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Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în înalta funcție 

de secretar general al partidului — 
chezășia viitorului luminos 

al patriei noastre



XII

CU PUTERNIC ELAN REVOLUȚIONAR. 
ANGAJAȚI 1N GRANDIOASA 

COMPETIȚIE A PROGRESULUI
A FOST pentru poporul român o săptămînă cu ade

vărat înălțătoare, zile care rămîn înscrise cu litere 
de aur în istoria unei țări. Au fost zile care ne-au 

făcut să simțim cu mai multă putere acea justificată 
mîndrie patriotică pe care o dă sentimentul înfăptuirii, 
al datoriei împlinite față de patrie. Și care ne-au făcut, 
mai mult, mult mai mult ca în alte dăți, să pri
vim cu ochii minții România socialistă a zilei de 
mîine, mai prosperă, mai înfloritoare, mai luminoasă 
și mai respectată în lume, ne-au întărit voința de a 
munci cît mai bine, fără preget, pentru înfăptuirea mă
rețelor obiective pe care ni le-am stabilit prin documen
tele adoptate de Congres. Congresul al XII-lea al Parti
dului Comunist Român, Congresul întregului popor, așa 
cum a intrat în conștiința fiecăruia dintre noi a deliberat 
și, în realitate, odată cu el și prin el întreaga noastră na
țiune a deliberat și a hotărît asupra propriului său viitor.

Realegîndu-1 pe tovarășul Nicolae Ceaușe.scu în su
prema funcție de secretar general al partidului, Congre
sul a exprimat în act solemn voința unanimă a comuniș
tilor români, a întregului popor, a tuturor fiilor Româ
niei socialiste, români, maghiari, germani, sîrbi și de alte 
naționalități. Pentru că toți cetățenii acestor istorice me
leaguri românești — fără nici o deosebire de naționali
tate — văd în tovarășul Nicolae Ceaușescu exponentul 
cel mai demn și mai hotărît al idealurilor celor mai 
înalte de dreptate și libertate națională pentru care au 
luptat ei înșiși, pentru care au luptat moșii și strămoșii 
lor. în împlinirea acestui act de voință națională aflăm 
chezășia cea mai trainică a necontenitului nostru pro
gres spre orizonturile cele mai luminoase ale civiliza
ției comuniste, a făuririi societății celei mai depline 
demnități și afirmări a omului, certitudinea apărării ne
clintite și întăririi continue a independenței și suvera
nității patriei, de atîtea ori amenințată în decursul zbu
ciumatei sale istorii.

Istoria unei țări este geografia țării aceleia și toate 
marile evenimente politice din viața poporului român 
s-au repercutat. într-un fel sau altul, asupra geografiei 
țării. Iar dacă acest lucru este adevărat, istoria ultimelor 
decenii, istoria socialistă a patriei și poporului nostru 
și-a pus puternic amprenta, a creat de fapt o nouă geo
grafie economică a României. Căci ce poate fi oare mai 
elocvent decît faptul că la sfîrșitul acestui cincinal pro
ducția industrială a țării va fi de 53 de ori mai mare 
decît în anul 1938,, că România, care importa pînă și sa
pele, are astăzi o industrie modernă, capabilă să rezolve 
cele mai complex© probleme ale progresului tehnic 
contemporan.

Acum, în aceste zile ale Congresului, trăim mai viu 
decît oricînd sentimentele demnității și independenței 
naționale. I le datorăm unuia dintre cei mai mari oameni 

de stat ai României, aceluia care, devenind cel mai auto
rizat purtător de cuvînt al oamenilor acestei țări, fiul cel 
mai iubit al oamenilor acestui pămînt, le-a redat ființa 
și demnitatea națională și spirituală. Sîntem uniți prin 
cuvîntul tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin partidul 
nostru comunist, în gîndurile noastre cele mai nobile. 
Sîntem uniți și ferm hotărîți să ne ridicăm țara — 
România noastră — pe acel loc ce i se cuvine prin nepie
ritoarele merite ale poporului care, înfruntînd nenumă
rate vifore ale istoriei, a dăinuit peste veacuri pe aceste 
meleaguri, aflate la cumpănă de Europă.

Poate că nicicînd noi, cei care prin munca noastră 
am dăltuit noua înfățișare a țării, nu am simțit mai pu
ternic mîndria de a fi părtași direcți la măreața operă 
care se înfăptuiește, nu am avut mai deplin sensul și 
sentimentul trăirii noastre, al răspunderii noastre în fața 
istoriei, al forței noastre, al capacității de a ne făuri vi
itorul ca atunci cînd l-am auzit pe secretarul general al 
partidului nostru comunist rostind de la înalta tribună a 
Congresului, cu adine patos revoluționar, aceste memo
rabile cuvinte ce ne vor rămîne adînc întipărite în inimă 
și în gînd :

„Generația noastră arc marea fericire de a fi făuri- 
toarea tuturor acestor mari transformări revoluționare 
din România și de a putea spune, cu satisfacția datoriei 
împlinite :

Am înfăptuit revoluția de eliberare națională și so
cială. Am asigurat dezvoltarea democratică a țării, în
făptuirea revoluției și victoria socialismului, edificarea 
societății socialiste multilateral dezvoltate și deschiderea 
căilor spre comunism. Am schimbat radical condițiile 
de muncă și de viață ale întregului nostru popor.

Am învins multe greutăți, de tot felul, dar am mers 
neabătut înainte, în frunte cu Partidul nostru Comunist 
— forța politică conducătoare a națiunii care își îndepli
nește cu cinste misiunea istorică de a asigura dezvolta
rea continuă, independentă a patriei, de a asigura victo
ria comunismului în România".

NE-AM PREZENTAT la Congres cu un bilanț bogat 
de care putem să fim mîndri. Și deși progresul 
României s-a realizat în ultimii cinci ani în condiții 

deosebit de complexe, deși a trebuit să ținem seama de 
implicațiile crizei economice mondiale, agravată de criza 
energetică și de materii prime, însoțită de o creștere 
exagerată a prețurilor acestor produse, de amplificarea 
crizei valutar-financiare și adîncirea decalajelor pe plan 
internațional, avem succese remarcabile în dezvol
tarea economico-socială a patriei, succese care generează 
un profund optimism în rândurile poporului, sînt un iz
vor de adîncă încredere în justețea drumului pe care



Partidul Comunist Român călăuzește întreaga națiune. 
„Realizările obținute în acest cincinal în toate domeniile 
de activitate — sublinia secretarul general al partidului 
în Raportul prezentat Congresului — situează în conti
nuare România printre puținele țări din lume a căror 
dezvoltare economică urmează o linie ascendentă, dina
mică și echilibrată, asigurînd un nivel de trai tot mai 
înalt oamenilor muncii". Marile realizări obținute în 
toate domeniile construcției socialiste sînt rodul activi
tății pline de abnegație a tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, care, atunci cînd a fost cazul, 
au știut să învingă orice greutăți, fără să se lase abătuți 
de la drumul pe care și l-au ales, al ridicării continue a 
României pe noi trepte de progres și bunăstare. Ele de
monstrează, în același timp, cu deosebită vigoare, juste
țea politicii și activității practice a partidului nostru co
munist, care a asigurat și asigură aplicarea creatoare a 
legilor obiective la condițiile concrete ale României, 
mobilizînd larg energiile întregii națiuni pentru trans
punerea în viață a Programului partidului.

SÎNTEM generații pe ai cărei umeri apasă o mare 
responsabilitate. Am urmărit, toți cetățenii țării, 
cu acel interes pe care îl dă sentimentul participă

rii directe la adoptarea deciziilor de importanță istorică, 
magistralul Raport prezentat celui de al XII-lea Congres 
de către tovarășul Nicolae Ceaușescu. Este un document 
a cărui valoare teoretică și practică este inestimabilă, 
care ne depășește cu mult posibilitățile de apreciere, și 
pe care va trebui să îl studiem în profunzime, cu atît 
mai mult cei care lucrează în domeniul cercetării, pentru 
a-i pătrunde multiplele valențe științifice, pentru 
a-i înțelege spiritul și a-1 urma în întreaga activitate. 
Pentru că, așa cum spunea secretarul general al partidu
lui, „O cerință obiectivă a înaintării spre comunism este 
aprofundarea teoretică a problemelor dezvoltării orîn- 
duirii noastre, prefigurarea evoluției în perspectivă a 
societății socialiste... Să facem ca teoria noastră revoluți
onară să constituie flacăra vie ce luminează permanent 
activitatea partidului, a comuniștilor, a întregului popor 
în uriașa operă de edificare a societății comuniste".

în întregul său, Raportul poartă profund marcată 
amprenta personalității eminente a secretarului general 
al partidului, este rodul gîndirii sale creatoare, cuteză
toare, al viziunii sale științifice, realiste asupra fenome
nelor, proceselor și tendințelor lumii contemporane, este 
o operă puternic străbătută de spiritul viu revoluționar 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu. Spirit revoluționar 
care trebuie să însuflețească pe fiecare comunist, pe fie
care om al acestui pămînt, deoarece însăși realitatea 
demonstrează că procesul de transformare revoluționară 
a societății nu se încheie odată cu înfăptuirea socialis
mului, că transformările revoluționare continuă să fie 
factorul activ, dinamizator al progresului multilateral 
al societății. „Trebuie să fim conștienți, sublinia secreta
rul general al partidului, că mai avem încă destul de 
multe de făcut pentru a asigura poporului nostru nive
lul de viață și de civilizație pe care și-1 dorește și pe 
care-1 merită. Iată de ce trebuie să menținem și să ac
centuăm permanent elanul revoluționar al poporului, 
hotărirea sa de a înfăptui neabătut măreața operă de 
edificare a socialismului și comunismului pe pămîntul 
României".

Am urmărit și am înțeles cu toții din frazele măsu
rate, calme, ferme, ale secretarului general al partidului, 
care sînt direcțiile principale ale devenirii noastre în vi
itorul cincinal și deceniu, care sînt obiectivele, sectoa
rele, domeniile asupra cărora va trebui să ne concen
trăm eforturile — clasa muncitoare în primul rînd, clasa 
conducătoare a societății, țărănimea, ea însăși o clasă 
nouă, intelectualitatea, al cărei rol crește în condițiile 
revoluției tehnico-științifice contemporane —• pentru ca 

România să depășească stadiul de țară în curs de dezvol
tare și să devină o țară socialistă mediu dezvoltată, par- 
curgînd astfel o etapă de cea mai mare însemnătate în 
înfăptuirea Programului partidului pe drumul spre 
societatea comunistă.

ORMULÎND sintetic obiectivul fundamental al 
viitorului cincinal, secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu spunea Congresului 

că acesta este „continuarea, pe o treaptă superi
oară, a îndeplinirii Programului partidului, crește
rea în ritm susținut a economiei naționale, afirmarea 
cu putere a revoluției tehnico-științifice în toate domeni
ile, trecerea la o nouă calitate a întregii activități econo- 
mico-sociale. Pe această bază se asigură consolidarea și 
mai puternică a modului de producție socialist, ridicarea 
gradului de civilizație a întregului popor, întărirea forței 
materiale și spirituale a țării, a independenței și suvera
nității României socialiste".

Ceea ce caracterizează și impresionează în mod deo
sebit este concepția de o deosebită profunzime științi
fică, viziunea amplu prospectivă, realistă, extrem de 
complexă pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu o are asu
pra dezvoltării economico-sociale a României. O concep
ție în care legitățile generale ale construcției socialiste 
sînt aplicate în mod creator în raport cu condițiile con
crete ale țării noastre, o concepție care integrează orga
nic și se fundamentează pe toate noile cuceriri ale știin
ței, care evaluează și ia în considerație, prin posibile 
alternative, toate evoluțiile și tendințele, atît de contra
dictorii în prezent, ale fenomenelor lumii contemporane.

Opțiunile pentru eficiență, pentru independența 
energetică, pentru creșterea continuă a rolului științei, 
pentru o restructurare a industriei prin creșterea priori
tară a ramurilor de prelucrare avansată, pentru lărgirea 
bazei proprii de materii prime, pentru înfăptuirea unei 
profunde revoluții agrare, pentru o dezvoltare echilibra
tă, armonioasă a economiei în teritoriu, pentru ridicarea 
competitivității și participarea tot mai activă la circuitul 
economic mondial sînt cîteva dintre ideile forță în jurul 
cărora se structurează concepția economică de largă 
perspectivă a tovarășului Nicolae Ceaușescu și întreaga 
politică a partidului nostru. Iar toate aceste opțiuni, 
transformate în acțiuni, își vor găsi rezultatul firesc, 
pentru că acesta este și scopul pe care îl vizează, în creș
terea venitului național al țării, a. avuției sale naționale 
și, pe această bază, în ridicarea pe o treaptă superioară a 
bunăstării poporului și asigurarea unei noi calități a vie
ții, în dezvoltarea generală a civilizației materiale și spi
rituale a societății noastre. Desigur că la realizarea aces
tor nobile idealuri creșterea bunăstării materiale se în
trepătrunde organic cu acțiunea perseverentă a partidu
lui, a secretarului său general, pentru lărgirea și perfec
ționarea democrației socialiste, a condițiilor de partici
pare a oamenilor muncii la conducerea societății, de 
afirmare neîngrădită a personalității lor. Așa cum arăta 
secretarul general al partidului în Raportul prezentat 
Congresului, organismele democrației noastre socialiste 
trebuie să capete un conținut tot mai profund pentru că 
prevederile viitorului cincinal vor determina noi schim
bări calitative în structura socială, vor accentua omoge
nizarea crescîndă a orînduirii socialiste, creșterea rolului 
maselor în conducerea conștientă a societății, în făurirea 
propriului lor destin. Odată cu aceasta va crește și mai 
puternic rolul conducător al partidului în societate, se 
va întări continuu legătura sa cu masele. „Partidul, ară
ta tovarășul Nicolae Ceaușescu, se afirmă tot mai puter
nic ca centrul vital al întregii națiuni, de la care emană 
gîndirea cutezătoare menită să asigure transformarea 
revoluționară a societății, forța ce însuflețește toate 
energiile creatoare și pune în valoare geniul întregului 
popor român, deschizînd patriei minunate perspective 
de progres și civilizație". Reviste economics



TRĂIM ÎNTR-O LUME frămîntată de tendințe și 
interese contradictorii, împărțită în blocuri mili
tare, opuse, caracterizată prin uriașe decalaje eco

nomice între state, o lume în care s-au acumulat abe
rante cantități de arme și muniții și care încă nu a fost 
eliberată de politica imperialistă, de forță și dictat, de 
spectrul războiului. Evoluția vieții politice internațio
nale în perioada care a trecut de la cel de al XI-lea 
Congres a confirmat pe deplin realismul și justețea 
aprecierilor partidului nostru asupra situației ra
porturilor de forțe din lume și a elaborării, pe 
această bază, a orientărilor politicii sale externe, 
în viața internațională s-au conturat tot mai pu
ternic cele două tendințe diametral opuse : pe de 
o parte de menținere a sferelor de influență și 
dominație și de reîmpărțire a acestora, pe de altă 
parte, tendința de a se pune capăt politicii im
perialiste, de forță și dictat, și de afirmare in
dependentă a tuturor națiunilor lumii, de realizare 
a destinderii și păcii. Pe acest fond a continuat să se 
amplifice criza economică, petrolieră și financiară și pe 
această bază criza socială și politică a lumii capitaliste, 
s-au intensificat și au apărut noi contradicții între di
ferite state și grupări de state, s-au agravat sau au 
apărut noi conflicte, s-au ivit momente de încordare 
și de instabilitate în viața internațională.

Este firească în aceste condiții preocuparea Româ
niei socialiste, ca și a altor țări și popoare, a tuturor 
forțelor progresiste din lume de a se găsi căile pentru 
soluționarea echitabilă, pe cale pașnică a problemelor 
existente, pentru edificarea unei noi ordini economice 
internaționale, pentru crearea unei lumi mai bune și 
mai drepte, în care, fiecare popor, deplin stăpîn pe 
soarta sa, să își poată desfășura în liniște viața și 
munca sa pașnică.

Tocmai plecînd de la această situație în Raportul 
prezentat celui de al XII-lea Congres al partidului 
tovarășul Nicolae Ceaușescu face o extrem de apro
fundată analiză asupra evoluției situației internaționale, 
demonstrează o dată mai mult clarviziunea sa politică, 
profunda sa preocupare pentru interesele supreme ale 
poporului nostru, ale tuturor popoarelor lumii. în con
cepția secretarului general al partidului, există strînse 
conexiuni între marile probleme cu care se confruntă 
lumea contemporană — cerința vitală a opririi cursei în
armărilor și dezarmării, crearea resurselor pentru o dez
voltare echitabilă în vederea atenuării și lichidării de
calajelor, asigurarea unui climat de securitate și pace, 
instaurarea unei noi ordini economice mondiale, demo
cratizarea relațiilor internaționale etc, — iar pentru a 
îndepărta pericolele care amenință omenirea a devenit 
imperios necesar să se treacă de la declarații de in
tenții frumoase la măsuri practice.

Pornind de la realitățile lumii contemporane, sub
linia secretarul general al partidului „concluzia logică 
ce se poate trage este că trebuie făcut totul pentru a 
se renunța cu desăvîrșire la politica de forță și dictat 
în viața internațională, la amestecul în treburile inter
ne ale altor state, la politica sferelor de influență, la 
hegemonie, că trebuie să se pună capăt cu hotărîre 
dominației imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, 
promovîndu-se o politică bazată pe respectul indepen
denței și suveranității naționale, pe colaborare egală, 
reciproc avantajoasă intre state. Instaurarea unei poli
tici internaționale noi, democratice și echitabile, opri
rea cursei înarmărilor și orientarea resurselor tuturor 
popoarelor spre progres economico-social, intensifica
rea eforturilor pentru destindere, colaborare și, pace, 
constituie singura alternativă la agravarea continuă a 
crizei mondiale, singura cale ce poate deschide o per
spectivă luminoasă de pace viitorului omenirii**.

De la înalta tribună a Congresului, secretarul ge

neral al partidului a reafirmat principalele orientări 
ale politicii internaționale de pace a Partidului Comu
nist Român și a României socialiste, politică activă, 
consecventă, de dezvoltare a relațiilor de prietenie și 
colaborare cu țările socialiste, cu statele în curs de 
dezvoltare și nealiniate, de intensificare a conlucrării 
cu toate țările lumii, fără deosebire de orînduire so
cială, politică ce corespunde în cel mai înalt grad inte
reselor supreme ale popoarelor lumii. Politică profund 
principială, care și-a cîștigat stima și respectul popoare
lor, al forțelor înaintate de pe toate meridianele lumii, 
fapt reflectat și în mesajele primite din partea a 165 de 
partide revoluționare, democratice și mișcări de elibe
rare națională, emoționantă manifestare de solidaritate 
și prietenie cu partidul nostru comunist, a hotărîrii co
mune de a întări conlucrarea activă pentru o politică 
nouă, de egalitate și respect între națiuni, pentru făuri
rea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta 
noastră.

CONGRESUL al XII-lea, a adoptat un complex de 
documente de o hotărîtoare însemnătate pentru 
evoluția economico-socială a țării pe o treaptă su

perioară, pentru continuarea procesului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism. Raportul prezentat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, Directivele Congresului al XII- 
lea al Partidului Comunist Român cu privire la dezvol
tarea economico-socială a României în cincinalul 1981— 
1985 și orientările de perspectivă pînă în 1990, celelalte 
Programe-directivă, reprezintă o creatoare dezvoltare a 
Programului partidului adoptat de cel de al XI-lea Con
gres al partidului, în consens cu progresele economico- 
sociale ale țării noastre și cu noile evoluții manifestate 
pe plan mondial. Dispunem deci, în prezent, de obiec
tive clare, certe, științific determinate, spre care trebuie 
să ne direcționăm activitatea. Esențial este, desigur, ca 
acum să nu precupețim nici un efort, pentru înfăptuirea 
mărețelor obiective stabilite de cel de al XII-lea Con
gres, în primul rînd pentru îndeplinirea exemplară și 
depășirea planului pe acest an și pe întregul cincinal.

Dealtfel, în cuvîntările delegaților la Congres, în ne
număratele mesaje, scrisori și telegrame adresate Con
gresului, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, este 
exprimată cu emoție, căldură și fermitate de milioane 
și milioane de oameni ai muncii de pe întreg cuprinsul 
țării, adeziunea deplină față de documentele adoptate, 
unitatea de neclintit în jurul partidului, al secretarului 
general, hotărîrea lor de a obține cele mai rodnice rezul
tate în munca pentru realizarea obiectivelor stabilite de 
Congres.

Fiecare comunist, fiecare cetățean al țării, fără deo
sebire de naționalitate, a simțit profund în cuget și în 
inimă, patriotica chemare, adresată națiunii de la înalta 
tribună a Congresului de secretarul general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu „Privind cutezători la 
viitorul comunist al României, să ne angajăm că și în 
continuare, într-o deplină unitate, vom face totul pen
tru gloria poporului nostru, pentru măreția patriei noas
tre socialiste, pentru ridicarea ei pe cele mai înalte 
culmi de progres și civilizație, pentru demnitatea, inde
pendența ei, pentru a trăi egală în rîndul națiunilor 
lumii**.

