae Ceaușescu, pentru tot ce 
a făcut în folosul țării noastre, pentru so
cialism și îi dorim viață îndelungată pen
tru ridicarea societății noastre pe cele mai 
înalte culmi ale civilizației.

Constantin ANGELESCU 
economist la l.S.C.K. „Electronum" — 

București

0 gîndire ce întruchipează 
nobile aspirații și tradiții progresiste

(Urmare din pag. 9)punct de plecare teoretic și practic 
in elaborarea concepției României, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu pri
vind necesitatea, posibilitatea și mo
dalitatea făuririi unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale.DESIGUR, nu este și nu poate fi în intenția și în posibilitatea de cuprindere a acestor rînduri, relevarea tuturor contribuțiilor teoretice originale ale secretarului general al parti

dului la dezvoltarea științei economice românești și universale, la elaborarea concepției și strategiei dezvoltării economice impetuoase și independente a României socialiste. Am dorit doar, cu ocazia aniversării zilei sale de naștere, să relevăm cîteva din acele aspecte ale gîndirii sale economice și social-politice originale, progresiste, revoluționare care se racordează în gradul cel mai înalt la nobilele aspirații de progres, liber

tate și bunăstare ale poporului român și la tradițiile înaintate de gîndire economică românească, la aspirațiile '■ele mai profunde ale tuturor forțelor revoluționare, progresiste ale lumii contemporane. Am dorit, cu ocazia acestei sărbători, a întregului nostru popor, să aducem un modest dar fierbinte omagiu, împreună cu toți oamenii muncii din țara noastră, cu toți prietenii României socialiste, aceluia care cu o minte cutezătoare și lucidă, cu o gîndire fermă și neobosită conduce destinele poporului român spre bunăstare .și fericire, spre comunism.



PARTICIPAREA DEMOCRATICĂ
A MASELOR LA CONDUCEREA
SI CONTROLUL ÎNTREGII ACTIVITĂȚI

ECONOMICO-SOCIALE
ir
La ÎMPLINIREA a șase decenii de viață și a 45 de ani de activitate revoluționară, gîndurile și sentimentele de recunoștință, de dragoste și stima cea mai aleasă ale întregului nostru popor, se îndreaptă în mod firesc către secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, eminent om politic, a cărui concepție și faptă revoluționară ne călăuzește în mod temeinic toate acțiunile, ne mobilizează forțele și energiile pentru ridicarea țării în rîndul statelor avansate ale lumii, pentru făurirea celei mai înaintate orînduiri — socialismul și comunismul. Această operă istorică de o amploare fără precedent, ridică desigur numeroase probleme de ordin economic, politic și social, a căror soluționare optimă implică o profundă cunoaștere a legilor și cerințelor obiective, capacitatea de a le aplica în mod creator în condițiile concret-isto- rice, de a pătrunde sensurile progresului contemporan și de a le asimila organic în procesul propriei dezvoltări. Este meritul Partidului Comunist Român de a fi elaborat și pus în aplicare o politică strategică de largă perspectivă, de o mare coerență, pentru înfăptuirea cu deplin succes a acestei opere istorice, la a cărei fundamentare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adus și aduce, cu gîndirea sa novatoare, originală, ancorată puternic în realitățile, aspirațiile și idealurile cele mai nobile ale poporului român, al cărui cel mai iubit, mai respectat și mai devotat fiu este, o contribuție decisivă de o inestimabilă valoare teoretică și practică.în concepția dialectică, deosebit de profundă, a secretarului general al partidului cu privire la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, există două aspecte, două laturi, care se întrepătrund, se condiționează reciproc atît de organic, încît am putea spune, ajung pînă la contopire. Este vorba de conducerea științifică a întregului proces al construcției socialiste, pe de o' parte, și de aprofundarea continuă a democrației, de crearea tuturor condițiilor pentru participarea cît mai directă a maselor largi populare la înfăptuirea actului de conducere în toate domeniile vieții economice, politice și sociale, practic ale întregii societăți, pe de altă parte.Necesitatea conducerii științifice de către partidul comunist decurge din chiar complexitatea procesului făuririi noii orînduiri, proces care nu poate fi lăsat la voia hazardului, nu se poate realiza în mod empiric, fără o viziune clară a obiectivelor ce trebuiesc atinse, 