Și fiecare comunist, fiecare cetățean al țării, va face 
totul pentru a răspunde cu puternic elan revoluționar, 
prin nobile fapte de muncă, acestei vibrante chemări de 
a ne angaja cu toate forțele în grandioasa competiție a 
progresului.

Nicoară IONESCU



OPERA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU

• •

RAPORTUL DE ACTIVITATE al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, prezentat celui de al Xll-lea Congres de 
secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

constituie un dccument-program de excepțională importanță teore
tică și practică, care face bilanțul mărețelor realizări obținute în 
toate domeniile construcției socialiste în actualul cincinal și totodată 
stabilește cu deosebită profunzime, în spirit revoluționar, creator, 
principalele direcții ale edificării în continuare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism.

Prin realismul și înalta principialitate, prin profunzimea viziunii 
teoretice, desprinsă dintr-o pătrunzătoare înțelegere a celor mai 
acute imperative ale vieții, ale practicii social-politice, prin stilul 
și metodele sale de muncă, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a afir
mat în anii construcției socialiste ca om politic remarcabil, re
voluționar și patriot înflăcărat, înscriind pagini nepieritoare în isto
ria contemporană a României. Realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în înalta funcție de secretar general al partidului, încu
nunează eforturile sale neobosite, depuse spre binele și înălțarea 
patriei noastre socialiste, înaltele sale calități de conducător comu
nist, reflectă stima și deosebita prețuire de care se bucură în rîn- 
durîle membrilor partidului și ale întregului nostru popor, constituie 
chezășia de neclintit a viitoarelor noastre victorii.

Perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea ai partidului 
delimitează în istoria contemporană a României o epocă de mare 
avînt economic și, în același timp, de înflorire spirituală, de puter
nică efervescență creatoare, de largă și neîngrădită dezvoltare a 
personalității umane. Este unul dintre meritele nepieritoare ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, ilustru gînditor al epocii și omul 
acțiunilor revoluționare ferme, că a deschis orizonturi nelimitate de 
progres societății noastre, că a descătușat spiritele de dogmatism 
și închistare, că s-a opus cu hotărîre inerției, mentalităților înapo
iate. și ideilor retrograde oriunde s-ar manifesta ele.

Așa cum au arătat cei care au participat la dezbateri în cadru1 
lucrărilor Congresului al Xll-lea, trebuie în mod deosebit subliniată 

bogata activitate teoretică și aportul considerabil al secretarului ge
neral al partidului, președintele, țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la elaborarea unor teze și concepte noi care au stat la baza definirii 
strategiei făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate în 
România, precum și ampla activitate depusă pentru înfăptuirea poli
ticii interne și externe a partidului, a principiilor revoluționare ale 
clasei muncitoare și în general contribuția sa la dezvoltarea socialis
mului științific.

Originalitate, cutezanță, spirit novator,
revoluționar

FIECARE EPOCA și fiecare societate au o dimensiune proprie 
în ceea ce privește progresele și caracterul gîndirii, al corp 
cepțiilor filozofice și economico-sociale. De la acest adevăr 
istoric nu face excepție nici țara noastră, care, în etapa pe care 
o parcurgem, s-a bucurat de șansa de a avea în frunte un con
ducător care a înțeles și a știut să dea viață aspirațiilor seculare 
ale maselor de oameni ai muncii, să definească strategia capabilă 
să înscrie țara noastră pe calea socialistă a făuririi unei lumi a 
progresului și bunăstării.

Ceea ce caracterizează în mod deosebit modul în care secre
tarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu abor
dează problemele teoretice și practice ale construirii socialismului, 
ale făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării 
României spre comunism este spiritul creator, cutezanța revoluțio
nară în gîndire, respingerea hotărîtă a oricăror tendințe de a privi 
marxismul ca pe o colecție de adevăruri imuabile, ca pe o dogmă 
rigidă, valabilă oricînd și în orice condiții.



''în Raportul prezentat Congresului, secretarul general al 
partidului sublinia că „O cerință obiectivă a înaintării spre comunism 
este aprofundarea teoretică a problemelor dezvoltării orînduirii 
noastre, prefigurarea evoluției în perspectivă a societății so
cialiste. în acest scop, se impune o preocupare mult mai mare 
pentru studierea temeinică a schimbărilor ce au loc în domeniul 
forțelor de producție și al relațiilor sociale, în fizionomia și structura 
claselor sociale, în raporturile dintre ele, în viața statului, t rebuie, de 
asemenea, să se aprofundeze mai mult în lucrări teoretice fenome
nele care au loc în lume, contradicțiile internaționale și modificările 
în raportul de forțe pe plan mondial. La baza întregii activități ideo
logice trebuie să stea materialismul dialectic și istoric, socialismul 
științific, Programul partidului - Carta noastră fundamentală ideolo
gică, teoretică și politică, expresia marxism-leninismului crealor în 
România". Și tocmai într-o asemenea viziune științifică, mate- 
rialist-istorică și dialectică, al cărei promotor hotărît este tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a conceput partidul nostru comunist întreaga sa 
teorie revoluționară, întreaga sa politică de edificare a socialismu
lui, cărora li se datorase succesele istorice al căror bilanț a fost 
făcut la cel de al Xll-lea Congres, precum și concepția tuturor mari
lor obiective pe care acum ni le propunem pentru cincinalul următor 
și in perspectiva deceniului viitor.

Economia fiind factorul hotărîtor al dezvoltării vieții sociale, al 
înfloririi națiunii și evoluției ei pe treptele cele mai înalte de cultură 
și civilizație, în cadrul multiplelor contribuții ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la dezvoltarea socialismului științific, a teoriei revolu 
ționare a clasei muncitoare, se disting în mod deosebit cele refe
ritoare la gîndirea economică contemporană. într-o perioadă cînd 
viața economică este confruntată în toate țările lumii cu probleme 
dintre cele mai complexe — uneori dificile și foarte complicate — 
constituie un merit cu totul deosebit al secretarului general al parti
dului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, dezvoltarea originală și 
cutezătoare a teoriei economice marxiste, în raport cu condițiile 
concrete ale României și cu evoluțiile și tendințele lumii 
contemporane.

Din Raportul de activitate al CC. al P.C.R. prezentat la Congre
sul al Xll-lea, rezultă viziunea amplă, atotcuprinzătoare și unitară 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu asupra economiei societății socia
liste multilateral dezvoltate, în care toate compartimentele se armo- 

'nizează și se afiă într-o strînsă corelație : „Obiectivul fundamental al 
viitorului plan cincinal îl constituie continuarea, pe o treaptă supe
rioară, a îndeplinirii Programului partidului, creșteiea în ritm susți
nut a economiei naționale, afirmarea cu putere a revoluției tehnico- 
științifice în toate domeniile, trecerea la o nouă calitate a întregii 
activități economico-sociaîe". De o deosebită importanță este con
cepția secretarului general al partidului cu privire la necesitatea 
dezvoltării echitabile a economiei în profil teritorial, care și-a găsit 
concretizarea în amplul program de ridicare mai rapidă a județelor 
rămase în urmă, aceasta fiind una din formele principale de manifes
tare pe plan economic a umanismului partidului nostru care își 
propune să asigure șanse egale pentru toți oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, de a-și afirma posibilitățile creatoare.

In ceea ce privește gîndirea economică novatoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu considerăm că trebuie să relevăm concepția sa, 
de o deosebită valoare teoretică și practică, cu privire la raportul 
și interacțiunea dialectică dintre factorul intern și factorul extern 
in dezvoltarea social-economică. Vasta operă a secretarului generai 
al partidului nostru, demonstrează convingător că orice țară, în 
eforturile sale de progres, trebuie să se bazeze înainte de toate pe 
propriile forțe și că numai în acest fel cooperarea în producție și 
tehnico-științifică — întemeiată pe avantajul reciproc, pe respec
tarea independenței și suveranității naționale - poate să dea re
zultate eficiente. Pe o asemenea concepție a fost construită dealtfel 
însăși politica economică a Partidului Comunist Român, care pune 
în centrul preocupărilor sale făurirea unei economii moderne, de 
înaltă productivitate și eficiență, capabilă să realizeze cerințele 
revoluției tehnico-științifice contemporane și să contribuie din plin 
la ridicarea nivelului de trai al poporului — țelul suprem al politicii 
pa rtidului.

Pornind tocmai de la nucleul conceptual cu privire la rolul ho
tărîtor al factorului intern, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fundamen
tat științific necesitatea lărgirii bazei proprii de materii prime și e- 
nergie, a accelerării procesului de restructurare a industriei prin 
creșterea prioritară a ramurilor de prelucrare avansată.

O concepție clară și originală găsim în opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și în ceea ce privește rolul hotărîtor al dezvol
tării moderne a forțelor de producție în procesul construcției socia
liste, incidențele din ce în ce mai puternice pe care revoluția teh- 
nico-ștințifică contemporană le are asupra acestora. Politica consec
ventă a Partidului Comunist Român de industrializare socialistă a 
țării, de dezvoltare intensivă a agriculturii, de promovare susținută 
a tehnicii și tehnologiilor avansate, a mecanizării și automatizării, 
de realizare a unei cotituri radicale în domeniul calității produselor 
prin îmbunătățirea performanțelor tehnice ale acestora — orientări 
și sarcini de bază pe care le găsim precizate și în Directivele Con
gresului al Xll-lea al partidului — constituie o expresie elocventă a 
imensei valori a concepției secretarului general al partidului nostru 
cu privire la dezvoltarea puternică a forțelor de producție pe între
gul teritoriu al țării, într-o viziune unitară, de largă perspectivă, 
întemeiată pe principiile valorificării superioare a resurseior și ale 
echității economice.

Profund originală, puternic novatoare este și concepția tovară
șului Nicolae Ceaușescu cu privire la relațiile de producție socialiste 
caracteristice etapei actuale, asupra necesității conducerii științifice 
a societății și a făuririi unei largi democrații economice. Relațiile 
de producție sînt văzute în amplul proces al perfecționării lor con
tinue, în strînsă legătură cu dezvoltarea forțelor de producție, cu 
schimbările ce au loc în structura socială a țării, avînd ele însele 
un rol activ asupra acestei dezvoltări. O expresie elocventă a aces
tei perfecționări o constituie autcconducerea muncitorească care, 
așa cum se știe, este atît din punct de vedere conceptual, cit și al 
formelor concrete, rodul activității teoretice și practice a secreta
rului general al< partidului, reprezentînd o modalitate originală de 
materializare a triplei calități a tuturor oamenilor muncii, de pro
prietari, de producători și beneficiari.

în strînsă legătură cu aceasta, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
pus în evidență, într-un mod original, plin de patos revoluționar, 
rolul factorului conștient, rolul conducător al Partidului Comu
nist Român în făurirea noii economii moderne și în dirijarea științi
fică a activității în toate domeniile. în concepția secretarului gene
ral al partidului, creșterea continuă a rolului conducător al parti
dului nu contravine, ci se întemeiază și constituie însăși garanția 
extinderii și adîncirii democrației socialiste, a atragerii maselor de 
oameni ai muncii la conducerea treburilor obștești, ale statului.

„Noi pornim, arăta secretarul general al partidului, de la con
cepția revoluționară că socialismul se înfăptuiește cu poporul și 
pentru popor, că numai asigurind participarea nemijlocită a tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, la elaborarea 
politicii interne și externe, la înfăptuirea ei, la_ conducerea tuturor 
sectoarelor, dezvoltînd democrația socialistă, creăm condițiile pentru 
edificarea orînduirii noi în mod conștient, de către întregul popor, 
stâpin pe destinele sale, hotărît să-și făurească viața în mod 
liber, așa cum o dorește". 1}

O dovadă incontestabilă că în centrul politicii partidului și statu
lui nostru, al preocupărilor teoretice și practice ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se află omul, grija neobosită pentru crearea tuturor 
condițiilor ca oamenii muncii să participe activ și eficient la în
treaga operă de construcție a noii societăți, să își afirme cîț mai 
larg personalitatea creatoare.

Creativitate politică și acțiune dinamică

ESTE INESTIMABILĂ, și apreciată ca atare de întregul nostru 
partid și popor, contribuția adusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la dezvoltarea gîndirii economice contemporane, ia elabo
rarea unor teze și concepte noi. Dar, secretarul general al 
partidului nostru, este totodată omul acțiunii practice, militantul 
revoluționar care își manifestă puternica sa personalitate politică 
nu numai prin aportul la îmbogățirea teoriei ci și prin acțiunea di
rectă, fermă, pentru transpunerea ideilor valoroase în viață. Acesta 
este actul creativității politice.

Este poate suficient să amintim, pentru a releva această înaltă 
calitate de om politic a secretarului general al partidului nostru, 
definirea stadiului de dezvoltare a României ca „țară socialistă în 
curs de dezvoltare". în afară de caracterul științific novator al 
acestei aprecieri, de realismul și luciditatea ei - deoarece prin ea 
ne-au fost definite nu numai adevăratul nivel la care ne găsim, înlă- 
turînd orice formă sau manifestare de automulțumire, ci și dimen
siunile obiectivelor pe care le avem de atins - din punct de ve
dere practic, ea se constituie ca un adevărat act de creativitate 
politică, fiind fundamentate concomitent căile și soluțiile concrete 
pentru depășirea decalajelor ce ne despart de țările avansate, 
pentru ridicarea României socialiste in rîndul statelor cu o dezvol
tare medie într-o perioadă istorică scurtă.

în acest context trebuie subliniată și preocuparea permanentă 
a. secretarului general al partidului pentru perfecționarea continuă 
a mecanismului economico-financiar și a planificării, pentru gă
sirea unor forme originale, pe deplin corespunzătore condițiilor 
economiei noastre. „Trebuie asigurate - a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în raportul prezentat la congres — aplicarea fermă a 
noului mecanism economico-financiar în toate sectoarele, a princi
piilor autoconducerii muncitorești, autogestiunii și participării oame
nilor muncii la beneficii, sporirea rolului bugetelor de venituri și 
cheltuieli în activitatea întreprinderilor, punîndu-se accentul pe rea
lizarea producției nete și a producției fizice — indicatori fundamentali 
ai planului economic”. Așa cum a rezultat și din raportul prezentat 
Congresului, tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază cu deplin 
temei că teoria își manifestă măsura eficienței ei numai în 
raport cu cerințele practice ale vieții și producției. De aici conști
ința necesității continuei perfecționări și autoperfecționări, care a 
devenit, practic, un principiu al activității eficiente în toate dome
niile, spiritul critic, combativ, uneori necruțător, față de neajunsuri 
și față de fetișizarea experienței dintr-o anumită perioadă și dintr-un 
anumit loc.

’) Nicolae Ceaușescu, România pe drumul construirii Societății 
socialiste multilateral dezvoltate, voi. 16, Ed. politică. București, 
1979, p. 404.
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întreaga evoluție a vieții politice internaționale, procesele și 
tendințele noi ce se manifestă pe plan mondial confirmă realismul și 
justețea aprecierilor partidului nostru, a orientărilor politicii externe 
a României. Condusă cu măiestrie de președintele său, țara 
noastră desfășoară o politică activă, consecventă de dezvoltare 
a relațiilor de prietenie și colaborare cu țările socialiste, cu statele în 
curs de dezvoltare și nealiniate, de intensificare a conlucrării cu 
toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele României socialiste, și-a cîștigatun 
înalt prestigiu internațional prin modul principial de abordare a 
problemelor complexe ale lumii contemporane, prin sublinierea ne
cesității democratizării relațiilor internaționale și a realizării unei 
colaborări și cooperări economice bazată pe echitate și avantaj 
reciproc, pe respectarea independenței și suveranității naționale a 
statelor, pe neamestecul în treburile interne, nerecurgerea la forță și 
la amenințarea cu forța. Spiritul realist, larg anticipativ, al secreta
rului general al partidului nostru în legătură cu imaginea și evo
luția raportului de forțe pe plan internațional, aprecierile profunde, 
de mare perspicacitate cu privire la economia mondială, contribuția 
sa deosebită la elaborarea principiilor care trebuie să guverneze 
relațiile dintre state, își găsesc o amplă și elocventă expresie în 
concepția sa cu privire la instaurarea unei noi ordini economice 
internaționale, necesitatea obiectivă a lichidării subdezvoltării pen
tru progresul omenirii, pentru menținerea și consolidarea păcii.

Iri gîndirea președintelui Nicolae Ceaușescu instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale este concepută în strînsă legă
tură cu o serie de procese de o amploare fără precedent ; revoluția 
tehnico-științifică, accentuarea interdependențelor dintre state, co
existența unor sisteme social-economice diferite, criza sistemului 
mondial capitalist, crizele energetice, financiare și de materii prime, 
criza alimentară. Edificarea unei ordini economice internaționale 
apare astfel ca o alternativă, obiectiv necesară, prin care omenirea 
să poată face față actualelor sale confruntăti. în același timp, noua 
ordine economică internaționolă apare ca un proces cu un conținut 
specific, ca o continuare firească a luptei pentru lichidarea tuturor 
vestigiilor colonialismului și neocolonialismului, pentru abolirea de
finitivă a politicii imperialiste de forță, dictat și de ingerințe în tre
burile interne.

înfăptuirea, noii ordini economice mondiale înseamnă o restruc
ture constructivă, echitabilă, a lumii, și tocmai în acest sens de Io 
nalta tribună a Congresului, secretarul general al partidului o 
□dresat un apel solemn către toate țările lumii de a-și uni eforturile 
și a conlucra tot mai strins, într-o atmosferă de înțelegere și colabo
rare, pentru a se pune capăt cit mai curînd stării de subdezvoltare, 
pentru a se deschide tuturor popoarelor perspectiva progresului 
economic și social tot mai rapid, a bunăstării și fericirii.

Așa cum a subliniat președintele României socialiste în nenumă
rate rînduri, progresul omenirii, însăși existența sa sînt indisolubil 

condiționate de înlăturarea pericolului războiului, de sistarea ho- 
tărîtă a cursei înarmărilor. In diferite cuvîntări și mesaje este evi
dențiată legătura indisolubilă dintre dezarmare și dezvoltare, sînt 
surprinse implicațiile pe termen lung ale intensificării cursei înarmă
rilor care frînează dezvoltarea, progresul general al societății, consti
tuie o gravă amenințare la adresa viitorului popoarelor.

Prin contribuțiile de mare valoare teoretică și practică ale secre
tarului general al Partidului Comunist Român la îmbogățirea teoriei 
și acțiunii revoluționare, la soluționarea unor mari și complexe 
probleme ale lumii contemporane, gîndirea economică și politică 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu a intrat în patrimoniul național și 
internațional de cunoștințe prin care omenirea devine tot mai con
știentă de marile ei îndatoriri, de marile obligații pe care le au 
toate țările de a milita ferm pentru o lume moi dreaptă și mai bună.

ODATĂ CU REMARCABILELE SUCCESE dobîndite de poporul 
nostru pe drumul construirii orînduîrii socialiste, al dezvoltării 
economiei și creșterii bunăstării națiunii, cu promovarea con

secventă a unei politici internaționale echitabile, juste, al cărei scop 
este făurirea unei lumi a păcii, a dreptății sociale și naționale, România 
socialistă, președintele său, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, și-au cîștigat un înalt și binemeritat pre
stigiu, pe toate meridianele globului. Conștienți pe deplin că toate 
acestea sînt rezultatul aplicării politicii profund științifice a Partidu
lui Comunist Român, la a cărei elaborare tovarășul Nicolae 
Ceaușescu are principala contribuție, de o inestimabilă valoare teo
retică și practică, Congresul al Xll-lea al partidului - Congresul 
întreguTui popor a hotărît realegerea sa în suprema funcție de secre
tar general al partidului. Realegerea celui mai iubit și mai stimat 
fiu al poporului nostru, remarcabilă personalitate politică a mișcă
rii muncitorești și comuniste, a vieții contemporane internaționale, 
larg recunoscută ca atare pe plan mondial, gînditor profund și ori
ginal, constituie cea mai trainică chezășie a înfăptuirii cu deplin 
succes a mărețelor hotărîri ale celui de al Xll-lea Congres, a ascen
siunii neîntrerupte a patriei noastre spre culmile bunăstării și civi
lizației comuniste.

Nețărmuritul entuziasm revoluționar cu care oamenii muncii din 
întreaga țară, români, maghiari, germani și de alte naționalități, au 
primit vestea realegeiii tovarășului Nicolae Ceaușescu ca secretar 
general al partidului, sentimentele de profundă dragoste și stimă 
cărora le-au dat glas cu acest prilej, constituie o puternică mani
festare a unității întregului popor în jurul partidului, al secretarului 
său general, a hotărîrii de neclintit de a foce totul, de a nu pre
cupeți nici un efort, pentru traducerea în viață a politicii sale interne 
și internaționale, de a înfăptui plenar sarcinile stabilite de Congres.

prof. dr. Gheorghe P. APOSTOL
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XII a economiei naționale,

AMPLUL RAPORT prezentat Congresului al XII-lea de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, sintetizează — pe baza unei analize aprofundate — realizările remarcabile obținute în înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XI-lea și ale Conferinței Naționale din 1977, înfă- țișînd, în același timp, într-o viziune științifică obiectivele și sarcinile de prim ordin ale dezvoltării economico-sociale în perspectiva viitorului deceniu, intrarea patriei noastre într-o fază nouă, hotărîtoare pentru edificarea socialismului multilateral dezvoltat. Raportul, Directivele, programele-directivă din domeniile cercetării, energiei, dezvoltării în profil teritorial, ridicării continue a nivelului de trai și calității vieții — documente marcate puternic de gîndirea creatoare, revoluționară a secretarului general al partidului — aduc o contribuție de valoare covîrșitoare la îmbogățirea teoriei și practicii dezvoltării economice și social-politice a țării, proiectează magistral procesul original al înaintării României spre comunism. „Obiectivul fundamental al viitorului plan cincinal — arăta la Congres tovarășul Nicolae Ceaușescu — îl constituie continuarea, pe o treaptă superioară, a îndeplinirii Programului partidului, creșterea în ritm susținut a economiei naționale, afirmarea cu putere a revoluției tehnico-științifice în toate domeniile, trecerea la o nouă calitate a întregii activități economico-sociale. Pe această bază se asigură consolidarea și mai puternică a modului de producție socialist, ridicarea gradului de civilizație a întregului popor, întărirea forței materiale și spirituale a țării, a independenței și suveranității României socialiste".în contextul prevederilor care asigură accelerarea dezvoltării bazei tehnico-materiale a societății noastre în general, o poziție centrală ocupă cele privind modificarea calitativă a structurilor economice, menite să asigure sporirea simțitoare a productivității muncii, reducerea substanțială a costurilor de producție, în principal a cheltuielilor materiale, utilizarea cu randamente cît mai ridicate a fondurilor fixe, materiilor prime, materialelor, combustibilului și energiei. Procesul de structurare modernă a întregii producții materiale și în primul rînd a industriei — proces care în concepția partidului nostru este gîndit ca un complex larg de acțiuni pentru formarea unei economii moderne, în cadrul căreia se îmbină armonios industria1, agricultura, transporturile și celelalte activități economice și sociale — capătă noi valențe în cincinalul 1981—1985. Mutațiile preconizate, de un dinamism susținut (vezi și tabelul nr. 1) sînt tot mai pronunțate din
Tabelul nr. 1

Indicatori sintetici ai dezvoltării României în cincinalul 1981—1985

dinamică
1985 

1980
- în %

Produsul social
Venitul național
Volumul investițiilor în economia , națională
Valoarea producției nete industriale
Valoarea producției globale industriale
Valoarea producției globale agricole (media anuală 

pe perioada de 5 ani)
Volumul comerțului exterior
Numărul total de personal
Productivitatea muncii în industrie
Veniturile totale reale ale populației 

133.5— 137.5
138,0—143,0
130.0—135,0*)

Pe perioade de 5 ani.
**) Calculată pe baza producției nete.

154.0—161,0
147,0—154.0

124.5— 127,5 
150,0—157,5*)
110.5— 112,5 
140,0—143.5**)
123,0—125.0

punct de vedere calitativ, integrîndu-se organic în sistemul transformărilor economico-sociale care asigură făurirea cu succes a noii orînduiri.Realizarea obiectivelor primului cincinal al deceniului științei, tehnicii, calității și eficienței va marca în 1985, prin realizarea unui venit național pe locuitor de 2 400—2 500 dolari, depășirea de către România' a stadiului de țară în curs de dezvoltare și înscrierea ei în rîndul țărilor cu o dezvoltare economică medie. Ne vom opri în continuare asupra unor coordonate mai însemnate ale dezvoltării economiei românești în viitor, așa cum sînt conturate în documentele Congresului al XII-lea al partidului.
Industria într-o etapă superioară a dezvoltării 

sale calitative

ÎNTRE obiectivele importante ale viitorului cincinal se înscrie dezvoltarea. în ritm susținut și modernizarea industriei. Acest proces este menit să asigure creșterea continuă a productivității muncii sociale, atragerea și valorificarea superioară a resurselor naturale și de muncă, introducerea sistematică în producție a rezultatelor cercetării științifice, creșterea eficienței în toate domeniile, ridicarea continuă a bunăstării maselor. în următorii cinci ani, industria românească ■— orientată spre realizarea de produse de calitate înaltă, cu caracteristici tehnico-funcționale competitive — își va spori producția netă într-un ritm mediu de 10%, iar producția globală cu 9%, amplifieîndu-și în continuare participarea la crearea venitului național și în ocuparea populației țării (tabelul nr. 2).
Tabelul nr. 2 

Ponderea industriei în formarea venitului național 
și gradul de ocupare a populației țării 

în »/o

1950 1965 1975 1985

Ponderea industriei în :
— venitul național 44 48.9 56,2 65
— Populația ocupată 12 19,2 30,6 40

Realizarea ritmurilor susținute de creștere a economiei, precum și protejarea! resurselor naturale epuizabile impun producerea unor însemnate translații cantitative și calitative între elementele componente ale structurii industriale. Se are astfel în vedere dezvoltarea prioritară a ramurilor de prelucrare avansată, cu rol hotărîtor în înzestrarea tehnică a muncii, în propagarea progresului tehnic, în asigurarea unei producții superioare de bunuri de larg consum, precum și temporizarea creșterii ramurilor energointensive, situație care se reliefează mai bine prin compararea nivelurilor pe perioade mai mari de timp.în 1985 chimia și construcția de mașini vor asigura circa 50% din producția industrială față de 44% în 1980, urmărindu-se în același timp transformări calitative în însăși structura acestor ramuri ; prin aceasta se va conferi subramurilor și grupelor de produse un caracter modern, de tehnicitate în creștere și de eficiență economică sporită, condiție esențială pentru pătrunderea, menținerea și lărgirea pozițiilor pe piețele internaționale.Prin creșterile prevăzute producția la unele din principa



lele produse de bază se va situa în 1985 la nivelul actual sau chiar va depăși nivelul din unele țări dezvoltate. Asemenea creșteri semnificative se vor înregistra la oțel, ciment, acid sulfuric, sodă caustică, cauciuc sintetic și alte produse chimice, țesături, carne și alte produse importante din cadrul industriei alimentare. în aceste condiții, în anul 1985, producția industrială a anului 1950 se va realiza în mai puțin de 6 zile, producția construcțiilor de mașini și a chimiei în 1—2 zile, a materialelor de construcții în 7 zile.Ritmul ridicat al creșterii producției industriale este mai evident în situația comparării în timp a nivelurilor de producție. Astfel, producția din anul 1985 la oțel și energie electrică este egală cu întreaga producție a perioadei 1950—1964 ; ’ta mașini- unelte cu cea din 1950—1976 ; la motoare electrice cu cea din 1950—1970 ; la transformatoare și autotransformatoare de putere cu cea pe 15,5 ani, începînd din 1950 ; la cazane de abur industriale și pentru termocentrale cu cea pe 12 ani ; la vagoane de marfă — 9 ani ; la rulmenți — 18 ani ; la acid sulfuric — 17 ani ; la fire și fibre chimice — 22 ani : la mase plastice și rășini sintetice — 14 ani ; la îngrășăminte chimice — 20 ani. Asemenea creșteri spectaculoase vor fi însoțite de măsuri corespunzătoare pentru ridicarea continuă a nivelului tehnic și calitativ al produselor, asigurîndu-se satisfacerea în condiții cît mai bune a cerințelor economiei, sporirea continuă a competitivității mărfurilor românești pe piețele externe.Dezvoltarea economiei în etapa următoare se sprijină pe asigurarea bazei energetice și materiale corespunzătoare. Așa cum sublima secretarul general al partidului în Raportul la Congres, pentru a asigura înfăptuirea prevederilor de creștere a industriei și economiei „situăm pe primul pian lărgirea bazei proprii de materii prime, sporirea gradului de asigurare din resurse interne a necesităților economiei naționale și reducerea substanțială a importurilor". Realizarea acestor cerințe are loc în condițiile gospodăririi și economisirii în grad înalt a resurselor energetice și a combustibililor, restrîngerii substanțiale a consumului de hidrocarburi. în acest scop, urmează să se extindă masiv construcția de hidrocentrale, să se amplifice utilizarea cărbunilor și a șisturilor bituminoase în centrale termoelectrice, extracția de lignit trebuind să se dezvolte în ritm rapid pentru a ajunge în anul 1985 la o producție de peste 3 ori mai mare decît în anul 1978. Se va dezvolta energetica nucleară, acordîndu-se o atenție specială pentru găsirea și punerea în valoare de noi surse' și tehnologii energetice, geotermale, solare, -eoliene, biologice etc.Pentru înfăptuirea tuturor acestor obiective, pentru modernizarea industriei, a economiei naționale în general, înzestrarea lor cu tehnica cea mai modernă.— știința și tehnologia șe vor dezvolt;. într-un ritm care să le permită devansarea cerințelor dezvoltării economice și sociale cu cel puțin un cincinal, în condițiile integrării organice între știință și producție și a reducerii continue a perioadelor de materializare rezultatelor cercetării științifice. Vor fi destinate resurse deosebit de însemnate în acest sens ; astfel, activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică îi vor fi alocate fonduri cu cca. 50 la sută mai mari decît în anii 1976—1980, ponderea acestora în venitul național fiind asemănătoare celor din țări ca Belgia, Franța, Italia, Anglia, R. F. Germania.O altă orientare menită să asigure caracterul modern și competitiv al industriei și economiei românești o constituie accentuarea procesului de înnoire a producției, ceea ce se va concretiza în majorarea substanțială a numărului obiectivelor și temelor de cercetare și dezvoltare tehnologică, al noilor tehnologii, mașini, utilaje, instalații asimilate, al noilor materiale și bunuri de consum ; este semnificativă în această direcție realizarea la nivelul anului 1985 a unei producții industriale în care 45 la sută va fi reprezentată de produse noi și repro- iectate puse în fabricație în viitorul cincinal, pondere care în industria construcțiilor de mașini se ridică la peste 70 la sută.Prin realizarea sarcinilor de introducere a progresului tehnic și științific va deveni posibilă înzestrarea economiei cu mașini, echipamente, agregate și instalații moderne, introducerea și extinderea largă a tehnologiilor cu conținut bogat de 

noutate tehnică, accentuarea în tot mai mare măsură a caracterului intensiv al dezvoltării economice, creșterea rapidă a venitului național.
Structuri modarns, eficiente

PREVEDERILE Directivelor în domeniul dezvoltării industriale demonstrează clar orientarea spre modernizarea producției, spre creșterea competitivității producției. în acest cadru, o contribuție substanțială va avea construcția de mașini, principala forță dinamică a industriei, ramură cu poziție centrală în strategia generală a dezvoltării economiei. în cincinalul următor, industria construcțiilor de mașini va cunoaște o dezvoltare într-un ritm de 10,7—11,7 la sută, unul din cele mai înalte ritmuri din industrie, ceea ce va conduce la majorarea importantă a ponderii sale în totalul industriei. Atenția de care beneficiază această ramură în continuare, eforturile susținute de investiții și creșterea continuă a numărului și nivelului tehnic al cadrelor de specialiști, fac posibile schimbări importante în structura producției, prin creșterea mai rapidă a subramurilor de înaltă tehnicitate, purtătoare ale progresului tehnic. Pe fondul extinderii tipizării și perfecționării standardizării precum și a reducerii continue a ciclurilor de asimilare, industria construcțiilor de mașini va realiza, în cincinalul 1981—1985, produse cu performanțe înalte, cu mare densitate de cercetare științifică și inginerie tehnologică, înscrise în domeniul tehnicilor de vîrf, determinînd modificări structurale într-o unitate organică cu echilibrarea dinamică a întregii economii, în cadrul acțiunilor generale de modernizare a sistemului economic și social al țării.Prevederile programelor speciale elaborate pe subramuri, grupe de produse și produse, odată aplicate vor asigura ridicarea generală a nivelului tehnic și creșterea prioritară a electronicii, mecanicii fine, mașinilor-unelte, instalațiilor tehnologice complexe — domenii din ramura construcțiilor de mașini care condiționează modernizarea și extinderea tehnologiilor avansate în întreaga economie.Ritmurile mai rapide de dezvoltare prevăzute vor determina creșterea subramurilor și grupelor’ de produse de înaltă tehnicitate. Astfel, în cadrul industriei electronice, în cincinalul 1981—1985, se va mări substanțial ponderea echipamentelor de electronică industrială — creșteri mai mari urmînd să aibă aparatele de măsură și control, echipamentele de bord pentru nave, aparatele și instrumentele medicale — (indicele de devansare de către acestea a electronicii pe ansamblu fiind de 1,3), mijloacele tehnicii de calcul și de automatizare (indice de devansare = 1,1), componentele electronice active și pasive (indice de devansare = 1,2). La fel, în industria eleectrotehnică se vor dezvolta mai rapid mijloacele de automatizare, aparatajul electric de joasă tensiune, mașinile și aparatele electrocasnice.în indusTria de mecanică fină, modernizările și în special înnoirile vor fi de mare anvergură, punîndu-se accent deosebit pe toate subramurile și grupele de produse, și mai ales pe echipamente și elemente hidropneumatice pentru comenzi și acționări la utilaje petroliere și tehnologice, mașini și utilaje pentru construcții și drumuri, mijloace de transport, mașini- unelte, precum și pe aparate de măsură și control cu clase de precizie ridicate, aparatură medicală și pentru laboratoare de cercetări științifice.în domeniul mașinilor-unelte se urmărește mutarea centrului de greutate de la fabricația de mașini relativ simple, universale, la mașini grele și agregate, multifuncționale, cu grad înalț de automatizare, centre de prelucrare și sisteme de mașini, precum și la mașini-unelte de prelucrat metale prin procedee neconvenționale, la care, spre exemplu, producția se va mări de peste 4 ori. De asemenea va spori prioritar fabricația mașinilor-unelte de prelucrat metale prin deformare plastică, urmînd ca aceasta să realizeze un indice de devansare a mașinilor așchietoare de aproape 2. Ponderea mașinilor și utila- 



jelor de prelucrat metale prin deformare plastică — care asigură creșterea productivității muncii prin reducerea timpilor de uzinare cu 30—60% (în situațiile cu grad mare de specializare, pînă la 90%), scurtarea ciclurilor de fabricație, uniformitatea calității, excluderea aproape integrală a dispozitivelor- de prelucrare și mărirea versatilității fabricației — în producția totală de mașini-unelte va crește pînă la o valoare apropiată de cea obținută în țările cu industrie a construcțiilor de mașini dezvoltată, sprijinindu-se astfel acțiunea de reducere a consumurilor specifice de metal cu cel puțin 20—23 la sută pe cincinal precum și a manoperei în prelucrarea reperelor cu grad ridicat-de precizie.Toate aceste acțiuni sînt menite să contribuie la realizarea sarcinii de creștere a productivității muncii în ansamblul ramurilor producției materiale. în același scop, de asemenea, vor fi realizate noi elemente componente și sisteme electronice, electrotehnice, pneumatice și hidraulice pentru reglarea automată a proceselor de fabricație ; se vor realiza echipamente de tele- mecanică, de transmitere de date, dispecerizare și conducere centralizată a proceselor tehnologice ; de asigurare a comenzii mașinilor-unelte prin calculator și asigurarea elementelor și echipamentelor care să permită creșterea tehnotronicității industriilor prelucrătoare etc.Dezvoltările prevăzute în industria construcțiilor de mașini vor fi susținute de creșterea producției de oțel la un nivel de 20—20,4 mil. tone în 1985 și de modificări profunde în structura industriei metalurgice, unde accentul se va pune pe creșterea ponderii oțelului obținut în convertizoare cu insultare de oxigen, pe îndreptarea fermă spre utilizarea tehnologiilor cu cele mai mari avantaje economice, cu consumurile energetice cele mai reduse. Modificări sensibile sînt de remarcat și în ' structura sortotipurilor de oțel, caracterizate prin faptul că peste jumătate din producția anului 1985 va fi reprezentată de oțelurile de calitate superioară destinate realizării mașinilor, utilajelor și instalațiilor tehnologice, care vor lucra cu parametrii fizico-chimici înalți, realizării echipamentelor pentru centrale atomoelectrice, industriei aeronautice, construcțiilor de nave cu performanțe tehnico-funcționale ridicate, forajului de mare adîncime și pe platforma continentală a Mării Negre etc. înfăptuirile calitative preconizate au în vedere, totodată, îmbunătățirea în continuare a coeficientului de scoatere în producția de laminate.O altă ramură care integrează în timp scurt rezultatele cercetării științifice, care asigură un conținut ridicat de noutate tehnologică și sporirea eficienței economice în construcții de mașini, industria textilă, industria bunurilor de consum., agricultură, transporturi, construcții etc. și care în cincinalul viitor are o creștere deosebit de accentuată este chimia. Ponderea acestei însemnate industrii în totalul producției industriale va spori în continuare în perspectiva anului 1985. Factorul dinamic al dezvoltării în acest sector, rămîne pe mai departe petrochimia, concretizată prin ritmuri prioritare în sectoarele cu un număr ridicat de trepte de prelucrare: industria de fibre și fire sintetice, mase plastice, cauciuc sintetic ; o creștere accelerată va înregistra totodată chimia anorganică, precum și industria produselor chimiei de sinteză fină și de mic tonaj, producția de coloranți și pigmenți organici, de auxiliari pentru industrie etc.O atenție specială se va acorda în viitor extinderii ariei de cuprindere a industriei mici, care intim încorporată în desfășurarea producției industriale, va fi organizată mai bine, in unități mici, cu producții larg diversificate și cu grad înalt de flexibilitate. Dezvoltarea acesteia de cel puțin 2 ori va urmări prelucrarea materiilor prime locale, a resurselor agricole., subproduselor industriale și — nu în ultimul rînd — acțiuni de cooperare care să sprijine eficient industria republicană. Procesul restructurării industriei traversează, de asemenea, subramurile eu grad înalt de prelucrare din industria materialelor de construcții, lemnului, din cea ușoară și alimentară, urmînd a răspunde .mai bine necesităților dezvoltării eco- j nomice proiectate și cerințelor populației.