fără definirea precisă a măsurilor și acțiunilor de ordin strategic și tactic, fără coordonarea riguroasă a tuturor acestor acțiuni, a eforturilor și forțelor poporului. în același timp, promotor consecvent al celei mai autentice democrații, cu nețărmurită încredere în nesecatul izvor al înțelepciunii colective a maselor, secretarul general al partidului nostru, a subliniat în repetate rîn- duri că făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate nu poate fi decît creația conștientă a milioanelor de oameni ai muncii, că întreaga politică a partidului comunist, forța politică conducătoare în societatea noastră, care se identifică pe deplin cu năzuințele și preocupările maselor populare, ale întregii societăți, este tocmai o expresie a voinței poporului, chemat să participe activ la elaborarea acestei politici. în Raportul prezentat Congresului al XI-lea al partidului tovarășul 
Nicolae Ceaușescu reafirma faptul că pornim neabătut de la principiul marxist-leninist că dezvoltarea democrației socialiste, făurirea conștientă de către popor a propriei sale istorii constituie o necesitate obiectivă a edificării noii orînduiri, deoarece numai împreună cu întregul popor vom asigura victoria societății socialiste multilateral dezvoltate și a comunismului pe pămîntul României.Acționîndu-se neabătut pentru înfăptuirea deplină în viață a acestui principiu, după cel de-al IX-lea Congres, din inițiativa și cu contribuția directă, teoretică și practică a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a fost creat un cadru organizatoric, începînd de la nivelul unităților economi- co-sociale și pînă la nivel național, unic în felul său, care asigură participarea nemijlocită a tuturor categoriilor de oameni ai muncii, fără deosebire de naționalitate, la conducerea economiei și a vieții sociale, realizîndu-se astfel o unitate dialectică indisolubilă între conducerea științifică de către partidul comunist a întregului proces al edificării socialiste și adîncirea continuă a democrației muncitorești. Evidențiind tocmai această realitate vie a societății noastre, la recenta Conferință Națională a partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu spunea că „atunci cină poporul de
vine cu adevărat stăpîn pe destinele sale, cînd partidul 
aflat la guvernământ este el însuși ieșit din rîndul po
porului și își trage forța și seva din rîndurile clasei 
muncitoare, ale țărănimii și intelectualității, în aceste 
condiții întărirea rolului de conducător politic al parti
dului constituie chezășia și necesitatea pentru asigura-



Conferirea medaliei de aur „Frederic Joliot-Curie“ 
tovarășului Nicolae Ceaușescu — 

recunoaștere internațională a contribuției României 
la rezolvarea problemelor păcii, progresului 

și dreptății sociale

„Această medalie vi se inmînează dumneavoastră, domnule președinte, pentru 
remarcabila activitate pe care ați desfășurat-o, de-a lungul întregii dumneavoastră 
vieți, în favoarea păcii și securității internaționale, pentru destindere și dezarmare.

Această medalie vi se înmînează ca o recunoaștere a muncii pe care ați depus-o 
în slujba poporului dumneavoastră, pentru a-i asigura o viață mai bună, pentru a 
construi socialismul.

Această medalie vi se înmînează ca o recunoaștere a remarcabilei dumneavoastră 
activități in sprijinul luptei de eliberare națională a popoarelor, pentru independența 
tuturor popoarelor lumii.

Această medalie vi se înmînează pentru remarcabila și marea dumneavoastră ac
tivitate in sprijinul luptei țărilor recent eliberate, pentru făurirea unei noi ordini econo
mice internaționale.

Vă inminăm această medalie dumneavoastră și, prin dumneavoastră, Partidului 
Comunist Român, Guvernului Republicii Socialiste România, poporului român".

ședințele Nicolae Ceaușescu subliniază că lichidarea decalajelor actuale „presupune valorificarea 
la maximum a mijloacelor și resur
selor proprii, unirea eforturilor, 
energiei și capacității creatoare 
a poporului pentru dezvoltarea for
țelor de producție ale țării, pentru 
crearea unei industrii moderne și a 
unei agriculturi de înaltă productivi
tate... O importanță deosebită are, 
de asemenea, valorificarea judicioa
să, în scopul unui progres rapid, 
atît a resurselor de materii prime 
naționale, cît și a forței de muncă, 
acordîndu-se o atenție permanentă 
calificării cadrelor, în toate dome
niile, în pas cu cerințele revoluției 
tehnico-științifice contemporane"3).

3) Nicolae Ceaușescu, România pe drumul 
construirii societății socialiste multilateral 
dezvoltate, voi. 12. Ed. Politică, 1976, pag. 312

în același timp, eforturile pe care le fac țările în curs de dezvoltare trebuie sprijinite prin măsuri cores-

ROMESH CHANDRA
președintele Consiliului Mondial al Păcii

punzătoare, adoptate la scară universală. In concepția României, colaborarea economică internațională, ca factor al lichidării subdezvoltării, implică promovarea unor forme echitabile de relații, care să excludă practicile de profit ale companiilor transnaționale și orice alte forme de exploatare a unui popor de către altul, precum și creșterea reală a sprijinului financiar, material și teh- nico-științific pe care țările avansate industrial au datoria să îl acorde țărilor în curs de dezvoltare.Acest sprijin este impus de interdependențele universale contemporane, de faptul că progresul econo- mico-șocial a devenit indivizibil, la fel ca și pacea. La acest argument de ordin general se adaugă, pentru fostele metropole, și obligații de ordin moral care țin de faptul că însuși nivelul lor actual de dezvoltare este rezultatul și al contribuției popoarelor rămase în urmă.

I
N CADRUL CONCEPTUAL, schițat mai sus în liniile sale generale, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu militează pentru a se adopta pe plan internațional un ansamblu de măsuri practice, eficiente și coerente pentru lichidarea subdezvoltării.în acest scop, țara noastră a prezentat, în ultimii ani, în cadrul diferitelor organizații economice internaționale, propuneri constructive privind rezolvarea unor probleme vitale pentru toate națiunile, cum sînt : problema materiilor prime și resurselor energetice ; stabilirea unor raporturi echitabile între prețurile internaționale ; asanarea comerțului internațional prin eliminarea numeroaselor restricții și practici discriminatorii, obstacole tarifare și netarifare, care stingheresc astăzi fluxurile normale de mărfuri dintre diferitele țări ale lumii și afectează, în primul rînd, interesele țărilor în curs de dezvoltare ; îmbunătățirea modalităților de efectuare a transferului tehnologic internațional spre a se asigura accesul echitabil al tuturor statelor la progresul tehnico-științific contemporan ; rezolvarea problemei alimentare mondiale prin ridicarea nivelului producției în țările cronic deficitare ; universalizarea, democratizarea și îmbunătățirea funcționării sistemului monetar internațional etc.Numitorul comun al tuturor acestor propuneri concrete — care decurg nemijlocit din concepția novatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu și au fost elaborate potrivit indicațiilor sale —• este îmbinarea efortului propriu al țărilor în curs de dezvoltare cu intensificarea și perfecționarea colaborării economice internaționale, ghidată de ideea necesității de a se lichida subdezvoltarea și de a se găsi, în comun, cele mai bune soluții pentru problemele care confruntă astăzi omenirea.Realizarea unei astfel de îmbinări presupune, în primul rînd, democratizarea tuturor relațiilor internaționale, inclusiv perfecționarea cadrului juridic și instituțional în care aceste relații se realizează. în această direcție de preocupări, România acordă o atenție specială creșterii rolului organizațiilor economice internaționale eu vocație universală și ridicării eficienței activității lor.într-o lume caracterizată deopotrivă pe de o parte prin existența statelor naționale, suverane și inde-
Costin MURGESCU 
directorul Institutului 

de Economie Mondială

(Continuare în pag. 32)