înfăptuirea măsurilor de creștere a eficienței economice va asigura trecerea de la faza acumulărilor cantitative la aceea a unei calități tot mai ridicate, accentuarea rolului factorilor calitativi în toate sectoarele vieții economice și sociale. în acest context sînt de relevat sarcinile prevăzute pentru sporirea permanentă a eficienței fondurilor fixe mai ales că vom asista, pe cincinal, la o majorare substanțială a acestora pe baza alocării a cca 1 000 mid. lei dezvoltării ramurilor productive, în care ponderea covîrșitoare o are industria. Eforturi importante vor trebui depuse pentru valorificarea la înalt nivel economic a întregului potențial de resurse materiale de care va dispune economia, pentru diminuarea continuă a consumurilor specifice în fabricația produselor prin asigurarea unor perfecționări constructive și tehnologice ale produselor și orientarea! spre produse care valorifică superior materiile prime, materialele, combustibilii și energia. Astfel, în deceniul 1981— 1990 se va asigura o diminuare cu circa 40% a indicelui mediu de consum energetic la 1000 lei producție industrială.Dinamismul prefacerilor structurale va caracteriza, de asemenea, agricultura — ramură de bază a economiei naționale. In cadrul acesteia se va accelera procesul de dezvoltare intensivă și de modernizare în continuare a producției vegetale și animale în scopul satisfacerii — în condiții optime — a cerințelor de consum ale populației, asigurării materiilor prime pentru industrie și creării de disponibilități pentru export. „Un obiectiv esențial al cincinalului viitor — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul Comitetului Central prezentat la Congres, este înfăptuirea unei profunde revoluții agrare cu- prinzînd atît baza tehnico-materială cit și organizarea pro-' ducției. In acest scop se vor asigura folosirea rațională a întregului fond funciar, încheierea procesului de raionare a culturilor și stabilirea asolamentelor, mecanizarea complexă a lucrărilor și chimizarea producției, modernizarea integrală a patrimoniului pomi viticol, creșterea în continuare a efectivelor și ameliorarea raselor de animale, rezolvarea radicală a problemei furajelor".Semnificativ pentru grija purtată dezvoltării acestei ramuri atît de însemnate este propunerea secretarului general al partidului supusă aprobării Congresului pentru majorarea fondurilor de investiții prevăzute în proiectul de Directive, de la 133 mid. lei la 155 mid. lei pe cincinal. Destinarea acestor fonduri pentru agricultură este menită să asigure : realizarea lucrărilor agricole în condiții optime și în termene cît mai scurte ; condițiile pentru creșterea ponderii sectorului zootehnic în totalul producției agricole, pentru mecanizarea complexă a lucrărilor din acest sector ; alocarea a peste 320 kg substanță activă de îngrășăminte chimice pe un hectar de teren arabil, vii și livezi etc.în condițiile tuturor acestor măsuri, producția agricolă va spori față de perioada 1976—1980 cu 24,5—27,5%, va crește producția anuală de cereale la 27—28 mil. tone și se va încheia în primii 2—3 ani ai cincinalului programul de modernizare a plantațiilor existente și de creare a noi plantații intensive și superintensive. Prevederi de importanță majoră se referă la continuarea înfăptuirii programelor naționale de conservare și dezvoltare a fondului forestier și pentru amenajarea și folosirea potențialului hidrologic, la ocrotirea mediului înconjurător, asigurarea echilibrului naturii și unei ambianțe' corespunzătoare pentru viața noastră în viitor.Sarcini majore prin realizarea cărora se vor satisface cerințele de bază ale dezvoltării economice șl sociale revin în cincinalul viitor sistemului unitar de transport — calea ferată, auto, transportul naval și aerian — telecomunicațiilor, construcțiilor, celorlalte ramuri ale economiei naționale.
SCHIMBĂRILE CALITATIVE proiectate, dezvoltarea forțelor de producție și creșterea venitului național voi- asigura ridicarea calității vieții tuturor oamenilor muncii, a nivelului .general de civilizație al societății noastre. Perspectivele luminoase ale țării dinamizează voința întregului popoi- pentru înfăptuirea neabătută a hotărîrilor adoptate de Congresul al Xll-lea al partidului, pentru ridicarea patriei noastre socialiste pe cele mai înalte culmi de civilizație și progres.

dr. Leonard CAZAN 
director 'adjunct în Comitetul 

de Stat al Planificării
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O POLITICA
ENERGETICĂ

ÎN CONCORDANȚĂ
CU CERINȚELE 
PROGRESULUI

ECONOMIEI

în vederea realizării acestui obiectiv, ca o cale de importantă majoră, se sublinia necesitatea perfecționării continue a structurilor economiei cu considerarea criteriului energetic la loc de frunte în ansamblul considerentelor și principiilor de politică economică așezate Ia baza strategiei de dezvoltare a economiei țării. „Criteriul economiei de combustibil — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara Comună a C.C. al P.C.R. și C.S.D.E.S. din 28 octombrie 1973 — va trebui să guverneze însăși concepția generală a dezvoltării în perspectivă a economiei noastre naționale, principiile pe baza cărora vom acționa pentru profilarea producției de bunuri materiale in concordanță cu realitățile și cerințele epocii noastre* 1. în acest cadru, o atenție deosebită a fost și este acordată în continuare modernizării și perfecționării structurilor industriei, care deține cea mai mare pondere — peste 80% — în consumul de energie primară al țării. „în procesul îmbunătățirii permanente a structurii ramurilor și subramurilor industriale — arăta cu același prilej tovarășul Nicolae Ceaușescu — este evident că în viitor va trebui să dezvoltăm cu precădere industriile cu consumuri energetice reduse, cu produse de înaltă valoare, ce încorporează muncă complexă, calificare tehnică superioară, reducînd continuu producția ce înglobează un mare consum de materii prime și energie și cu o valoare mică, precum și tehnologiile învechite, care determină consumuri ridicate de combustibil și energie". Aceste linii directoare, trasate în urmă cu șase ani pe fundalul frămîn- tărilor ce au generat ceea ce îndeobște s-a numit criza mondială a petrolului, își păstrează întreaga lor valabilitate și astăzi, de- monstrînd încă o dată excepționala clarviziune, caracterul științific al evaluărilor ce stau la baza politicii noastre energetice.
PROGRA-MUL-DI-RECTIVA de cercetare și dezvoltare în domeniul energiei pe perioada 1981— 1990 și orientările principale pînă în anul 2000, document de o excepțională însemnătate pentru progresul economic și social al țării urmărește să creeze toate condițiile pentru ca dinamismul dezvoltării României, propășirea sa spre noi culmi de civilizație și progres, să fie asigurate cu energia necesară ; se are astfel în vedere puternica dezvoltare a bazei energetice proprii, gospodărirea mai judicioasă a tuturor resurselor de combustibili și e- nergie. Pornind de 

la necesitatea ca în viitorul deceniu țara noastră să devină independentă din punctul de vedere al combustibililor și energiei, Programul-directivă caracterizează liniile fundamentale ale politicii energetice a României, ținînd seama de obiectivele actuale și de perspectivă ale dezvoltării economiei naționale, de potențialul limitat de rezerve geologice de care dispunem, în contextul dificultăților tot mai mari ce se întimpină la. achiziționarea purtătorilor de en«r’de pe piața mondială.în acest cadru, al realităților naționale și internaționale, este elaborat Programul-

directivă în domeniul energiei. în spiritul consecvenței ce caracterizează politica noastră energetică, întreaga politică economică a țării, în documentul menționat se stabilesc sarcinile de bază pentru cercetarea geologică, descoperirea și valorificarea de noi resurse energetice, dezvoltarea și perfecționarea organizării sistemului electroener- getic național, gospodărirea cu maximă eficiență a întregului potențial energetic, raționalizarea și reducerea continuă a consumurilor de energie, creșterea substanțială a valorii economice obținute pe unitatea de e- nergie consumată.

PuteVnică dezvoltare a bazei energetice

AȘA CUM SE ARATA în Programul-directivă, în perioada viitoare, dezvoltarea bazei energetice va pune accentul pe extinderea construirii de hidrocentrale, utilizarea combustibililor solizi, trecerea la realizarea programului de construire a centralelor nuclearo-electrice și folosirea unor forme noi de energie, diminuîndu-se substanțial consumul de hidrocarburi. Aceste orientări se materializează în prevederi de o excepțională în- j semnătate, vizînd dezvoltarea producției de energie într-o struc- j tură menită să fructifice toate posibilitățile de asigurare â resurselor energetice primare de care dispunem. Se are în vedere intensificarea amenajării de hidrocentrale pe Dunăre și ' rîurile interioare, cît și de microhidrocentrale, sporind valorifi- j carea potențialului hidroenergetic național de la 30% în 1980 la' 45% în 1985, 65% în 1990 și 100% în anul 2000.Corelat cu creșterea rapidă a producției de lignit, care va ajunge la 75 mil. tone în 1985, a extracției de șisturi combustibile, va fi extinsă utilizarea, acestor combustibili în termocentrale, atît prin construirea unor centrale noi, cît și prin trecerea pe combustibili solizi a centralelor care funcționează în prezent cu hidrocarburi. Pentru satisfacerea în mai bune condiții a industriei siderurgice, se va dezvolta producția de huila pentru cocs și semicocs, care în anul 1985 va crește de peste 2. ori față de 1978. înfăptuirea programului construirii de centrale nuclea- ro-electrice prevede instalarea unei puteri de 660 MW m 1995 de 3 960 MW în 1990 și circa 10 000 MW în anul 2 000, in ■ ' -I țiile asimilării — într-o măsură tot. mai: importantă pe ba 'ă d*  concepție proprie — a fabricației de echipamente,, pre ;ătiri: combustibilului și producerii apei grele.O atenție deosebită acordă Programul-directivă valori":e'rv noilor surse și tehnologii energetice, elaborării de soluții pentru
i

Acțiuni riguroase de economisire a energiei 
cu caracter de pionierat pe plan mondial

ELABORAREA Programului-directivă se înscrie în șirul unui ansamblu de măsuri inițiate în ultimul deceniu în țara noastră, urmărind să asigure dezvoltarea rațională a bazei energetice, în strîhsă concordanță cu necesitățile economiei, concomitent cu instituirea unui regim sever de economisire a combustibililor și: energiei în toate sectoarele de activitate. Se cuvine să amintim că încă din 1973 a fost emis Decretul Consiliului de Stat cu privire la măsurile de dezvoltare a bazei energetice și de folosire mai judicioasă a energiei și combustibililor, devenit ulterior Legea nr. 140, declanșîndu-se astfel o importantă acțiune de politică energetică, cu caracter de pionierat pe plan mondial, menită să creeze un cadru propice asigurării unei valențe energetice capabile să garanteze și pe mai departe dezvoltarea în ritmuri înalte a întregii economii naționale.

Tabelul nr. 1Evoluția structurii producției de energie electrică— în procente —
Producția de energie electricădin care :— hidroelectrică— nuclearoelectrică— pe cărbune și șisturi combustibile— pe hidrocarburi— pe energie solară, alte surse noi de energie și resurse energetice recuperate 

1980 1985 1990
100,0 100,0 100,017,6 20 24— — 17—1840 0 55 443B;7 20 5—4

2,7 55 10



utilizarea energiei apelor geotermale, captarea și folosirea energiei soarelui, a vîntului, pentru transformarea pe cale biologică a deșeurilor organice și biomasei în combustibil, pentru stabilirea tehnologiilor' optime de gazeificare subterană a cărbunilor, de recuperare a energiei cu ajutorul pompelor de căldură etc. în vederea menținerii unui grad corespunzător de asigurare cu rezerve geologice, extracția de țiței și gaze va fi limitată, sporind simțitor însă factorul final de recuperare țițeiului din zăcăminte. Toate aceste direcții de acțiune se reflectă și în prevederile privind producția de energie electrică, care urmează să sporească la 88—90 mild. kWh în 1985 și 105—110 mild. kWh în 1990, într-o structură adecvată resurselor de energie primară disponibile, (vezi tabelul nr. 1).
îmbunătățirea structurii balanței 

de energie primară

ANALIZÎND pentru România, comparativ cu țările dezvoltate, incidența pe care o are structura ramurilor economiei naționale asupra consumului energetic total se remarcă ponderea foarte ridicată în acest consum pe care o deține industria în țara noastră și, corespunzător, participarea mai redusă a lamurii transporturilor și telecomunicațiilor, a sectorului casnic, comercial și de servicii (vezi tabelul nr. 2). Această structură reflectă ponderea mai ridicată pentru țara noastră a transportului de călători și mărfuri pe calea ferată, a transportului în comun în mediul urban, dezvoltarea mai redusă a serviciilor, un consum de energie în locuințe mai scăzut în comparație cu țările dezvoltate, precum și o utilizare mai puțin eficientă a energiei în industrie. Este de așteptat însă ca tendințele care se manifestă pe plan internațional, politica de folosire mai judicioasă a resurselor energetice în România, de perfecționare a structurilor economice corespunzător trecerii de la stadiul de țară în curs de dezvoltare la cel de țară cu dezvoltare medie, în contextul creșterii accentuate a nivelului de trai al populației, să conducă la o apropiere a structurii consumului de energie de la noi față de cea a țărilor dezvoltate industrial.Analiza evoluției consumului de energie primară din țara noastră (tabelul nr. 3) evidențiază semnificative modificări ale ponderii principalelor categorii de consumatori în consumul total, ca urmare a măsurilor adoptate pentru gospodărirea mai judicioasă a resurselor energetice, pentru utilizarea lor .cu eficiență sporită. Principalele mutații intervenite în structura consumului de energie prirhară din țara noastră au avut în vedere : accentuarea ponderii resurselor energetice utilizate sub formă de materii prime în consumul total de energie (de la 8,8% în 1970 la 17,9% în 1980) ; diminuarea cotei părți a consumurilor energetice industriale pentru ardere și consumuri tehnologice de la 44,6% în 1970 la 38,5% în 1980 ; raționalizarea consumurilor de energie în transporturi, agricultură și consumul populației, ceea ce a condus; la reducerea ponderii acestora în consumul energetic total. Așa cum rezultă din Progrâmul-directivă de cercetare și dezvoltare în domeniul energiei pe perioada 1981—1990, tendințele evidențiate mai sus se mențin în linii generale și în cincinalul viitor, îmbunătățindu-se în continuare proporțiile din cadrul consumului total de energie primară. De asemenea, în perioada viitoare va trebui să crească aportul laTabelul nr. 2 Structura consumului de energie (procente)

Sursa : United Nations, World Energy Supplies

Țări sau grupe de țări Industria inclusiv agricultura
Transporturi și telecomunicații

Sector casnic, comercial și serviciiRomânia 83,4 4,7 11,9S.U.A. 51,5 24,4 24,1Canada 47,1 22.1 30.8C.E.E. 55,4 17,5 27,1O.C.D.E. 54,6 18,3 27,1Japonia 69,8 15,9 14,2Australia 61,3 26.3 12,5Noua Zeelandă 50,0 31,1 18.9

Evoluția structurii consumului intern de energie primarăTabelul nr. 3
Destinația resurselor de energie primară pe principalele categorii de consumuri 1970 1975 1980Materie primă 8,8 14,0 17,9Producția de energie hidro-electrică 1.7 3,4 4,0Producția de energietermoelectrică 23,3 24,5 24,1Consumuri industriale(ardere + tehnologie) 44,6 40,7 38,5Transporturi 6.1 4,3 3,9Agricultură 3,7 3,4 2,9Fondul pieței-populație 11,0 9,0 8,1Alte consumuri 0,8 0.7 0,6Total 100,0 100.0 100,0Sursa : date statistice și de plan.crearea venitului național a unor sectoare cu consumuri reduse de energie, cum ar fi comerțul exterior, turismul, activitatea financiar-bancară ș.a.

Criteriul energetic — criteriu fundamental 
pentru perfecționarea structurilor industriale

O TRĂSĂTURĂ definitorie pentru noua etapă pe care o străbate țara noastră o constituie dezvoltarea în continuare, în ritm susținut, a industriei, asigurarea unor structuri industriale moderne și de eficiență ridicată, prin creșterea mai accentuată a ramurilor de prelucrare superioară, realizarea de produse de înaltă tehnicitate, limitarea la strictul necesar a produselor mari consumatoare de materii prime și energie. In acest cadru se prevede o anumită restructurare a dezvoltării industriei, pu- nîndu-se un accent mai puternic pe acele ramuri industriale care consumă mai puțină energie și combustibili. Astfel, întru- cît pentru o unitate de energie consumată în industria construcțiilor de mașini se realizează o producție de 11 ori mai mare decît în metalurgie și de circa 9 ori mai mare ca în industria materialelor de construcții, se are în vedere ca, în timp ce industria constructoare de mașini să se dezvolte într-un ritm mediu anual de 10,7—11,7%, cea a metalurgiei feroase să crească cu 7,5—8% pe an iar industria materialelor de construcții cu 5 la sută anual. Ținîndu-se seama și de consumul lor redus de energie, în viitorul cincinal se va acorda o atenție deosebită extinderii industriei mici și artizanatului, a căror, producție urmează să crească de cel puțin 2 ori.Intre ramurile industriei, creșteri mai importante au fost proiectate pentru subramurile, grupele de produse și produsele cu un consum mai redus de resurse energetice. De exemplu, în timp ce industria constructoare de mașini va înregistra o creștere a producției în cincinalul viitor de 1,6—1,7 ori, industria electronică se va dezvolta de 2,3—2,4 ori, mecanică fină de 2,7—3 ori, producția de utilaj minier și petrolier de peste 2 ori, iar fabricația de mașini-unelte așchietoare de 2—2,2 ori. în industria chimică, creșteri de producție peste media de dezvoltare a ramurii se prevăd la medicamente pentru uz uman (2— 2,2 ori), colorant! și pigmenți organici (1,6—1,8 ori), lacuri și vopsele (1,5—1,7 ori), articole cosmetice și de parfumerie (2,4— 2,8 ori), fire de mătase din vîscoză (2,4—2,6 ori), comparativ cu alte produse cu consumuri energetice mai ridicate, ca de exemplu îngrășăminte chimice, negru de fum, la care se înregistrează sporuri de producție sub media ramurii.Așa cum rezultă din Progrâmul-directivă amintit, sînt de remarcat și modificări favorabile de structură intervenite în cadrul unor grupe de produse energointensive — cum ar fi laminatele din oțel, îngrășămintele chimice, produsele din aluminiu, masele plastice ș.a. La aceste poziții de plan, în condițiile unor creșteri de producție relativ modeste, sînt avute în vedere sporuyi substanțiale pentru sortimentele cu eficiență economică ridicată. O atenție deosebită va trebui acordată și structurii exportului, în sensul limitării exportului unor produse mari consumatoare de energie și înlocuirii lor cu alte produse care au o valoare economică similară și necesită consumuri energetice
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mai reduse. Exportul de energie prin produsele în care se înglobează aceasta va face în continuare obiectul unor analize economice-.complexe, menite să determine oportunitatea realizării. unui asemenea export, avantajele economice ce urmează a li obținute*  în acest caz. Trebuie avut în vedere că unele produse se realizează cu consumuri specifice mari (aluminiu electrolitic 4,7 tone comb, conv./t, legume de seră 7,1 tone comb, conv./t, fire sintetice 3,69 tone comb, conv./t, celuloză și semiceluloză 1,11 tone comb, conv./t etc.) și. în consecință exportul de energie corespunzător exportului acestor produse este deosebit de ridicat.
Contribuție sporită a tehnologiilor noi, 

moderniiate la creșterea producției

CONTINUÎNDU-SE direcțiile majore ale perfecționării tehnologiilor de fabricație promovate în acest cincinal, în Progra- mul-directivă privind energia se jalonează obținerea unor noi înfăptuiri privind creșterea nivelului tehnic al realizării producției in țara noastră, apropierii acestuia de stadiul atins în țările dezvoltate industrial. Importantele obiective puse în fața tuturor oamenilor muncii pe planul progresului tehnic asigură și din acest punct de vedere condiții optime pentru crearea unor structuri moderne, de eficiență energetică sporită în toate ramurile industriale, acționîndu-se astfel un factor fundamental pentru asigurarea trecerii la o nouă calitate în economie.în acest cadru, menționăm cîteva din principalele modificări structurale ce se vor înfăptui în industria noastră în viitorul cincinal, ca urmare a introducerii unor tehnologii noi și modernizate, cu consumuri energetice mai reduse. De exemplu, în siderurgie va spori la aproximativ 60% în 1985 producția de oțel obținută în convertizoare cu insuflare de oxigen — se va extinde turnarea continuă ale cărei consumuri sînt mai mici față de turnarea discontinuă cu 80% la combustibil și cu 65% la energie electrică ; va spori la circa 95% ponderea procedeului uscat în producția de ciment din 1985 (circa 72% în acest an), ținînd seama că la fabricarea cimentului pe linii moderne de 

3 000 tone/ore, consumul de combustibil este, în cazul procedeului uscat, cu 25% mai mic față de procedeul umed ; este de semnalat, totodată, că îmbunătățirea structurii de producție a materialelor de zidărie prin scăderea ponderii sortimentelor energointensive și creșterea utilizării materialelor locale și resurselor secundare, asigură realizarea producției de materiale de zidărie din anul 1985 cu 17 la sută mai puțină energie față de anul 1978 etc.DETERMINAREA CARACTERULUI energointensiv al producției unei ramuri sau subramuri implică îmbunătățirea continuă a mijloacelor de investigare economică, întrucît indicatorii actuali ca, de exemplu, ponderea cheltuielilor cu combustibilul și energia în costul efectiv al producției marfă realizate, nu reflectă pe deplin efortul pe care îl face economia națională pentru asigurarea consumului energetic al ramurii sau subra- murii respective, importanța economisirii energiei în procesele de fabricație, preocuparea care trebuie să existe pentru perfecționarea structurilor de producție și export. De o importanță majoră în determinarea energointensivității ramurilor și subra- murilor industriei, a grupelor de produse și produselor sînt lucrările Institutului central de cercetări economice privind consumul cumulat de resurse energetice pentru obținerea unui anumit produs, consum ce ia în considerare atît energia utilizată în ultima fază a procesului de fabricație, cît și cheltuielile care au loc în ramurile conexe și în cele situate în aval (vezi și ..Consumul energetic și structura producției", sub redacția dr. Aurel Iancu, Ed. Academiei R.S.R. 1979). Este necesar, însă, să se perfecționeze metodologia elaborată, să se continue experimentările la nivelul centralelor industriale, al institutelor de proiectări și cercetări, în vederea transformării acestei metode intr-un instrument operațional, menit ca — împreună cu alte modalități moderne de analiză energoeconomică — să servească la fundamentarea deciziilor de perfecționare a structurilor economice, la asigurarea unei eficiențe maxime pentru fiecare unitate de energie consumată în țara noastră, așa cum subliniază Programul-directivă de cercetare și dezvoltare în domeniul energiei.
rng. Nicolae LICIU

Comitetul de Stat al Planificării



oom/imt comma- nuanu ninmn tommn
„Dispunem de o bază materială corespunzătoare, de o puter

nică rețea de unități și de oameni de știință de o valoare deosebită, 
avem deci toate condițiile ca marile probleme ce se pun în (ața științei 
să poate fi rezolvate cu deplin succes".

(din Raportul prezentat 
de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 

la Congresul al Xll-lea al P.C.R.)

Kill
AMPLIFICAREA 

ROLULUI ȘTIINȚEI 
ÎN ACCELERAREA 

PROGRESULUI GENERAL
AL SOCIETĂȚIIarmonioasă comuniune atît de specialiști, de oamenii de știință, cit și de alți oameni ai muncii.ASEMENEA celorlalte documente supuse aprobării celui de al XII- lea Congres al partidului, i' o- gramul-directivă de cercetare științiti- că, dezvoltare tehnologică și de introducere a progresului tehnic in perioada 1981—1990 și direcțiile principale pînă în anul 2000 are calitatea — prin justețea, profunzimea și deplina coerență a principiilor, orientărilor și sarcinilor pe care le cuprinde, ca prim program românesc în domeniul creației tehnico- științifice și progresului tehnic — de a mobiliza și stimula gîndirea tuturor specialiștilor, indiferent de locul în care își desfășoară activitatea. Și, la fel ca celelalte documente, programul este un document concret, detaliind toate o- rientările sau principiile pe care le cuprinde. Acesta este un indiciu concludent al capacității Partidului Comunist Român de a determina dezvoltarea tuturor compartimentelor vieții noastre economico-sociale, în funcție de specificul și sarcinile particulare ce revin fiecăruia dintre acestea, într-o coordonare și corelare armonioasă.Programul partidului subliniază că numai pe baza aplicării celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale gîn- dirii umane, se vor putea realiza mărețele obiective ale făuririi societății comuniste pe pămîntul românesc. Pentru aceasta este necesar ca întreaga activitate științifică și tehnică inclusiv cea din electrotehnică, am spune chiar mai ales aceasta — să se dezvolte intens accentuîndu-se, totodată, preocupările pentru elaborarea unor tehnologii moderne.O altă idee pe care o subliniem se referă la faptul că acest document de excepțională însemnătate pentru prezentul și, mai ales, viitorul patriei noastre s-a bucurat de o unanimă aprobare, deoarece prin conținutul său stimulează dezvoltarea tuturor domeniilor cercetării, impulsionează punerea în valoare a gîndirii și forței creatoare a poporului nostru. Aceasta înseamnă că procesul de creație este realizat. într-o

Soluții eficiente 
pentru cerințele producției

PROGRAMUL cercetării este structurat pe mai multe etape — prima este pînă în anul 1985, corespunzînd duratei cincinalului viitor, alta pînă în anul 1990, corespunzînd celui de al doilea cincinal următor, iar alta privește deceniul 1991—2000. Această periodizare nu este întîmplătoare, ci are, între altele, menirea de a permite o asemenea eșalonare a sarcinilor de perspectivă, îneît chiar in cadrul cincinalului următor să se realizeze de către cercetarea din toate domeniile o sarcină esențială pentru continuarea dezvoltării noastre pe mai departe : sarcina ca cercetarea să devanseze producția eu cel puțin cinci ani, oferind în timp util soluțiile gata elaborate, gata de a fi aplicate, atunci cînd producția va resimți efectiv nevoile respective.Calea pe care va trebui să pășim, pentru atingerea acestui obiectiv, a fost precizată clar de secretarul general a’ partidului cînd spunea că este necesar să promovăm o gîndire mai îndrăzneață, mai revoluționară în știință, pentru că numai așa vom putea ține pasul cu uriașele descoperiri care au loc în lume, vom putea face să crească contribuția științei și tehnicii românești, atît la progresul societății noastre socialiste cit și la știința și civilizația mondială. Potrivit acestei concepții, nu trebuie să ne limităm la cît și ce se face pe plan mondial, ci trebuie să vizăm mai mult ;ă tindem să depășim plafoanele statornicite în anumite etape chiar în realizările de pe. plan mondial.

Programul de cercetare științifică, dezvoltare . tehnologică și introducerea progresului tehnic vizează o evoluție armonioasă concomitentă în domeniul fundamental al cunoașterii tainelor naturii — care permite crearea rezervei de cunoștințe în măsură să conducă la viitoare mari aplicații, cît și în domeniul cercetării cu caracter aplicativ imediat. Sub acest aspect este de arătat că în program își află o aplicare și rezolvare exemplară raportul dintre fundamental și aplicativ, dintre imediat și perspectivă în creația științifică și tehnică contemporană.Un element important îl constituie faptul că vor fi continuate eforturile dd integrare tot mai strinsă a cercetării cu învățămîntul și cu producția. O asemenea orientare se întemeiază pe înțelegerea faptului că astăzi creația științifică și tehnică creatoare de valoare este mai ales o rezultantă, un sumum al unor contribuții multilaterale și complexe, nu numai ale unui singur om, sau ale unei unități de cercetare izolate, ci a mai multor unități din știință, învățămînt, producție. Numai prin contopirea eforturilor celor ce participă la procesul de creație se pot realiza o- biectivele mobilizatoare planificate.După cum se știe, în ultimii ani au fost obținute o serie de realizări de seamă în activitatea de cercetare și promovare a progresului tehnic, ca urmare a orientării cercetării spre cuceririle avansate, spre domeniile prioritare ale economiei naționale, concomitent cu ameliorarea organizării rețelei științifice și tehnice și legarea tot mai strînsă a cercetării de producție, de nevoile economiei naționale, ale dezvoltării țării. Un indiciu al acestor realizări îl constituie, de exemplu, faptul că produsele noi și reproiectate intrate în fabricație vor reprezenta în 1980 circa 44% din valoarea producției industriale, asimilîndu-se prin cercetarea proprie în cincinalul actual 3000 mașini, utilaje și instalații noi și reproiectate, 3000 materiale și bunuri de consum noi și aplicîndu-se 3900 tehnologii moderne. Astfel că, pe cincinal, •-•ercetarea științifică națională asigură circa 90% din materialele noi introduse în fabricație și din tehnologiile noi. Concomitent s-a dezvoltat și baza materială a cercetării, paralel cu forma- > rea cadrelor și îmbunătățirea structurii I organizatorice a institutelor.Toate acestea reprezintă temelii solide pentru abordarea unor noi obiec- tive, de mai mare amploare, care să ofere soluții pentru dezvoltarea econo-
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miei românești în 'condiții de înaltă eficiență. De altfel, orientarea de bază a Programului-directivă o constituie, după cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul la Congres, „afirmarea revoluției tehnico-științifice în toate domeniile de activitate, creșterea rolului științei în modernizarea economiei naționale, a întregii vieți sociale, în conducerea societății, legarea tot mai strinsă a cercetării de producție, accentuarea contribuției creației științifice românești la progresul multilateral și dinamic al țării noastre, la îmbogățirea tezaurului cunoașterii universale, astfel incit deceniul următor să devină cu adevărat deceniul științei, tehnicii, calității și eficienței".
Priorități ale cercetării 

în domeniul tehnicii de vîrf

PROGRAMUL enumera pentru fiecare domeniu de bază, principalele sarcini și orientări. în cele ce urmează ne vom opri la cîteva probleme care privesc cercetarea și dezvoltarea tehnologică cu specific electrotehnic din țara noastră.Unul din domeniile în care electrotehnica trebuie să aibă un rol activ tot mai substanțial este acela al identificării și exploatării resurselor de materii prime și energetice. In domeniul investigațiilor . cu specific geologic, cercetarea din electrotehnică și, în primul rînd, Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru industria electrotehnică poate participa pe mai multe căi.1 Prima se referă la aparatura și echi- pamentele cu specific electric utilizate în mod curent în activitatea geologică. Sub acest aspect, cercetarea elec

trotehnică trebuie să-și continue eforturile de perfecționare a aparaturii de acest gen, de modernizare și înnoire a utilajelor cu specific electrotehnic. în acest sens, trebuie avute în vedere principalele categorii de echipamente și tehnologii, mergînd de la cele prin care se asigură producerea de energie electrică, la cele de transformare, transport și utilizare a acesteia. Astfel, pe lîngă realizarea unor aparate și mașini care să funcționeze în condiții specifice, I.C.P.E. a conceput în ultimii doi ani cîteva echipamente care vor permite o modernizare a procesului de muncă în industria mineritului. Este vorba de separatoarele de minereuri funcționînd pe bază electromagnetică și electrostatică care, pe lîngă o productivitate sporită, vor asigura o separare mai bună a minereurilor. De asemenea, se vor elabora o serie de echipamente și sisteme de comandă care să funcționeze în condiții de microclimat specific acestor exploatări.în mod concret se pune problema, în primul rînd, de a se studia din timp, cu ajutorul metodelor specifice marketingului (sondaje, anchete), situația și nevoile actuale privind echipamentele e- lectrice de uz curent din activitatea u- nităților de cercetare geologică.O asemenea prospectare, desfășurată sistematic în majoritatea domeniilor de activitate, ai’ permite cercetării cu specific electrotehnic să-și alcătuiască un „portofoliu" de teme de studiu referitoare la posibile direcții de ameliorare și înnoire a echipamentelor și tehnologiilor specifice. O astfel de acțiune este cu atît mai utilă astăzi pentru electrotehnică, cu cît există opinia — destul de răspîndită de altfel și în bună măsură justificată — că în anumite sectoare (cum este cel al generatoarelor de curent alternativ, de exemplu) nu se 

mai văd posibilități de ameliorare importante de la orizonturile cunoașterii actuale. în aceste condiții, este firesc să se sconteze pe depistarea unor căi de soluționare cu totul noi. Acestea ar putea să apară sau să fie sugerate și prin prospectarea cît mai largă a aplicațiilor și „simptomaticii" utilizării unor astfel de instalații și echipamente cu specific electrotehnic în diferitele domenii și sectoare de activitate ale economiei naționale. Firește, aceasta nu exclude și urmărirea celorlalte căi de studiu și cercetare, inclusiv a analizării din acest punct de vedere a logicii interne de desfășurare a cercetărilor din domeniu, de unde ar putea, de asemenea, să apară noi idei de soluționare a problemelor respective.") O a doua mare direcție de interven- ție a electrotehnicii în sfera activității de cercetare geologică se referă la utilaje și echipamente, tehnologii cu specific electric care sînt folosite in a- plicații speciale. în acest sens, trebuie avute în vedere atît cerințe specifice de tradiție în acest domeniu, pentru care există echipamentul electric necesar, dar care trebuie ameliorat, modernizat și înnoit în continuare, diversificat, cît și cerințe specifice noi, reieșite din însăși evoluția recentă a domeniului cercetării geologice și a cercetării electrotehnice actuale.Prin specificul lor, inevitabil mai complex, asemenea utilizări speciale ale echipamentului și tehnologiilor de profil electrotehnic presupun, inerent, ca, după o prospectare de la distanții a nevoilor beneficiarilor potențiali, să se treacă la contacte și documentări, consultări directe între specialiștii din cercetarea electrotehnică și cei din activitatea geologică.De altfel, în acest domeniu, I.C.P.E.,
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în mod special, a creat și folosit, în ultimele două decenii mai ales, piste de colaborare utile pentru echiparea unor instalații cu echipamente electrice de foraj, inclusiv pentru forajul de mare adîncime și cel marin, din platforma continentală a Mării Negre, cu echipamente complexe de acționare și panouri de conducere-control și supraveghere automatizate. De asemenea, de mare însemnătate pentru modernizarea și creșterea eficienței activității din domeniul geologic s-au dovedit și cercetările realizate la Centrul de calcul al I.C.P.E., pentru soluționarea cu ajutorul calculatorului electronic a unor probe specifice și, în general, pentru extinderea utilizării acestuia în efortul de cercetare și depistare a bogățiilor de minerale utile ale țării și în general de resurse geologice. Ne propunem, spre exemplu, înzestrarea echipamentelor de carotaj, de foraj cu calculatoare care permit nu numai realizarea unor parametri, dar și interpretarea și prelucrarea datelor, a rezultatelor în procesul de lucru.Documentele Congresului al Xll-lea ridică în fața cercetării științifice și alte probleme ; ne vom referi în continuare la cîteva dintre acestea, care ne rețin în mod deosebit atenția.Programul de trecere la crearea Și 

exploatarea centralelor nuclearo-electri- ce în țara noastră cuprinde cîteva etape distincte. Prima este situată chiar în următorul cincinal, perioadă în care se va realiza cea dintîi unitate energetică de acest gen. Apoi se va intra într-o nouă etapă, cea a exploatării primei centrale nucleare și a trecerii la asimilarea instalațiilor de acest fel în vederea realizării prin mijloace și concepție proprii a obiectivelor următoare. In această perspectivă, cercetarea cu specific electrotehnic este chemată să sprijine în mod multilateral eforturile din acest domeniu.O primă direcție a unei posibile contribuții privește aportul la echiparea mijloacelor folosite de cercetarea geologică chemată să identifice și să pună în evidență resurse de substanțe radioactive, inclusiv dintre acelea cu conținut mai sărac. Firește, participarea cercetării electrotehnice se referă atît la echipamentele și aparatura electrică de uz normal, cît și la cele cu aplicații speciale. Dintre cele de uz normal ne referim la gama largă de motoare electrice, transformatoare, întrerupătoare, condensatoare etc., precum și la echipamentele complexe de foraj sau utilizate în domeniul lucrărilor miniere. Dintre cele speciale menționăm eventualele mijloace moderne de separare a mine

reurilor sau de înnobilare a acelora cu conținut mai redus de substanțe utile, în cazul de față cu un grad mai scăzut de elemente radioactive.Desigur, mai sînt și alte aspecte ale participării, dar sarcina importantă a cercetării științifice și ingineriei tehnologice cu profil electrotehnic constă mai ales în asimilarea din timp a echipamentelor specifice, care vor permite preluarea energiei produse pe această cale. Cu toate caracteristicile lor particulare, aceste echipamente de profil e- lectrotehnic, utilizate în centralele nu- clearo-electrice, vor trebui încadrate armonios în sistemul electroenergetic național, ceea ce impune, concomitent, acordarea unei mari atenții încadrării lor în normativele specifice domeniului, precum și în eforturile unitare de tipizare și standardizare.Iată, pe scurt, cîteva din sarcinile mai importante care revin cercetării în domeniul electrotehnicii în anii următori, a căror realizare va permite sporirea contribuției cercetării științifice la progresul economiei naționale.
dr. ing. Florin Teodor TÂNĂSESCU 

director, Institutul de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică 
pentru industria electrotehnică



DEZVOLTAREA
w

ÎN PROFIL TERSTOROAL I XII J
CONGRESUL al Xll-lea al partidului, congresul întregului nostru popor, deschide o nouă și însemnată etapă pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și al înaintării României spre comunism, etapă care se va desfășura sub semnul calității, al promovării largi a științei și tehnicii în toate domeniile, al creșterii eficienței,Sînt trăsături care se degajă pregnant din strălucitul raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la cel de al Xll-lea Congres, care se constituie într-un program clar de acțiune pentru toți oamenii muncii. Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de secretar general al partidului ne dă nouă, tuturor, garanția înfăptuirii neabătute a Programului partidului, program al progresului și civilizației socialiste în România.Documentele aprobate de Congresul al Xll-lea reflectă în mod unitar întreaga complexitate a dezvoltării noastre pe mai departe. în acest context, una din trăsăturile esențiale ale cincinalului 1981—1985 o constituie continuarea repartizării raționale a forțelor de producție pe întregul teritoriu. Această orientare este amplu fundamentată și desfășurată în Progrâmul- directivă de dezvoltare economico-so- cială a României în profil teritorial, document elaborat sub conducerea nemijlocită și cu aportul determinant al secretarului general al partidului.Înainte de toate trebuie arătat că Programul de dezvoltare în profil teritorial reflectă consecvența revoluționară cu care partidul nostru urmărește înfăptuirea neabătută a politicii de dezvoltare echilibrată a tuturor județelor și zonelor țării, acționînd cu fermitate pentru amplasarea rațională a forțelor de producție pe întregul teritoriu, pentru afirmarea accentuată a factorilor calitativi în procesul de valorificare superioară, cu eficiență înaltă, a tuturor resurselor umane și materiale din județe, pentru 

sistematizarea și modernizarea rețelei de localități urbane și rurale.După cum sublinia secretarul general al partidului în raportul prezentat Congresului, realizarea acestor însemnate obiective „va accelera procesul dispariției deosebirilor esențiale dintre sat și oraș, dintre activitatea agricolă și industrială, va determina omogenizarea crescîndă a societății noastre, crearea unui fundament trainic pentru afirmarea deplinei egalități între toți cetățenii patriei, fără deosebire de naționalitate, pentru ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale, a gradului general de civilizație al între- grului nostru popor“.
Coordonate ale înfloririi 

economico-sociale 
a județelor

OBIECTIVUL major al Programu- lui-directivă de dezvoltare economico- socială în profil teritorial îl constituie realizarea pînă în anul 1985, în fiecare județ, a unei producții globale pe locuitor de cel puțin 70 000 lei. Indicator sintetic calitativ nou, superior, care se va introduce în fundamentarea și practica repartizării forțelor de producție pe teritoriu odată cu cincinalul viitor, producția globală pe locuitor însumează rezultatele activității din industrie, agricultură, construcții, transporturi, servicii și alte ramuri. Ținînd seama că din produsul global menționat 50 000 lei reprezintă producția industrială, cel puțin 10 000 lei producția agricolă, iar 10 000 lei producția în alte ramuri, acest indicator este în măsură să stimuleze, alături de creșterea industrială și dezvoltarea celorlalte ramuri — a agriculturii, transporturilor, construcțiilor, serviciilor etc. ; totodată, indicatorul este în măsură să constituie un criteriu mai exact și mai complex de stabilire a stadiului dezvoltării economico-sociale atins la un moment dat de 

un județ sau altul. Comparativ cu anul 1965, cînd producția globală minimă pe locuitor era de 8 657 lei, adică de peste 2,1 ori mai redusă față de media pe țară, la sfîrșitul viitorului cincinal această diferență va reprezenta numai 23%, nivel care reflectă evident procesul de apropiere a județelor în ce privește gradul dezvoltării lor economice.O altă expresie, a obiectivului urmărit de partid, de dezvoltare multilaterală a economiei județelor, de valorificare superioară a oricăror rezerve materiale și umane din județe, o constituie modul complex de elaborare a planului pe județe. Astfel, planul fiecărei unități ad- ministrativ-teritoriale (județ, municipiu, oraș și comună) este conceput să cuprindă, pentru toate unitățile economice din raza sa, indicatorii privind producția industrială, fizică și valorică, volumul activităților din agricultură, din transporturi, cohstrucții și alte ramuri ; deopotrivă sînt elaborați indicatorii privind creșterea productivității muncii, reducerea costurilor de producție și circulație, introducerea progresului tehnic, dezvoltarea activității de comerț exterior, aprovizionarea tehni- co-materială, recuperarea și refolosirea materiilor prime și materialelor. Mai trebuie amintit că o atenție deosebită se acordă indicatorilor sociali și de nivel de trai: desfacerile de mărfuri și prestările de servicii către populație, construcția de locuințe, dezvoltarea bazei materiale a activităților social-culturale, echiparea tehnico-edilitară a localităților, extinderea procesului de urbanizare, apărarea mediului înconjurător etc.în acest cadru, în concordanță cu prevederile Programului partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism, dezvoltarea economico-so- cială a țării în profil teritorial în cincinalul următor se va realiza potrivit unor orientări și sarcini cu efecte puternice pentru creșterea economico-so- cială a țării. între acestea valorificarea deplină a resurselor din fiecare zonă și 



dezvoltarea astfel a industriei, agriculturii și a celorlalte ramuri; amplasarea în zonele și localitățile mai puțin dezvoltate a unor unități de dimensiuni mai reduse, îndeosebi din ramurile industriei prelucrătoare, în vederea repartizării mai raționale a locurilor de muncă pe întregul- teritoriu ; dezvoltarea mai intensă și în condiții de eficiență sporită a agriculturii în toate județele ; accentuarea dezvoltării industriei mici și artizanale ; extinderea și diversificarea prestărilor de servicii ; continuarea realizării programelor de amenajare a bazinelor hidrografice și de dezvoltare a fondului forestier ; asigurarea condițiilor pentru îmbunătățirea transportului' de mărfuri și de persoane ; promovarea fermă a cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și introducerii progresului tehnic în vederea creșterii mai accentuate a eficienței activității economice în toate județele. Ca urmare a unor asemenea orientări, avînd cu precădere efecte intensive în procesul dezvoltării, se va obține creșterea gradului de ocupare a forței de muncă (în anul 1985 în toate județele se va asigura un număr de cel puțin 400 persoane ocupate la 1000 locuitori), ridicarea susținută în continuare a nivelului de trai material și spiritual al populației din toate zonele. Să ne referim mai pe larg la unele din aceste probleme.
Valorificarea complexă 

a tuturor resurselor

ÎNFĂPTUIREA politicii partidului de dezvoltare armonioasă a întregului teritoriu, cu deosebire în actualul cincinal, a determinat mutații esențiale în geografia economică a României, asigurîn- du-se condiții ca, în anul 1980, fiecare județ să dispună de capacități industriale pentru o producție de cel puțin 10
Tabelul nr. 1