„GlWIMI PREȘEDINEELIII
ME CEMȘESCl) 
aparme imn uimi*

O viață închinată cauzei libertății și fericirii 
poporului

Mi-am dat seama, în România, că la dv. omul este cel mai 
prețios capital : căci tot ceea ce se construiește este spre binele 
lui. De aici și marea încredere în conducerea țării. M-au emo
ționat în România, întîlnirile președintelui cu cetățenii, cu 
masele ; sînt firești sentimentele de caldă simpatie cu care 
este înconjurat, ovațiile cu care este primit pretutindeni. El este 
un vajnic luptător pentru interesele poporului — știm că a 
intrat în această luptă de foarte tînăr — întreaga lui viață fiind 
închinată cauzei libertății și fericirii poporului.

DANIEL CADENA 
publicist mexican

Exponent fidel și prestigios al intereselor 
poporului român

Președintele Nicolae Ceaușescu mi-a apărut ca un militant 
înnăscut, care a știut să se aplece în mod fericit asupra condi
țiilor poporului său și să le înțeleagă încă de la o vîrstă. fra
gedă, pentru ca apoi, să se înroleze în lupta pentru eliberarea 
țării de sub fascism și exploatare, iar azi să-i conducă în modul 
cel mai fericit destinele. Pentru președintele Nicolae Ceaușescu 
cauza sa se confundă total cu cauza poporului român. Poporul 
dv. are în președintele Nicolae Ceaușescu un exponent fidel și 
prestigios al intereselor sale, iar în lumea de azi domnia-sa a 
adăugat acestor calități și pe cele de apărător al cauzei libertății 
și demnității tuturor popoarelor lumii, de artizan al unei feri
cite cooperări între țări.

ATSU KOFFI AMEGO 
președintele Curții Supreme a Republicii Togo

Un mare conducător, un om de stat 
cu o viziune largă

Am fost foarte impresionat de întîlnirea cu președintele dv. 
Este o personalitate remarcabilă, un mare conducător, un om 

de stat cu o viziune largă, care înțelege pe deplin politica in
ternațională.

Președintele mi-a vorbit despre marii pași care se fac în 
țara dv. pe calea dezvoltării industriale, precum și în agricul
tură unde, în următorii ani, actuala suprafață irigată se va 
dubla. Eu însumi am constatat direct, în cursul vizitei, marile 
progrese pe care România le face sub conducerea președintelui 
Ceaușescu.

Am constatat grija pe care statul o are față de om și drep
turile lui.

dr. ARMAND HAMMER 
președintele Consiliului de administrație 

al corporației „Occidental Petroleum"

Pentru fericirea poporului român, pentru 
înțelegere între națiunile lumii

Președintele Nicolae Ceaușescu este un mare om politic, 
îmi erau bine cunoscute dinainte renumele său pe plan in
ternațional, stima de care se bucură pretutindeni. întîlnindu-1, 
m-a impresionat puternic personalitatea președintelui Româ
niei, concepția sa privind dezvoltarea și viitor.ul țării. Acțio
nează pentru fericirea poporului român, promovînd totodată 
respectul, înțelegerea între națiunile lumii.