Gruparea județelor 
după valoarea producției industriale

Valoarea 
producției 
industriale 
— mid. lei —

Numărul județelor

1965 1970 1975 1980

pînă la 2 14 5 1
2,1- 4 13 11 4 —
4,1-10 9 15 14 —

10,1-15 3 3 1 16
15,1—25 • — 3 10 12
peste 25 1 1 4 12

miliarde lei. Principalele transformări în gruparea județelor, după valoarea producției industriale, sînt prezentate în tabelul nr. 1. Este de remarcat că dezvoltarea industrială a județelor, reali

zarea practic a unor pași însemnați pe drumul creșterii industriale a întregului teritoriu s-a caracterizat prin accentuarea rolului ramurilor de bază, al subramurilor moderne — toate acestea punînd în evidență parcurgerea unei importante etape pe drumul dezvoltării armonioase ă forțelor de producție.în Programul-directivă se prevede asigurarea în continuare a dezvoltării echilibrate a industriei pe teritoriu, în mod deosebit a ramurilor și subramurilor moderne, de înaltă tehnicitate, care promovează larg progresul tehni- co-științific, urmărindu-se utilizarea rațională a resurselor de muncă și naturale din fiecare zonă. O deosebită atenție se acordă, de asemenea, dezvol-' tării industriei mici.și artizanale, care în perioada 1981—1985 va crește de cel puțin 2 ori (tabelul nr. 2).
Tabelul nr. 2

— milibane lei —

Repere ale dezvoltării industriei mici 
și artizanale în cincinalul 1981—1885

1980 1985

Ritm 
me
diu 

anual 
1981—
1985 
%

Industria mică —
total 18 200 37 000 15,3
din care în :

— unități agricole 3 300 7 300 17,2
— unități ale consi

liilor populare 1 550 2 870 13,1
— unități ale coope

rației de consum 2 350 4 160 12,1
— unități ale coope

rației meșteșugă
rești 11 000 22 670 15,6

Creșteri ale industriei mici și artizanale superioare mediei pe țară — între 2,2—2,4 ori — se prevăd în județe ca Arad, Caraș-Severin, Covasna, Dîmbovița, Gorj, Hunedoara, Iași, Mehedinți, Sălaj, Teleorman, Vaslui, ceea ce pune în lumină repere însemnate ale gradului de complexitate și multilateralitate a dezvoltării industriei din aceste județe, cele mai multe dintre ele avînd deja un grad ridicat de creștere industrială.Este de remarcat creșterea contribuției industriei mici și artizanale la îmbunătățirea aprovizionării populației cu articole de uz casnic și gospodăresc, materiale de construcții, țesături și cusături populare, covoare manuale, produse de ceramică, împletituri, semicon- serve de legume și fructe, unele produse lactate ; de asemenea, industria mică și artizanală va trebui să-și sporească aportul la creșterea exporturilor — toate acestea vădind însemnătatea industriilor respective în procesul de dezvoltare eficientă a industriei în ansamblu. Este de menționat că industria în 

general, și în mod deosebit industriile mici și artizanale, urmează să se dezvolte pe baza folosirii în mai mare măsură a unor resurse locale de materii prime ; totodată, producția de capacitate mică și artizanală va utiliza produse agricole disponibile la producători după îndeplinirea sarcinilor de livrări către fondul de stat și va beneficia de cooperarea în producție cu alte întreprinderi industriale realizîndu-se astfel un impuls puternic pentru amplificarea și mai buna valorificare a bazei proprii de materii prime.în domeniul agriculturii, se prevăd sarcini importante de creștere a producției vegetale și animale, urmînd ca în anul 1985, așa cum arătam, să se ajungă în toate județele la o valoare a activității din această ramură de cel puțin 10 000 lei pe locuitor. După cum se subliniază în Programul-directivă menționat, în creșterea producției agricole trebuie avute în vedere intensificarea preocupărilor în toate județele în vederea sporirii suprafeței arabile și de gospodărire mai judicioasă a fondului funciar ; utilizarea tuturor rezervelor existente încă în acțiunea de zonare mai rațională a producției vegetale în funcție de condițiile pedoclimatice ; posibilitățile și rezervele de creștere a bazei tehnico-materiale din agricultură ca și de utilizare superioară a acesteia. Orientarea privind dezvoltarea agriculturii în toate județele țării constituie un puternic fundament de susținere a creșterii intensive a agriculturii românești, prioritate esențială a întregului nostru proces de dezvoltare.în vederea dezvoltării economico-so- ciale a județelor, în Programul-directivă se acordă o importanță deosebită repartizării investițiilor cu prioritate în zonele cu un nivel mai redus de dezvoltare. Se va urmări amplasarea de capacități productive mai mici în industriile alimentară, ușoară, a materialelor de construcții, prelucrarea lemnului, precum și în unele sectoare ale construcțiilor de mașini și industriei chimice — pentru a asigura stabilitatea forței de muncă și creșterea diversității sortimentale a producției. în acest cadru trebuie subliniat că pînă la sfîrșitul cincinalului viitor, practic toate orașele și comunele vor dispune de unități cu activitate industrială.
Sistematizarea teritoriului — 

obiectiv cu însemnate 
efecte sociale

ÎN CINCINALUL 1981—1985 vor fi înfăptuite în continuare prevederile „Programului național de sistematizare
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a teritoriului și localităților urbane și rurale'1. Urmează ca în această perioadă să fie transformate în orașe agroindustriale încă 140 centre comunale, asigu- rîndu-se astfel condiții pentru înfăptuirea prevederilor potrivit cărora pînâ la sfîrșitul anului 1990 să se creeze circa 300—400 de noi centre orășenești. Pînâ la finele anului 1985, în fiecare județ vor exista cel puțin 9 centre urbane, ceea ce exprimă o repartizare echilibrată a acestora pe întreg teritoriul național. De asemenea, va avea loc o intensificare a legăturilor dintre orașe și sate, fiecărui oraș revenindu-i în medie un număr de 4—6 comune înconjurătoare pe o zonă de 15—-20 km. Va crește astfel gradul de urbanizare al populației țării la aproape 55% fată de 52,2% în 1980 și 33,7% în 1965.Dezvoltarea economică armonioasă a întregului teritoriu va asigura condiții pentru creșterea continuă a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor — țelul suprem al politicii partidului. în acest cadru un loc central îl va ocupa realizarea de către stat în perioada 1981—1985 a 1,1 milioane apartamente la care se yor adăuga încă aproximativ 100 000 locuințe care se vor realiza de către populație în regie proprie. Ca urmare, la sfîrșitul anului 1985, suprafața medie locuibilă pe locuitor în mediul urban va fi de 10,6 metri patrați, față de 7,6 metri pătrați realizați în 

1966, asigurîndu-se în toate județele o suprafață medie de minimum 9 metri pătrați pe locuitor.în mod corespunzător urmează să se extindă echiparea tehnico-edilitară a localităților și să se dezvolte în continuare baza materială a sectorului social-cultural. în aceste domenii se va asigura o apropiere a nivelelor de dotare pe județe, ca o expresie concludentă a politicii partidului și statului nostru de ridicare generală a gradului de bunăstare și civilizație a tuturor cetățenilor, în spiritul profundului umanism al societății noastre socialiste. în realizarea acțiunilor de sistematizare teritorială și urbanizare, de înfrumusețare a localităților, de păstrare și punere în valoare a locurilor și monumentelor de valoare istorică deosebită, vor fi antrenați toți cetățenii — beneficiarii direcți ai condițiilor tot mai bune de trai și de civilizație.
Realizarea exemplară aProgramului-directivă de dezvoltare economico-socială în profil teritorial se înscrie ca o sarcină de mare răspundere pentru organele și organizațiile de partid locale. Răspunderi deosebite revin organelor centrale, care vor trebui să asigure integrarea organică a planului în profil teritorial în cadrul dezvoltării echilibrate, proporționale a întregii economii naționale, să 

sprijine și să urmărească realizarea acestui plan în fiecare județ la toți indicatorii fizici, valorici și calitativi. Așa cum se subliniază în Programul-direc- tivă în profil teritorial, consiliile populare județene, municipale, orășenești și comunale au răspunderea pentru elaborarea și realizarea planurilor în profil teritorial, au obligația să controleze și să sprijine unitățile economico-sociale din raza lor în adoptarea măsurilor necesare pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor prevăzute.Dezvoltarea armonioasă a forțelor de producție «n toate județele, transformarea în continuare a întregii structuri economico-sociale a acestora va acționa în mod direct pentru creșterea gradului de civilizație a tuturor localităților și lichidarea migrației populației spre orașele mari, pentru ridicarea generală a calității activităților și dispariția deosebirilor esențiale dintre munca fizică și cea intelectuală. Se asigură, astfel, în tot mai mare măsură înfăptuirea unuia din cele mai însemnate obiective ale politicii umaniste a partidului nostru : făurirea deplinei egalități in ceea ce privește condițiile dc muncă și de viață, exercitarea drepturilor de afirmare plenară in sfera vieții sociale a tuturor cetățenilor patriei noastre,
dr. ing. Barbu PETRESCU director general-adjunct al Institutului 

Central de Cercetări Economice
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RIDICAREA BUNĂSTĂRII
OAMENILOR MUNCII —
SCOPUL SUPREM
AL POLITICII PARTIDULUI

MARELE FORUM al comuniștilor, al întregului nostru popor, cel de al Xll-lea Congres al partidului, a dezbătut și aprobat documente de cardinală însemnătate pentru evoluția ulterioară a patriei noastre, pentru viitorul luminos și fericit al tuturor cetățenilor României Socialiste. Prin semnificațiile pe care le are pentru reliefarea esenței întregii politici economice a partidului nostru, a orientărilor, măsurilor și eforturilor privind perfecționarea activității economice și creșterea eficienței acesteia, Programul — directivă de creștere a nivelului de trai în perioada 1981—1985 și de ridicare continuă a calității vieții — unul din principalele documente aprobate- de Congres — reprezintă dovada incontestabilă că scopul suprem al întregii politici a partidului de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate îl constituie omul, asigurarea bunăstării materiale și spirituale a poporului, sporirea gradului de civilizației ridicarea continuă a calității vieții lui.Programul — directivă de creștere a nivelului de trai are la bază marile realizări în domeniul ridicării bunăstării materiale și spirituale a întregului popor obținute în actualul cincinal, realizări care— așa cum subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu în raportul prezentat la Congres „demonstrează cu putere că orînduirea noastră, politica partidului de construcție socialistă nu cunosc țel mai înalt decît bunăstarea și fericirea poporului, că tot ceea ce realizăm în România este destinat omului, creșterii nivelului general de civilizație al întregii noastre națiuni".Elaborat din inițiativa și sub îndrumarea directă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele republicii — ca de altfel și celelalte documente supuse dezbaterii și aprobării Congresului — Programul — directivă de creștere a nivelului de trai este conceput astfel încît cincinalul 1981—1985 să constituie o nouă etapă de ridicare a nivelului de civilizație a societății noastre, de sporire a bunăstării întregului popor și de afirmare deplină a personalității umane în țara noastră. Acest fapt este de altfel confirmat de adeziunea deplină a întregului popor la orientările și prevederile programului, adeziune însoțită totodată de angajamente ferme, de măsuri concrete și rezultate obținute pe linia creșterii eficienței și calității activității desfășurate de fiecare la locul său de muncă, drept răspuns la grija deosebită acordată de partid, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, creșterii nivelului de trai și de civilizație al poporului.Amploarea prevederilor Programului — directivă de creștere a nivelului de trai, complexitatea și aria largă a elementelor la care acesta se referă, măsurile preconizate pentru traducerea în viață a prevederilor, amplu dezbătute în perioada premergătoare Congresului și în coloanele prezentei reviste, ne determină 

să reliefăm în cele ce urmează doar cîteva elemente, considerate de noi esențiale, care caracterizează acest document de însemnătate istorică, în ascensiunea poporului român pe noi trepte de civilizație și bunăstare.
Trăsături esențiale ale Programului-directivă 

de creștere a nivelului de trai_ALĂTURI DE CELELALTE DOCUMENTE aprobate de Congresul partidului, Programul-directivă de creștere a nivelului de trai, prin prevederile sale fără precedent în istoria țării noastre, se constituie într-un tot unitar, care îmbrățișează întreaga viață economică, politică și social-culturală a țării, prefigurînd treapta nouă, superioară, pe care va urca România în următorul cincinal pe drumul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării spre comunism. El reprezintă totodată încununarea eforturilor și aspirațiilor poporului nostru spre un trai civilizat, rezultatul concret al dezvoltării economice a României socialiste obținute după Congresul al IX-lea al partidului, precum și al politicii științifice și clarviziu- nii secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la ritmurile superioare de dezvoltare și rata înaltă de acumulare socialistă.Prevederile pe care le cuprinde, aria și complexitatea acestora, scot în evidență o altă caracteristică esențială a Programului- directivă și anume aceea că el reflectă cu elocvență continuitatea strategiei politicii partidului nostru de creștere a nivelului de trai. Măsurile luate de partid în anii construcției socialiste și cu deosebire după Congresul al IX-lea, care a marcat începutul unei perioade de reînnoiri pe toate planurile, în vederea1 creșterii nivelului de trai, au fost tot mai ample de la o etapă la , alta. De o semnificație excepțională în această direcție au fost | hotărîrile programatice aprobate la cel de-al XI-lea Congres, continuate și îmbogățite de Conferința Națională a partidului din decembrie 1977, care a adoptat pentru prima dată un program special, cuprinzător, de creștere mai rapidă a nivelului de trai al populației, ca urmare a realizărilor tot mai mari obținute în economie. Programul-directivă pentru perioada 1981—1985 duce mai departe și îmbogățește prevederile anterioare, ridicînd pe o treaptă superioară elementele calitative ale bunăstării materiale și spirituale astfel incit in cincinalul următor să fie asigurate condițiile necesare pentru ridicarea în continuare a nivelului de trai al maselor pentru realizarea unei calități noi, superioare, a vieții materiale și spirituale a întregului popor român.



DOCUMENTELE CONGRESULUI - IMAGINEA VIITORULUI ROMÂNIE!
De aici decurge o altă caracteristică a Programului-direc- tivă și anume realismul prevederilor sale. Este un lucru confirmat de viață că toate programele elaborate de partid, din inițiativa și sub directa îndrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu — dezbătute și însușite de întregul popor — au o bază profund științifică, fiind îndeplinite de regulă înainte de termen. Acest lucru a fost confirmat de toate programele și cu deosebire în cazul celor privind creșterea nivelului de trai, realitățile demonstrînd faptul că într-o perioadă istorică scurtă s-au realizat progrese considerabile pe calea apropierii standardului nostru de viață de nivelurile de trai ale țărilor dezvoltate industrial. Mărturie în această direcție este și modul în care se realizează prevederile programului de creștere a nivelului de trai adoptat la Conferința Națională din 1977 pentru cincinalul 1976—1980. )Realismul prevederilor programelor de creștere a nivelului de trai este determinat de faptul că politica partidului nostru în acest domeniu are la bază cel puțin cîteva caracteristici principale : în primul rînd este vorba de faptul că măsurile de creștere a nivelului de trai se stabilesc pe baza cunoașterii prealabile, aprofundate a posibilităților și rezervelor pe care le oferă nivelul dezvoltării economice precum și a necesităților de trai ale oamenilor ; în al doilea rînd avem în vedere faptul că ritmul creșterii nivelului de trai a fost șr este întotdeauna corelat cu ritmul general de dezvoltare economică a țării ; în al treilea rînd menționăm că sarcinile și prevederile în domeniul nivelului de trai sînt inseparabile și coordonate cu cele privind dezvoltarea forțelor de producție, a productivității muncii și eficienței producției, a mărimii venitului național și a ponderii destinate fondului de consum ; în al patrulea rînd, dar nu ultimul ca importanță, menționăm că în cadrul strategiei generale a partidului de satisfacere a nevoilor populației, a creșterii nivelului de trai, se stabilesc priorități în funcție de obiectivele social-umane și de posibilitățile existente în economie de satisfacere a acestora. în acest context, de la o etapă la alta, obiectivele stabilite de partid au fost mereu mai mari ca dimensiuni și tot mai ample ca sferă de cuprindere, cu accente tot mai pronunțate pe laturile calitative ale satisfacerii nevoilor populației și formării personalității umane.Din acest ultim aspect la care ne-am referit decurge o altă caracteristică esențială a Programului-directivă, strîns legată de etapa la care se referă prevederile sale și pe care o va ■parcurge dezvoltarea economiei românești, și anume caracterul său atotcuprinzător și complex. Această caracteristică a programului, în completarea prevederilor anterioare în acest domeniu, se referă atît la aspectele de profunzime ale prevederilor, de universalitate a acestora, cît și la cele privind asigurarea condițiilor de realizare a lor.Desigur elementele creșterii nivelului de trai și calității vieții sînt complexe și ele diferă de la o etapă la alta pe care o parcurge dezvoltarea economiei. Prevederile Programului — directivă pentru perioada 1981—1985 cuprind practic toate clementele esențiale, cantitative și calitative, ale creșterii nivelului de trai, începînd cu cele referitoare la sporirea veniturilor din muncă și din fondurile sociale, asigurarea fondului de bunuri și servicii pentru crearea unor condiții tot mai bune de viață, de instruire și asistență socială, etc. și terminînd cu măsuri concrete de creștere a timpului liber, de protecție și ameliorare a mediului ambiant. Caracterul atotcuprinzător al programului este determinat și de faptul că fiecare din ritmurile de creștere precum și prevederile în ansamblul lor sînt pătrunse de grija statornică a partidului șl statului nostru față de toți membrii societății, indiferent de vîrstă, sex, naționalitate, din toate zonele țării. O atenție specială se acordă în acest context generațiilor vîrstnice, familiei și mai ales constructorilor de mîine ai patriei noastre, copiilor. Din caracterul atotcuprinzător al programului nu poate fi desigur omis faptul că pe lîngă prevederile de creștere a nivelului de trai el înmă

nunchează și direcțiile de realizare a acestora ca și măsurile ce vor fi întreprinse pentru asigurarea bazei economice pentru traducerea lor în viață.în sfîrșit, o altă caracteristică esențială a programului, dar nu și ultima, o reprezintă faptul că prin prevederile sale se înaintează cu consecvență în realizarea principiilor echității socialiste în repartiție, acordîndu-se o atenție deosebită sporirii într-un ritm mai rapid a retribuțiilor mici și realizării pe această bază a unui raport just, stimulativ între veniturile mari și cele mici. Urmare a aplicării ferme a acestui principiu se vor asigura și în continuare corelații stimulative între retribuțiile diferitelor categorii de persoane, va fi ridicat nivelul retribuției minime pe economie și se va menține raportul de 1 : 5,5 între retribuția netă minimă și maximă din economia țării noastre.în complexul de indicatori și direcții al Programului-Direc- tivă pentru creșterea în continuare a nivelului de trai al populației în perioada 1981—1985 și de ridicare continuă a calității vieții, pe prim plan se situează măsurile prevăzute pentru creșterea continuă a veniturilor. în acest fel, una din principalele orientări ale programului vizează majorarea veniturilor tuturor categoriilor populației și în mod deosebit a celor provenite din retribuirea muncii — „munca reprezentând criteriul fundamental de apreciere a contribuției fiecărei persoane la progresul societății și o necesitate pentru formarea, afirmarea și dezvoltarea multilaterală a personalității umane".
Direcții ale sporirii bunăstării 