LUCIEN GAUTIER
președintele Grupului de prietenie 

Franța-România din Senatul francez

Stăpînirea unei vaste și complexe 

problematici în toate resorturile ei
Ca om al finanțelor, aș vrea să remarc, în mod cu totul 

deosebit, perfecta cunoaștere de către președintele Ceaușescu 
a problemelor economico-financiare internaționale, capacitatea 
sa de a le aprofunda pînă la aspectele lor de detaliu, de teh
nică operațională. Pentru un specialist al finanțelor, este o 
mare satisfacție de a găsi la un șef de stat o deplină înțelegere 
asupra unor asemenea aspecte, legate în fond de o vastă și 
complexă problematică. Iar președintele Ceaușescu stăpînește 
această problematică în toate resorturile ei.

H. O. RUDING
director executiv la Fondul Monetar Internațional



Nicolae Ceaușescu - comunistul românul, 
conducătorul de stat

Politica internă și externă promovată de comunistul, româ
nul și conducătorul de stat Nicolae Ceaușescu, se înscrie în 
liniile tradițiilor milenare ale acestui popor, atît de iubitor de 
libertate. în personalitatea președintelui Nicolae, Ceaușescu se 
contopesc convingerile comuniste și tradițiile românești, o gîn
dire materialist-dialectică de talie mondială, patriotismul, cu 
alte cuvinte OMUL ȘI PATRIA SA. Sub conducerea lui 
Nicolae Ceaușescu țara a ajuns mai departe decît oricînd în 
trecut, mai departe decît s-a crezut posibil.

PER OLOF EKSTROM 
publicist suedez

Sprijin pentru activitatea Organizației 
Națiunilor Unite

în cadrul contactelor pe care le-am avut de la venirea mea 
în România, a constituit pentru mine o onoare și un privilegiu 
deosebit primirea mea de către Excelența Sa, președintele 
Nicolae Ceaușescu. Am fost foarte impresionat de ideile sale re
feritoare la legătura organică ce există între dezvoltare și pace, 
concepte ce prevalează în lumea de azi. Iar în timpul convorbirii 
a reieșit din nou, cu claritate, faptul că România este gata să 
sprijine activitatea Națiunilor Unite pe toate căile posibile.

A. S. DAJANI 
directorul Centrului de informare al O.N.U. la București

Un ilustru om de stat, conducător 
al unui nobil popor

Mi-am dat seama o dată mai mult că președintele Nicolae 
Ceaușescu este o mare personalitate, fiu iubit al României prie
tene. Trebuie să adaug că totdeauna cînd vorbim despre Româ
nia, vorbim cu un adînc respect. Respectul față de un popor nobil, 
condus de un ilustru om de stat, care muncește pentru binele 
țării sale, respectind în același timp năzuințele tuturor popoare
lor iubitoare de pace și colaborare.

DANIEL TOME MAGAIA 
din conducerea Organizației
Sindicatelor din Mozambic

A

îndemnuri pentru aprofundarea problemelor 
vitale ale lumii contemporane

Cunoaștem cu toții interesul pe care președintele României, 
Nicolae Ceaușescu, îl acordă activităților prospective, îndem
nurile domniei sale adresate oamenilor de știință de a apro
funda problemele vitale ale continentului, ale lumii contem
porane. Aceasta se reflectă în locul important pe care îl ocupă 
studiile viitorului în cadrul activității comunității științifice 
românești și, în ultimă instanță, în înseși rezultatele remar
cabile obținute în activitatea de planificare, în acțiunea de 
construire a noii societăți în România.

mahdi elmandjra
economist, rectorul Universității din Rabat (Maroc)

Idei creatoare pentru realizarea uner noi 
ordini economice mondiale

Am avut onoarea să fiu primit de președintele Nicolae 
Ceaușescu, una din cele mai proeminente personalități poli
tice ale timpurilor noastre. Domnia-sa are o viziune clară a 
direcțiilor de dezvoltare a României, o înțelegere profundă a 
problemelor globale ale dezvoltării și idei creatoare privind 
modul în care trebuie să acționăm pentru a realiza o nouă 
ordine economică mondială. Vizita mi-a oferit, de asemenea, 
prilejul să apreciez contribuția României atît la promovarea 
și realizarea activităților P.N.U.D., cît și la cauza cooperării 
economice și tehnico-științifice între statele membre ale Na
țiunilor Unite-