în perioada 1981 — 1985

DETERMINATE de dezvoltarea complexă și multilaterală a economiei naționale care va asigura încă 939 000 noi locuri de muncă, o creștere a ponderii personalului muncitor în totalul populației ocupate (care va ajunge la 73,2% în anul 1985), precum și unele schimbări calitative în structura acesteia, pe principalele ramuri ale producției materiale, dimensiunile creșterii veniturilor din majorarea retribuțiilor sînt deosebit de semnificative (25,1% pentru retribuția medie nominală și 16—18% pentru retribuția medie reală a personalului muncitor și respectiv 25,4%, 23,1% și 25% pentru veniturile reale ale țăranilor cooperatori, țăranilor cu gospodărie individuală și ale întregii țără- nimi). Aceste dimensiuni și semnificația sporirii veniturilor pentru asigurarea creșterii în continuare a nivelului de trai în perioada 1981—1985, poate fi ilustrată mai bine dacă se are în vedere că ele urmează după alte creșteri substanțiale realizate pe această linie, prin îndeplinirea integrală a prevederilor programului adoptat de Conferința Națională din 1977. Astfel, retribuția reală a personalului muncitor și veniturile reale ale țărănimii vor fi mai mari în 1985 de aproape 1,6 ori și respectiv aproape 1,7 ori, față de 1975, de 2,25 ori și respectiv de aproape 2,9 ori față de 1965 și de peste 5 ori și respectiv de aproape 5,5 ori față de 1950. Este de menționat, de asemenea fapult că, corespunzător eficienței activității depuse de personalul muncitor din unitățile' economice urmează ca acesta să beneficieze treptat pînă în 1985 și de majorarea sumelor repartizate pentru fondul de participare la beneficii.O a doua direcție principală în care se va acționat pentru creșterea în continuare a nivelului de trai și calității vieții, căreia Progrâmul-directivă îi acordă o însemnătate deosebită pentru satisfacerea echitabilă a unor nevoi fundamentale ale populației, o constituie sporirea în continuare a cheltuielilor social-culturale, al căror cuantum va fi în cincinalul viitor, cu 37% respectiv, cu 129 miliarde lei, mai mare decît în cincinalul actual, ceea ce face ca în medie pe o familie să se ajungă la 14.200 lei în 1985 față de 12 000 lei în 1980 și 722 lei în 1950.Vor fi majorate, pe această bază, toate categoriile de pensii, ca o recunoaștere de către societate a contribuției aduse de 



oamenii muncii în perioada lor de activitate la dezvoltarea eco- nomico-socială a țării. Pensiile nominale de asigurări sociale de stat și ale membrilor cooperativelor agricole de producție vor fi mai mari în 1985 față de 1980 în medie cu 23%, iar pensia medie nominală pentru limită de vîrst.ă cu 20%.O atenție deosebită acordă Programul-directivă politicii de sprijinire activă în continuare a familiei și de ocrotire a mamei și copilului, sumele prevăzute în acest scop fiind cu 45% mai mari decît în actualul cincinal. Aceasta va crea condițiile pentru majorarea cu 27% a alocației de stat pentru copii, precum și creșterea indemnizațiilor pentru familiile cu copii din cooperativele agricole de producție.în conformitate cu politica consecventă a partidului nostru de utilizare a fondurilor sociale de consum pentru crearea premiselor necesare dezvoltării armonioase, multilaterale a tuturor membrilor societății și de înlăturare a posibilităților de apariție a unor inegalități în nivelul de trai al diferitelor categorii ale populației, programul cuprinde măsuri ample pentru ca întreaga populație să beneficieze de bunuri și servicii gratuite (învăță- mînt, cultură, artă, ocrotirea sănătății etc.), creîndu-se în acest fel condiții egale tot mai bune pentru toți membrii societății să-și satisfacă, această categorie de nevoi devenite fundamentale și vitale pentru omul nou al societății socialiste multilateral dezvoltate. Pe această linie se înscrie și creșterea cheltuielilor pentru învățămînt, cu peste 36% în cincinalul viitor față de perioada 1976—1980, ceea ce va permite creșterea gradului de cuprindere în învățămînt și dezvoltarea bazei materiale a acestuia, precum și a cheltuielilor pentru ocrotirea sănătății populației cu aproape 32% în aceeași perioadă.în strategia creșterii nivelului de trai și a calității vieții un loc important se acordă realizării în practică a amplului program de construcții de locuințe, de amenajare urbană a localităților țării. Construirea din fondurile de investiții ale statului a încă 1.100.000 apartamente și a 100.000 de locuințe din fondurile populației și cu sprijinul statului, va determina creșterea înzestrării edilitare a orașelor și comunelor patriei noastre ceea ce va permite ca în perioada 1981—1985 să se mute în locuințe noi încă aproape 4 milioane persoane.Urmare a dezvoltării continue, echilibrate și în ritm susținut a forțelor de producție, a producției bunurilor de consum și a bazei materiale a serviciilor, Programul-directivă prevede creșterea și îmbunătățirea permanentă a volumului, structurii și calității fondului de mărfuri, asigurîndu-se satisfacerea în condiții tot mai bune a cererii populației.
Volumul desfacerilor de mărfuri în perioada 1981—1985

1980 1985 1985/1980 — % ritm
— mediu 

anual de 
creștere

plan pri
— miliar

opuneri 
de lei — dinamică

Desfaceri de mărfuri cu
amănuntul — total 216,5 295,5 136,5 6.4
din care :

— produse alimentare 69,5
36,0

88,4 127,2 4,9
— alimentație publică 49,0 136,1 8,4
— produse nealimentare 111,0 158,1 142,4 7,3Dincolo de însemnătatea creșterii cantitative a volumului desfacerilor de mărfuri în anul 1985 față de 1980 (27,2 la sută 
a produselor alimentare, 36,5 la sută a alimentației publice și 42,4 la sută a produselor nealimentare) prevederile programului au în vedere accentuarea în continuare a laturilor calitative ale consumului.în domeniul consumului alimentar, pe Iîngă creșterile cantitative prevăzute, care vor asigura la principalele produse alimentare eliminarea decalajelor care ne mai despart de țările avansate, și atingerea unui nivel al consumului potrivit cerințelor științific fundamentate, se va pune accentul pe îmbunătățirea structurii și ridicarea calității produselor, asigurîndu-se sporirea consumului de alimente cu valoare nutritivă ridicată.Pe Iîngă creșterea cantitativă prevăzută a consumului de articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, al cărui nivel va fi comparabil cu cel realizat în unele țări avansate din punct de vedere economic, o atenție deosebită se acordă în program creșterii volumului și ponderii vînzărilor de bunuri de folosință îndelungată, îndeosebi celor destinate înzestrării și întreținerii locuinței și gospodăriei, ușurării muncii casnice, petrecerii utile și civilizate a timpului liber. O mare extindere se va acorda în viitorul cincinal dezvoltării serviciilor, un accent deosebit pu- 

nîndu-se pe acelea la care cererea populației nu este satisfăcută integral, îndeosebi cele pentru întreținerea și repararea locuinței, bunurilor de folosință îndelungată, a autoturismelor, spălătorii și curățătorii etc.Sintetizînd astfel evoluția și modificările de ordin cantitativ structural și calitativ ce vor interveni în consumul populației ca urmare a prevederilor cuprinse în Programul-directivă, se dovedește că acesta reprezintă expresia unei concepții științifice umaniste, fundamentată pe cunoașterea dimensiunii și evoluției nevoilor populației privite ca un complex dinamic, pe stabilirea priorităților în satisfacerea trebuințelor în raport cu nivelul de trai atins și cu obiectivele pe plan social-uman propuse a fi realizate în fiecare etapă de dezvoltare econcmico- socială a țării, toate acestea avînd la bază concepția științifică despre corelația dezvoltare-bunăstare aplicată în condițiile țării noastre.
CREȘTEREA nivelului de trai în ritmul și nivelurile prevăzute în Programul-directivă se sprijină pe temeiul puternic al realizărilor cantitative și mai ales calitative ce vor fi obținute în dezvoltarea economico-socială a țării în viitorul cincinal prin realizarea Directivelor Congresului al Xll-lea al partidului cu privire la planul cincinal 1981—1985 și liniile directoare ale dezvoltării economico-sociale a României pînă în 1990.Pornind de la obiectivul fundamental stabilit în Programul partidului și anume de a asigura baza tehnico-materială și înfăptuirea celorlalte cerințe ale edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, în viitorul cincinal va continua activitatea de dezvoltare în ritm înalt a întregii economii naționale, a produsului social, producției nete și venitului național.Perioada următoare se va caracteriza de asemenea, prin consolidarea complexului economic național, amplasarea rațională a forțelor de producție pe teritoriu, perfecționarea structurii de ramură a economiei naționale, accentuarea procesului de perfecționare a relațiilor economico-sociale, a democrației socialiste, a autoconducerii vieții economico-sociale la toate nivelurile. în anii 1981—1985 venitul național va spori într-un ritm mediu .anual de 6,7—7,4 la sută. Ritmul mediu anual de creștere a producției nete industriale va fi de 9—10 la sută, a producției globale agricole de 4,5—5 la sută, a volumului comerțului exterior de 8,5—9,5 la sută, iar a productivității muncii în industrie, calculată-pe baza producției nete, de 7—7,5 Ia sută. într-un ritm înalt se vor dezvolta de asemenea, ramurile și subra- murile purtătoare ale progresului tehnic și tehnologic contemporan. în ansamblul lor toate creșterile stabilite, au în vedere intrarea României socialiste într-o fază nouă, superioară, a dezvoltării economice și sociale, realizarea unei noi calități în toate sectoarele de activitate.Nu mai puțină importanță pentru garanția realizării obiectivelor creșterii nivelului de trai al populației vor avea accentele principale care se pun în viitorul cincinal pe folosirea cu eficiență maximă a întregului potențial economic al țării, pe gospodărirea și valorificarea eficientă a tuturor resurselor tehnice, materiale și umane de care dispune societatea. Calitatea și competența mai înalte ale oamenilor, urmare a creșterii continue a nivelului de pregătire profesională și de conștiință, capacitatea lor de a stăpîni potențialul tehnic mereu mai perfecționat, de a recepționa ceea ce este nou și înaintat, de a ține pasul cu progresul mondial, vor avea în această privință un rol de prim ordin.Așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, în raportul prezentat la Congresul al Xll-lea al Partidului Comunist Român, „înfăptuirea prevederilor planului cincinal de dezvoltare economico-socială a țării va permite creșterea continuă a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor — scopul fundamental al politicii partidului nostru, esența societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm cu succes în România".Noua etapă de înflorire a patriei, de ridicare a nivelului de civilizație a societății noastre, de sporire a bunăstării și de afirmare deplină a personalității umane în țara noastră deschisă de cel de al Xll-lea Congres al partidului nu poate fi decît opera muncii poporului nostru, strîns unit în jurul partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Tocmai de aceea, în ultimă instanță, hotărîtoare atît pentru realizarea prevederilor Programului-directivă de creștere a nivelului de trai cît și a celorlalte programe adoptate de Congres sînt munca, efortul și spiritul de bun gospodar al poporului nostru.

Grigore VILCEANU
Institutul de economie socialistă



,,O orientare de bază a viitorului cincinal o constituie participa
rea activă și eficientă a României la diviziunea internațională a mun
cii, accentuarea cooperării în domeniul producției, al științei și teh
nologiei, asigurarea unei balanțe de plăți externe echilibrate și con
solidarea rezervelor valutare ale țării".

(Din Raportul prezentat 
de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 

la Congresul al XTI-lea al P.C.R.)

Perspective noi de participare 
activă și eficientă a României 
la diviziunea internațională 
a muncii

Așa CUM S-A APRECIAT în Raportul prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, poporul român, sub conducerea partidului a obținut importante succese în dezvoltarea economi- co-socială a țării, în înfăptuirea obiec- velor stabilite de Congresul al Xl-lea al Partidului Comunist Român.Dezvoltarea multilaterală a economiei, diversificarea structurii sortimentale și îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al producției au contribuit la participarea activă a țării noastre la circuitul economic mondial, la amplificarea schimburilor comerciale cu alte state. Volumul comerțului exterior al României crește, în acest cincinal, în- tr-un ritm mediu anual de peste 15%, amplificîndu-se relațiile comerciale și de cooperare cu țările socialiste, cu statele în curs de dezvoltare, cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduîre socială. S-a acționat mai ferm și eu rezultate mai bune pentru ridicarea eficienței schimburilor economice, creșterea gradului de valorificare a produselor românești pe piețele internaționale, îmbunătățirea cursului de revenire și a ■raporturilor dintre moneda românească și alte valute.Pornind de la considerentul că participarea activă la circuitul economic mondial constituie un factor determinant al dezvoltării economico-sociale a fiecărei țări, precum și o necesitate obiectivă pentru realizarea unei noi ordini economice internaționale, pentru instav rarea colaborării și păcii în lume, partidul și statul nostru desfășoară o politici, internațională activă, caracterizată prin- tr-o largă deschidere spre toate statele lumii, printr-un aport deosebit la restructurarea relațiilor economice mondiale.România așează în mod ferm, la baza 

relațiilor cu toate statele, principiile deplinei egalități în drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, renunțării la forță și la amenințarea cu forța, respectării dreptului fiecărui popor de a-Și hotărî dezvoltarea economică și socială corespunzător voinței sale, fără nici un amestec din afară, a dreptului de a-și făuri o viață liberă, independentă.
Tabelul nr. 1

l>inamic>i unor indicatori principali ui dez
voltării economiei naționale a României 

- % -

1978/77 1978/75

Venitul național
Producția globală

107.6 130,0

.industriala 108,1 137,0
Comerțul exterior 110,9 146,0în procesul de amplificare continuă a participării României la viața economică internațională, un rol esențial îl au activitatea multilaterală, internă și internațională a tovarășului Nicolae Ceaușescu, vizitele efectuate, documentele semnate la cel mai înalt nivel, precum și conducerea concretă, îndrumarea, de zi cu zi, a activității în sectorul comerțului exterior. Corespunzător dezvoltării economiei naționale, schimbărilor calitative și structurale și sporirii competitivității produselor românești pe piața internațională, volumul comerțului exterior al României a înregistrat o permanentă intensificare în primii trei ani ai cincinalului 1976—1980, ritmul mediu anual de creștere fiind de 13,4%. Semnificativ pentru antrenarea tot mai largă a țării noastre în circuitul economic mondial și contribuția sporită a comerțului exterior la creșterea economică este faptul că în această perioadă, schimburile economice externe s-nu dez

voltat intr-un ritm mai înalt atît față de producția industrială (11%) cît și față de venitul național (9,1%), ceea ce înscrie evoluțiile economice românești în tendințele calitative înregistrate pe plan mondial.în anul 1978, volumul total al comerțului exterior a fost de 77,4 miliarde lei valută, înregistrînd o creștere de peste 28 ori față de anul 1950.
Creșterea comerțului exterior al României

în perioada 1950—1958 (%)

Tabelul nr. 2

1950 1960 1965 1970 1975 1978
100,0 299 478 836 19 ori 28 oriCa urmare a acestei dezvoltări, ponderea comerțului exterior al României în comerțul mondial a reprezentat 0,62% în anul 1978, față de 0,37% în 1950 — e- voluție determinată și de faptul că ponderea țării noastre în producția mondială depășește 1,5%. Dinamica accelerată a schimburilor economice externe ale României este însoțită de îmbunătățirea continuă a structurii exportului și importului.Schimbările calitative înregistrate în dezvoltarea industrială a României socialiste s-au reflectat din plin și în structura exporturilor. O tendință de bază o constituie creșterea ponderii, în exportul românesc, a produselor ce înglobează o cantitate mare de cercetare, tehnicitate și muncă complexă, pentru a asigura o valorificare superioară a resurselor de materii prime și reducerea consumului de energie. Astfel, dacă în anul 1950 mașinile, utilajele și produsele chimice reprezentau 5,9% din totalul exporturilor, în prezent construcțiile de mașini și industria chimică dețin o pondere de 45% în structura exporturilor.



Alături de schimbarea configurației exportului românesc la nivelul grupelor mari de produse, a avut loc, și în cadrul fiecărei grupe de produse prelucrate, o continuă creștere a ponderii produselor care încorporează un aport mai mare de creație proprie, a produselor noi și modernizate, aliniate la parametrii tehnici și de calitate ai piețelor externe. Au devenit tradiționale la export produse industriale cu tehnicitate ridicată ca: utilaj petrolier, tractoare și autovehicule, instalații chimice, fabrici de ciment, motoare electrice, receptoare radio și TV, mașini-unelte, excavatoare, fire și fibre sintetice, mase plastice, cauciuc sintetic ș.a. In cadrul grupei mașini, utilaje și mijloace de transport, un loc important revine utilajelor tehnologice, pe care industria și cercetarea românească le pot oferi în cele mai diferite domenii. Ponderea acestei subgrupe, purtătoare a progresului tehnic, a fost în anul 1978 de .22% în totalul exportului de mașini, utilaje și mijloace de transport. Printre produsele noi, introduse la export în cursul anului 1978, figurează : tractoare pe roți cu alezaj mărit U 520, U 530, U 640, tractoare pe șenile S-500, S-600, noi tipuri de mașini- unelte, vagoane tip Hopper, noi tipuri de rulmenți, radioreceptoare cu ceas, televizoare cu circuite integrate, mașini de facturat și contabilizat, centrale telefonice rurale, noi tipuri de mobilă, confecții, tricotaje etc.
Structura importului în anul 1978 (%)

Tabelul nr. 3

Mașini, utilaje și mijloace de
transport 37,1

Combustibili, materii prime și mc-
tale 49.0

Produse chimice, îngrășăminte,
cauciuc 6,7

Materiale de construcții 1,2
Mărfuri alimentare, inclusiv ani-

male vii 2.3
Mărfuri industriale ele larg con-

sum 3,7

Cradul ridicat de participare a industriei românești la circuitul economic mondial se reflectă și în ponderea mare a exportului în producția totală a unor serii de mărfuri ca : tractoare (62%), 

autocamioane și autotractoare (56%), aparate de radio (40%), anvelope (30%), încălțăminte (23%). De asemenea, trebuie menționat că fiecare al treilea muncitor este antrenat în producția pentru export, prelucrarea mărfurilor din import și la acțiuni de cooperare economică internațională. Importul este destinat, în principal, satisfacerii nevoilor economiei naționale cu materii prime, asigurării programului de investiții cu unele mașini, utilaje și instalații de înaltă tehnicitate, precum și aprovizionării populației cu unele bunuri de consum.Necesitatea obiectivă a participării României la schimburile economice externe se reflectă și în gradul ridicat de asigurare din import a necesarului economiei naționale, la unele materii prime ca țiței — 45%, minereu de fier — 84%, cauciuc natural — 100% și mașini și utilaje pentru investiții.
COMPLEXITATEA relațiilor economice internaționale a impus înscrierea României în circuitul economic mondial pe coordonate structurale calitativ noi, prin promovarea unor forme reciproc avantajoase de cooperare în producție, știință și tehnică, care să permită circuitul valorilor materiale, transferul de tehnologie și asistență tehnică, asigurarea unor lichidități prin influxuri de capital și credite. în anul 1978 au fost în derulare 300 de acțiuni de cooperare economică internațională, dintre care 125 cu țări socialiste, 122 cu țări în curs de dezvoltare și 53 cu țări capitaliste dezvoltate.în cadrul acțiunilor de cooperare, în anul 1978 au fost terminate livrările și lucrările la un număr de 11 obiective în străinătate și au fost încheiate 54 de noi acțiuni, între care o societate mixtă de comercializare, 9 cooperări și specializări în producție și 44 de obiective complexe în străinătate. Recent au fost puse în funcțiune obiective economice importante, rod al colaborării fructuoase dintre România și țările partenere, cum sînt rafinăria Banias (Siria), complexul petrochimic Pancevo (Iugoslavia), portul maritim Nador (Maroc) ș.a.