BRADFORD MORSE 
director general al Programului 

Națiunilor Unite pentru Dezvoltare

Vocea unei națiuni suverane
Trebuie să vă spun că admir foarte mult activitatea, par

ticiparea președintelui Ceaușescu la viața internațională. Șe
ful statului român a făcut bine cunoscute lumii pozițiile țării 
sale, a făcut să răsune cu autoritate vocea unei națiuni suve
rane. Consider ca fiind de mare importanță ideile, contribuția 
personală a președintelui țării dumneavoastră la edificarea 
unei noi ordini economice internaționale. în acest sens, pre
ședintele Ceaușescu subliniază necesitatea instaurării justiției 
în cadrul relațiilor internaționale, în contextul respectării 
drepturilor și personalității fiecărei țări.

dr. RAFAEL CALDERA 
senator, fost președinte al Venezuelei

■ ----
0 politică deschizătoare de drum, o chemare 

la un dialog deschis
V Concepția șefului statului român este, înainte de toate, o 
deschidere de drum, cu obiective clare, menite să conducă la 
progresul general al poporului. Poziția României cheamă la 
un dialog deschis toate țările pentru a fi conștiente de nece
sitatea propriei independențe politice și economice, pentru 
obținerea căreia, făurirea unei noi ordini economice este pre
misa fundamentală.

' prof. dr. ELEONORA MAȘINI 
secretar general al Federației 

mondiale pentru studierea viitorului

„Gîndirea președintelui Nicolae Ceaușescu 
aparține întregii lumi''

Concepția președintelui Nicolae Ceaușescu cu privire la 
instaurarea unei noi ordini economice internaționale, are în 
vedere rezolvarea unor probleme de care depind înseși bună
starea și progresul omenirii. Prin aceasta, gîndirea președinte
lui Nicolae Ceaușescu aparține nu numai României, ci lumii 
întregi, care, urmînd principiile sale, poate spera în progres, 
într-un viitor mai bun pentru care luptă mișcarea pentru o 
nouă ordine economică internațională.

prof. FRANCO TORTI
Italia



Semnificațiile economico-sociale
(Urmare din pag. 20)

mondială, astfel ca industria națională să 
constituie principalul factor dinamizator al 
întregii economii și să posede o capacitate 
ridicată de asimilare și propagare a ceea ce 
este nou, precum și de adaptare la cerințele 
pieței mondiale.

Este important să arătăm că orientările 
stabilite de Conferința Națională a partidului 
pun accent deosebit pe subramurile de înaltă 
tehnicitate din cadrul construcțiilor de mașini 
și al chimiei, nu pur și simplu pentru că ele 
cunosc o dezvoltare, mai accentuată și în 
țările avansate economic, ci pentru că de ele 
este legată, în mod hotărîtor promovarea 
progresului tehnic în economia noastră, iar 
pe piața mondială produsele acestor ramuri 
se bucură de cerere chiar și în condițiile unei 
conjuncturi economice mai puțin favorabile. 
Astfel, potrivit unor prognoze făcute chiar în 
condițiile influențelor exercitate de criza e- 
conomică din țările occidentale, cererea 
mondială pentru bunuri de echipament în 
următorii ani, pînă în 1985-1990, va rămîne 
intensă, ritmul de creștere anuală situindu-se 
între 6 si 10% (vezi : L'Expansion, septembrie 
1977, nr'. 110).

Una din coordonatele de bază ale politicii 
partidului nostru de dezvoltare economică- 
socială, amplu fundamentată în lucrările to
varășului Nicolae Ceaușescu și strălucit 
confirmată de practica socială, o constituie 
repartizarea rațională, optimă a venitului na
țional pentru dezvoltare și consum, asigurarea 
unei rate înalte a acumulării ca bază a a- 
sigurării unor ritmuri înalte ale creșterii eco
nomice și ale nivelului de trai.

Experiența dezvoltării noastre economice 
din ultimii 10 ani pune în evidență relația 
de multiplicare reciprocă dintre rata acumu-

Noua ordine economică internațională
(Urmare din pag. 29)pendente, dar cu interese, orînduiri sociale și niveluri de dezvoltare diferite, iar pe de altă parte prin adîn-, cirea interdependențelor la scară planetară, misiunea fundamentală a acestor organizații este de a găsi problemelor majore înscrise pe agenda lor de lucru rezolvări convenite cu participarea egală în drepturi a tuturor statelor.în complexul sistem instituțional cu caracter universal, locul principal revine Organizației Națiunilor Unite.Definind poziția" României, președintele Nicolge Ceaușescu a precizat : ,,Organizației Națiunilor Unite 

ii revine rolul cel mai important, 
deoarece ea oferă cadrul organizato
ric cel mai adecvat pentru dezbate
rea largă și democratică a probleme
lor și pentru participarea activă la 
soluționarea lor, la întreaga viață in
ternațională a tuturor statelor11'1). '•) Nicolae Ceaușescu, România pe drumul 

construirii societății socialiste multilateral 
dezvoltate, voi. 12. Ed. Politică, 1916, pag. 323Pentru ca acest for mondial să-și 

lării, dinamica venitului național și creșterea 
fondului de consum. Așa cum rezultă dir 
tabelul nr. 2, dinamismul economiei noastre, 
relevat, atît prin ritmul creșterii cît și prin 
sporul absolut de fa un cincinal la altul a 
venitului național, (calculat ca diferență între 
ultimul an al perioadei respective și anul fi
nal al perioadei anterioare), s-a intensifica' 
ceea ce a contribuit și contribuie, esențial, la 
reducerea decalajului față de țările dezvolta
te. Și în viitorul cincinal, cînd — pentru fondul 
de dezvoltare (acumulare) se vor aloca 30- 
33%, orientarea spre menținerea unei rate 
înalte a acumulării va sta, alături de crește 
rea mai intensă a eficienței economice, la 
baza dinamismului economic, fiind o garanțh 
și un factor hotărîtor al realizării trecerii 
României în rîndul țărilor cu un nivel mediu 
de dezvoltare. După unele calcule, sporul ab 
solut al venitului național în viitorul cincinal 
va fi de circa 1,5 ori mai mare în compara
ție cu cel obținut în actualul cincinal.

Depășirea stadiului de țară în curs de 
dezvoltare și înscrierea României în rîndul 
țărilor cu nivel mediu de dezvoltare, impune, 
mai mult ca oricînd, așa cum cerea secreta
rul general al partidului, accentuarea laturilor 
calitative ale activității economice, ridicarea 
substanțială a nivelului calitativ al întregii 
activități, astfel incit ritmurile de creștere 
economică să se realizeze în mai mare mă
sură pe seama factorilor intensivi. înfăptuirea 
a ceea ce tovarășul Nicolae Ceaușescu, de 
finea atît de expresiv, transformarea canti
tății într-o nouă calitate, are ca suport 
trainic, acumulările din ultimele cincinale 
constituind, în același timp, chezășia reali
zării prevederilor, următorului cincinal și o 
ridicării României la o nouă treaptă calita
tivă în mișcarea ei consecventă, sub condu
cerea președintelui ei, spre comunism.

îndeplinească menirea în mod cît mai eficient, România acționează pentru întărirea rplului O.N.U. și democratizarea activității sale, spre a reflecta mai fidel marile schimbări intervenite. în lume și a putea contribui mai substanțial la afirmarea cursului nou în relațiile internaționale, la statornicirea unui climat de destindere, colaborare echitabilă și înțelegere între națiuni, la consolidarea păcii și securității internaționale.Prin identificarea științifică a direcțiilor fundamentale ce se cuvin imprimate progresului contemporan, și realismul profund al soluțiilor propuse, concepția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la edificarea unei noi ordini economice și politice internaționale dă expresie capacității creatoare a . marxism-leninismului viu, ancorat în realități, exercită o puternică influență în mișcarea contemporană de idei și contribuie la sporirea prestigiului României socialiste în lume.
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Economice și Sociale. Institutul Central de 

Cercetări Economice
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NICOLAE CEAUSESCU — GÎNDIRE CREA 
TOARE SI ACȚIUNE DINAMICĂ ÎN SLUJBA 
PROGRESULUI SI BUNĂSTĂRII

— Tovarășului Nicolae Ceaușescu
i-au fost conferite titlurile de 
Doctor în științe politice și de 
Doctor în economie 1—2

— Dimensiuni novatoare funda
mentale în strategia dezvoltării 
economico-sociale (loniță Ol- 
teanu) 3

— O gindire ce întruchipează no
bile aspirații și tradiții progre
siste (Vasile loța) 7

- Viziune originală asupra con
ducerii științifice a societății 
(prof. dr. Gh. P. Apostol) 10

— Dialogul viu, permanent al to
varășului Nicolae Ceaușescu cu 
masele — izvor de idei origi
nale, de progres economic și 
social 13

— Optimizarea raportului acumu- 
lare-consum, factor fundamental 
de propulsare a României pe 
orbita progresului (Ion Blaga) 15

— Semnificațiile economico-sociale 
ale trecerii României în rîndul 
statelor cu dezvoltare medie
(dr. Gh. Crețoiu) 18

— Tovarășului Nicolae Ceaușescu -
vibrante mesaje izvorîte din 
gîndul și inima întregii națiuni
• Imbold și sprijin pentru creati

vitate și competitivitate (Mihai 
Popa)

• Preocupare continuă pentru 
dezvoltarea și modernizarea 
industriei (loan Moldovan)

• încredere deplină în afirmarea 
inteligenței românești (ing. 
Marcel Sirbu)

• Promotorul unei concepții
de maximă eficiență în dome

niul investițiilor (Ion Neguț)
• Deschizător de orizonturi noi

participării României la circu
itul economic mondial (Con
stantin Angelescu) 21—23

— Participarea democratică a ma
selor la conducerea și controlul 
întregii activități economico-so
ciale (dr. Cornel luga) 24

— Concepția președintelui Nicolae
Ceaușescu despre noua ordine 
economică internațională (Costin 
Murgescu) 27

— ,,Gîndirea președintelui Nicolae 
Ceaușescu aparține întregii lumi 30
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IDEI Șl CONCEPTE ROMÂNEȘTI 
CE ÎMBOGĂȚESC MARELE TEZAUR 
AL SPIRITUALITĂȚII UNIVERSALE

Peste 50 de volume, in 14 limbi consacrate vieții ți operei 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU oglindesc înaltul 

prestigiu internațional al României socialiste 
ți al președintelui ei
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luci ji i.UNl.tf'lt KUMANEȘTI 
ce Îmbogățesc marele tezaur 
AL SPIRITUALITĂȚII UNIVERSALE

Peste 50 de volume, in 14 limbi consacrate vieții și operei
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU oglindesc înaltul

prestigiu internațional al României socialiste
și al președintelui ei

NICOLAE
DEAUȘESCU

Nicolae
Ceaușescu

, lusgetfdb/te Scbriftenrțykuiy 
przemdwienia
>65-1976

CEAUSESCac Ccauțetcu

len - Aufsătze

para

Per un nuovo ordine 
internwionale

NIKOAAI 
TIAOVIEIKOV

România a caminho 
do Socialismo 
ciscursos poftcos

1ÎIOUJ1NS
n'JTDH ^UJ

Mir rfEiPHNHKĂl 
MEMilYNEPrAIlA 
ETA BAAKANIA 
n.OAOro, KAl IE OAOH 
??&™t,NO¥T0N KOIMO

mănien auf dem \\ eg
Sozialismus