Tabelul nr. 4

Forme ale acțiunilor de cooperare aflate in 
derulare în cursul anului 1978

Societăți mixte de producție în
România

Societăți mixte de producție în
străinătate

Societăți mixte de comercializare
și bancare, în străinătate 

Cooperare șl specializare în pro
ducție

Realizarea de obiective în România 
Cooperare pentru obținerea de ma

terii prime
Realizarea de obiective in străină

tate
Alte forme

8

28

34

73
7

17

129
4

Activitatea de cooperare economică internațională a contribuit, în 1978, cu 17,5% la realizarea exportului românesc și cu o pondere crescută la importuri.Consecventă principiilor politicii sale externe, România promovează permanent o politică de dezvoltare amplă a relațiilor sale economice cu țările socialiste, cu statele în curs de dezvoltare, cu toate statele lumii, indiferent de mărime, potențial economic, situare geografică sau sistem politico-social, pornind în acest sens de la înseși cerințele progresului în lumea contemporană. în prezent, România întreține relații economice, comerciale și de cooperare economică cu 140 de state, față de numai 29 în anul 1950.O importanță excepțională pentru extinderea și diversificarea ariei geografice, pentru intensificarea relațiilor noastre externe au avut-o vizitele și întâlnirile la nivel înalt, convorbirile tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al P.C.R., președintele Republicii, cu un mare număr de conducători de state și ai unor organisme economice internaționale, cu prilejul cărora au fost convenite noi acțiuni de colaborare și extindere a schimburilor economice.
DOCUMENTELE Congresului al XII-lea al partidului au reafirmat încă odată faptul că România așează, în mod firesc, la loc de frunte extinderea schimburilor și cooperării economice cu țările socialiste, de care



țara noastră este legată prin aceeași orînduire socială, prin unitatea țelurilor și aspirațiilor fundamentale, prin idealurile socialismului și păcii în lume. în acest sens s-a remarcat faptul că țara noastră aduce o contribuție activă în cadrul Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, acționînd în spiritul hotărîri- lor adoptate în comun și al prevederilor „Programului complex". S-a lărgit și aprofundat participarea țării noastre — în cadrul unor forme de colaborare bi și multilaterale — la activitatea de coordonare a planurilor de dezvoltare a economiilor naționale, la adîncirea specializării în producție, la construirea prin investiții comune a unor obiective industriale, la colaborarea în domeniul relațiilor valutar-financiare și de credit, la cercetarea științifică în comun, precum și la crearea de organizații și uniuni economice internaționale, cu sediul pe teritoriul unor țări partenere sau al țării noastre. în anul 1978, schimburile economice cu țările membre ale C.A.E.R. reprezentau 39% din volumul total al comerțului nostru exterior. Se dezvoltă, totodată, cooperarea economică cu toate celelalte state socialiste,' în interesul accelerării edificării noii orînduiri, pentru binele și prosperitatea popoarelor noastre. Se prevede ca la nivelul a- nului 1985, relațiile economice cu țările socialiste să aibă o pondere de circa 48% în comerțul nostru exterior.România socialistă — ea însăși țară în curs de dezvoltare — acordă o atenție deosebită amplificării și diversificării relațiilor economice cu celelalte țări în curs de dezvoltare, ca o expresie a solidarității cu lupta lor pentru emancipare economică, socială și națională, a sprijinirii dezvoltării lor pe calea progresului. Dacă ponderea celor peste 100 de țări în curs de dezvoltare partenere a fost în 1978 de 20%, acordurile comerciale și de cooperare încheiate cu aceste state creează premise favorabile pentru ca ponderea lor în comerțul nostru exterior să crească în continuare. Totodată, țara noastră desfășoară o.conlucrare tot mai activă cu aceste țări în cadrul „Grupului celor 77“, în cadrul GATT, precum și cu grupul țărilor nealiniate.Consecventă politicii sale realiste, care consideră că în actualele condiții internaționale, colaborarea cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, constituie o cerință obiectivă a participării la diviziunea internațională a muncii, țara noastră a continuat să amplifice schimburile comerciale și cooperarea cu țările capitaliste dezvoltate.
Tabelul nr. 5 

Orientarea schimburilor economice 
ale României în anul 1978 (în %)

Țâri socialiste 49,0
Țări în curs de dezvoltare 20.0
Țări capitaliste dezvoltate 34,0Alît Raportul prezentat Congresului, cît și Directivele subliniază cu tărie faptul că, concomitent cu acțiunile întreprinse pe linia dezvoltării schimburilor economice și cooperării pe plan bilateral, România desfășoară o amplă activitate în cadru multilateral, în direcția promovării și realizării unei noi ordini economice internaționale.România este membră a peste 40 de principale organisme internaționale cu caracter economic și financiar, între care Comisia Economică O.N.U. pentru Europa, UNCTAD, GATT, FAO, FMI .și BIRD. în cursul „rundei Tokyo", recent 

încheiată în cadrul GATT, țara noastră a militat activ pentru înlăturarea din calea comerțului internațional a discriminărilor și obstacolelor de orice gen, pentru liberalizarea într-o măsură tot mai mare a schimburilor comerciale, tratament preferențial pentru țările în curs de dezvoltare, accelerarea transferului de tehnologie din țările dezvoltate.Propunerile cuprinse în mesajul adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu celei de-a 5-a Sesiuni a UNCTAD (Manila, 1979) reprezintă o sinteză a concepției României privind necesitatea așezării relațiilor economice internaționale pe baze echitabile, constituind totodată o variantă de program concret de acțiune, care ar trebui adoptat la viitoarea sesiune specială a O.N.U. din anul 1980, consacrată noii ordini economice internaționale. Propunerile reprezintă o contribuție de seamă la edificarea unei noi ordini economice internaționale, care să permită lichidarea subdezvoltării, progresul mai rapid al țărilor rămase în urmă, accesul lor neîngrădit la cuceririle științei și tehnologiei.
ORIENTĂRILE privind dezvoltarea și perfecționarea în continuare a participării României la diviziunea internațională a muncii, cuprinse în Directivele Congresului al XII-lea al P.C.R., în Raportul prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu vizează realizarea unor mutații profunde care să asigure ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a relațiilor economice externe ale țării noastre și sporirea aportului comerțului exterior la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră. Directivele prevăd creșterea volumului comerțului exterior al Republicii Socialiste România în cincinalul 1981—1985, cu 50—57,5% față de realizările cincinalului actual. Ritmul mediu anual de creștere a comerțului exterior, de 8,5— 9,5%, va marca în continuare tendința de a devansa ritmul creșterii producției industriale globale (8,0—9,0%) și a venitului național (6,7—7,4%).Dezvoltarea în ritm susținut a exportului românesc, pentru care se prevede o creștere de 60—71%, va fi asigurată în special pe seama sporirii gradului de valorificare a produselor exportate, prin antrenarea într-o măsură tot mai mare a tuturor factorilor care participă la realizarea producției pentru export, inclusiv a cercetării și proiectării destinată introducerii de tehnologii moderne și reînnoirii continue a produselor destinate exportului. Ca principală mutație de ordin structural, Directivele pun un accent deosebit pe creșterea exportului industriei construcțiilor de mașini, industriei chimice și industriei ușoare, a căror pondere va atinge în anul 1985 peste 65% din volumul total al exportului. Va spori mai accentuat exportul de produse superior prelucrate din cadrul ramurilor de vîrf, cum sînt : electronica, electrotehnica, tehnica de calcul, chimia de mic tonaj, precum și exportul altor mărfuri care valorifică superior materiile prime, energia și munca socială.Documentele Congresului prevăd ca în cincinalul viitor comerțul exterior să îndeplinească un rol important în aprovizionarea economiei naționale cu materii prime de bază, precum și cu instalații tehnologice necesare vastului program de investiții. Aceas

ta implică responsabilități sporite pentru promovarea largă a cooperării economice, care este menită să ocupe un loc tot mai important în relațiile economice externe ale țării noastre, nu numai .în domeniul asigurării pe termen lung și în condiții reciproc avantajoase a necesarului sporit de materii prime, ci într-o măsură tot mai maie și în promovarea unor exporturi de mașini și utilaje, mijloace de transport, bunuri industriale de larg consum și altele.Atenția deosebită ce va fi acordată promovării exportului românesc prin acțiuni de cooperare și prin contracte pe termen lung, alît în domeniul aprovizionării cu materii prime cît și al desfacerii producției, este menită să contribuie în cît mai mare măsură la prevenirea și la diminuarea efectelor negative ale fenomenelor de criză și de instabilitate ce se manifestă în economia mondială.De la înalta tribună a Congresului al XII-lea al P.C.R., tovarășul Nicalae Ceaușescu, secretarul general al parti-, dului, a trasat sarcina — ce revine în primul rînd lucrătorilor din sistemul comerțului exterior — de a se lua măsuri pentru studierea mai temeinică a tendințelor pieței externe, vînzarea produselor noastre la prețuri corespunzătoare și îmbunătățirea continuă a cursurilor de revenire, asigurîndu-se un comerț echilibrat, echitabil.în fața cadrelor care lucrează in domeniul comerțului exterior slau sarcini de mare complexitate și înaltă responsabilitate, Documentele Congresului constituie un îndreptar prețios în întreaga activitate desfășurată pe arena economiei mondiale, un îndemn la întărirea competenței și străduinței pentru îmbunătățirea activității de comercializare a produselor românești în străină» tate, printr-o mai bună cunoaștere a situației conjuncturale de pe piețele diferitelor produse, pentru eliminarea verigilor intermediare în lanțul distribuției, pentru dezvoltarea propagandei comerciale (inclusiv prin participarea la tîrguri și expoziții internaționale) și îmbunătățirea serviciilor post-vînzare, ceea ce va contribui la asigurarea stabilității mărfurilor pe piețele externe și la creșterea prestigiului mărcilor de fabrică românești.Hotărîrile Congresului al XII-lea al P.C.R. — documente de lucru și amplă perspectivă pentru destinele României — orientează întreaga activitate de comerț exterior spre creșterea substanțială a eficienței economice, a rentabilității valutare a operațiunilor comerciale, pu- nînd această sarcină majoră în centrul preocupărilor și eforturilor generale ale colectivelor de oameni ai muncii, în vederea valorificării cu maximum de randament ă potențialului nostru material și uman.Ansamblul documentelor adoptate la cel de al XII-lea Congres al P.C.R. deschid perspective de amplă înflorire eco- nomico-socială a României, conturează înscrierea ei pe coordonatele majore ale participării tot mai intense la circuitul mondial de valori materiale și reafirmă cu consecvență hotărîrea' fermă de â milita pentru promovarea și instaurarea în lume a unor relații stabile, democratice și pentru realizarea unei noi ordini economice internaționale.
Marin TRĂISTARU 
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COORDONATE CALITATIVE
ALE DEZVOLTĂRII

ECONOMICO-SOCIALE

Eveniment de excepționala însemnătate, cu profunde rezonanțe istorice pentru destinele poporului român, Congresul al Xll-lea al partidului proiectează, prin documentele sale programatice care au fost elaborate și fundamentate cu contribuția esențială și sub permanenta îndrumare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, perspectivele generoase ale dezvoltării României în cincinalul 1981—1985, cît și la orizontul anului 1990, și prin aceasta chipul tot mai înfloritor al patriei noastre socialiste. Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de secretar general al partidului, expresie a voinței unanime a întregului nostru partid și popor, dă cea mai temeinică garanție unor noi șj remarcabile progrese pe care România le va obține pe drumul luminos al făuririi socialismului multilateral dezvoltat, dă cea mai temeinică garanție afirmării în continuare a țării și creșterii prestigiului ei în lume.Ampla retrospectivă a mărețelor realizări obținute de poporul nostru în acest cincinal, coordonatele accentuat calitative care vor conferi pe mai departe societății românești noi și însemnate atribute ale progresului și civilizației, prezentate de secretarul general al partidului în strălucitul raport la Congres, pun cu putere în evidență caracterul unitar al dezvoltării economico-sociale a țării, concepția științifică — manifestată cu deosebire după 1965 — care fundamentează vasta, complexa operă de conducere a societății, de făurire a noii orîn- duiri. După cum subliniază secretarul general al partidului, realizările obținute în acest cincinal „demonstrează forța și capacitatea clasei muncitoare, a țărănimii și intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului popor, t are, stăpîn pe destinele sale și într-o strînsă unitate, sub conducerea partidului, acționează cu fermitate și elan revoluționar pentru progresul multilateral al orînduirii noastre socialiste".Eforturile teoretice și practice inițiate de secretarul general al partidului pentru a fundamenta o strategie proprie, a alege căile și metodele optime de rezolvare a problemelor dezvoltării economice și sociale a țării, în concordanță cu realitățile naționale și ținînd continuu seama de evoluțiile noi intervenite pe plan mondial, își găsesc o strălucită concretizare în documentele Congresului al Xll-lea al partidului, la a căror elaborare și fundamentare tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a adus o contribuție hotărîtoare. Rod al unor analize și studii de o mare complexitate, aceste documente se integrează organic în orientările stabilite de Programul partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism ; ele conferă noi atribute și deschid ample perspective procesului dezvoltării multilaterale a țării — în plan economic, social, politic, cultural, moral, spiritual.Directivele Congresului al Xll-lea al Partidului Comunisi Român cu privire la dezvoltarea economico-socială a Românie' în cincinalul 1981—1985 și orientările pînă în 1990, Programele directivă privind cercetarea științifică, energia, dezvoltarea economico-socială în profil teritorial, creșterea nivelului de tra' și ridicarea calității vieții, vădesc, alături de marea lor însemnă tate practică, o deosebită semnificație teoretică și științifică Ele aprofundează, îmbogățesc și concretizează concepția par

tidului nostru cu privire la dialectica dezvoltării economico- sociale în procesul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și al pregătirii condițiilor trecerii treptate la societatea comunistă.Documentele programatice la care ne-am referit constituie expresia unui model de dezvoltare care integrează în mod armonios, pornind de la interdependențele lor profunde, factorii fundamentali care interacționează în procesul general al dezvoltării economico-sociale : creșterea în ritm înalt și modernizarea continuă a economiei ; dimensiunea ecologică (resursele materiale și energetice, protecția mediului înconjurător) ; știința și tehnologia — factori a căror acțiune devansează și accelerează dinamica dezvoltării ; dimensiunile social-umane ale procesului de dezvoltare — ridicarea calității vieții, a gradului de civilizație pentru toate categoriile sociale și în toate județele și zonele țării. însășj elaborarea corelată a acestui ansamblu de documente, una dintre cele mai relevante întruchipări ale gîndirii social-polidce și contribuțiilor creatoare ale partidului nostru, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, are valoarea unui act politic, ideologic și științific de o deosebită importanță, evidențiind o cunoaștere profundă a realităților complexe ale dezvoltării țării, a posibilităților și cerințelor în acest sens, o cunoaștere profundă a condițiilor de creștere a competitivității economiei, a eficienței sale și de afirmare în tot mai mare măsură a acesteia în diviziunea mondială a muncii.
DIRECTIVELE CONGRESULUI AL Xll-lea, la ale căror semnificații de mare însemnătate ne vom opri în cele ce urmează, reflectă în mod strălucit concepția nouă, originală care stă la baza dezvoltării și modernizării economiei naționale în perioada 1981—1985 mareînd totodată, intrarea țării noastre într-o etapă nouă, calitativ superioară. Elementul de referință pentru dezvoltarea economico-socială a țării în cincinalul următor îl constituie continuarea dezvoltării în ritm înalt a întregii economii naționale. Amploarea și pregnanța calitativă a acestui proces este ilustrată pe un plan general de dinamica 'principalilor indicatori sintetici : produsul social va spori, în perioada amintită, cu un ritm mediu anual de 6,0—6,6% iar venitul național va înregistra un ritm de 6,7—7,4%, superior celui al produsului social ; de asemenea, o creștere mai mare, de 9,0—10,0% va înregistra producția netă industrială față de cea a producției globale industriale de 8,0—9,0% — fiecare din aceste două raporturi evidențiind creșterea mai accentuată a valorii nou create pe ansamblul economiei și respectiv industriei, sporirea eficienței muncii sociale, coordonată definitorie a viitorului cincinal.Ritmul înalt de dezvoltare a industriei — în unele ramuri de înaltă tehnicitate, cu deosebire cele de prelucrare avansată, se vor înregistra valori superioare mediei pe întreaga in- lustrie — este o consecință nemijlocită a rolului însemnat pe care rceastă ramură îl va deține în ansamblul factorilor creșterii economice, a consolidării, în viitorul cincinal, a rolului său de ra- nură conducătoare a economiei naționale. Relevante pentru concepția nouă în care este proiectat procesul de dezvoltare al
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țării în perioada 1981—1985 și în perspectivă, pînă în anul 1990, sînt însemnatele mutații calitative prevăzute să aibă loc în industrie, în întreaga economie. Astfel, o sporire considerabilă va cunoaște gradul de tehnicitate a tuturor ramurilor industriale : va dobîndi noi dimensiuni procesul încorporării în economie a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii ; se va accentua procesul de restructurare a industriei prin dezvoltarea mai accelerată a ramurilor și subramurilor de vîrf deopotrivă cu extinderea producției în sectoarele mici consumatoare de energie și materii prime etc. Trebuie remarcat că întreaga dezvoltare a economiei și industriei este structurată, în măsură importantă, potrivit acestui criteriu.Potrivit Directivelor celui de al Xll-lea Congres al partidului, în susținerea dezvoltării economico-sociale în perspectiva cincinalului viitor, un rol hotărîtor va avea asigurarea resurselor energetice corespunzătoare. Realizarea acestei condiții h-otărîtoare a progresului economico-social al țării, în contextul implicațiilor profunde și de durată ale crizei energetice mondiale, are la bază o concepție nouă privind structura bazei energetice. Direcțiile principale în care se va acționa privesc cu deosebire intensificarea activității de cercetare geologică în vederea descoperirii de noi rezerve ; restructurarea producției de energie prin creșterea ponderii energiei hidroelectrice — de la 17,6 la sută în anul 1980 la 26 la sută în 1985 —, a ponderii cărbunilor și a șisturilor combustibile cu circa 15 puncte în aceiași interval, a energiei nucleare, a energiei solare, a surselor noi de energie comparativ cu o diminuare substanțială a utilizării hidrocarburilor în producerea de energie electrică a cărei pondere va scădea, în 1985, cu circa 20 puncte ; reducerea consumu- ilor și utilizarea energiei cu înaltă eficiență economică. Toate aceste importante măsuri sînt menite să conducă la asigurarea, n deceniul viitor, a independenței României din punct dc vedere al combustibilului și energiei, sarcină cardinală a asigurării dezvoltării economiei românești.Continuînd pe un plan superior progresele înregistrate pînă în prezent, în dezvoltarea intensivă a agriculturii — ramură de bază a economiei a cărei producție este astăzi de aproape 3,5 ori mai mare decît în anul 1950 — Directivele celui de al Xll-lea Congres înscriu dezvoltarea și modernizarea acestei ramuri ca pe o prioritate de cel mai înalt rang. Caracteristica agriculturii în perspectiva viitorului cincinal, ca de altfel a întregii economii naționale, o constituie accentuarea creșterii calitative și amplificarea procesului de modernizare. Cu o sporire a producției de 24,5—27,5 la sută față de cincinalul actual, agricultura anilor 1981—1985 va marca trecerea de la stadiul acumulărilor cantitative la o nouă calitate, proces care va crea condiții mai bune ca această ramură, atît de importantă, să asigure materiile prime pentru industrie, aprovizionarea corespunzătoare a populației, precum și disponibilități necesare pentru export.După cum se subliniază în Directivele celui de al Xll-lea Congres al partidului, un obiectiv central al dezvoltării viitoare îl reprezintă continuarea susținută a politicii de dezvoltare și modernizare a economiei tuturor județelor, ridicarea gradului de civilizație materială și spirituală a întregului popor. Elementul calitativ nou în concepția privind dezvoltarea economico-socială în profil teritorial în viitorul cincinal îl constituie introducerea producției globale pe locuitor drept criteriu de loază de apreciere. Reflectînd mai adecvat, mai complet nivelul de dezvoltare al fiecărui județ în funcție de varietatea resurselor materiale și de muncă existente, producția globală pe locuitor, respectiv nivelul minim stabilit a fi realizat pentru toate județele — de 70 000 lei, permite dezvoltarea echilibrată, în cadrul fiecărei unități teritoriale, a mai multor ramuri și, în mod deosebit a industriei și agriculturii.Astfel, în cincinalul 1981—1985 se va realiza, în fiecare județ, o producție industrială pe locuitor de cel puțin 50 000 de lei, o producție agricolă de minimum 10 000 de lei precum și aproximativ aceeași valoare în transporturi, construcții, cir

culația mărfurilor, turism, prestări servicii și alte activități, luate împreună. Dezvoltarea prevăzută a economiei județelor va determina schimbări importante în structura populației reflectată în nivelul minim de 400 de persoane ocupate la mia de locuitori. Vor avea loc, de asemenea, însemnate prefaceri în structura pe medii a populației ca urmare a dezvoltării rețelei de orașe, cu deosebire a orașelor mici, reflectate în creșterea ponderii populației urbane de la 33,7% în anul 1965 la 54,5% la sfîrșitul cincinalului următor.Un rol de primă însemnătate care vădește însăși orientarea nouă, spre accentuarea laturilor calitative în toate domeniile vieții economico-sociale, îl va avea atît în cincinalul viitor dar și pe o perioadă mai lungă de timp, pînă în anul 2000, cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și introducerea progresului tehnic. Potrivit direcțiilor de dezvoltare înscrise în Directivele recent dezbătute și aprobate de Congres, știința, cercetarea, inventica națională sînt concepute să aibă contribuții de cea mai mare însemnătate în întregul proces de evoluție dinamică, echilibrată a țării. Menită să contribuie hotărîtor la rezolvarea unor probleme de maximă importanță pentru progresul economic și social al țării, în cincinalul 1981—1985 cercetarea este chemată să ofere noi soluții privind asigurarea bazei de materii prime și energie, elaborarea de tehnologii perfecționate cu consumuri reduse de materii prime, materiale și energie, sporirea mai accentuată a productivității muncii etc. Rolul științei și tehnologiei în dezvoltare este reliefat atît de perspectiva largă în care este conceput cît și din sarcina ca activitățile din aceste domenii să devanseze cu un cincinal pe cele din economie, creîndu-se astfel posibilitatea ca economia națională să dispună de tehnologii perfecționate care să poată fi asimilate operativ în producție. Acest fapt va contribui la valorificarea superioară a muncii și capacității creatoare a poporului nostru, la creșterea competitivității economiei, oferind deopotrivă temeiul amplificării rolului economiei românești în diviziunea internațională a muncii.Urmărindu-se, ca obiectiv de bază, realizarea unei balanțe comerciale excedentare, în perioada 1981—1985 volumul comerțului exterior va spori cu 50—57% față de realizările actualului cincinal. In acest cadru, o dinamică mai susținută va înregistra exportul, care va crește cu 60—71%, un loc tot mai însemnat fiind conceput să-1 ocupe mărfurile cu un grad înalt de prelucrare care asigură o mai mare eficiență activității de comerț exterior.
OBIECTIVELE DE MARE IMPORTANȚA înscrise în Directivele Congresului al Xll-lea al partidului pun puternic în lumină înalta finalitate social-umană pe care o are, în concepția Partidului Comunist Român, procesul de dezvoltare a țării. Creșterea venitului național și a produsului social — indicatori sintetici ai dezvoltării — în ritmurile menționate de 6,7—7,4% pentru primul indicator și 6,0—6,6% pentru cel de al doilea creează baza realizării prevederilor pentru 1985 privind obținerea unui venit național de 2400—2500 dolari pe locuitor, ceea ce va asigura trecerea României în rîndul țărilor cu nivel mediu de dezvoltare economică. Stabilirea unui raport just între partea destinată dezvoltării — de circa 30% — și consumului oferă deopotrivă resursele atît pentru asigurarea necesarului creșterii susținute și pregnant calitative a economiei cît și pentru sporirea continuă a nivelului tie trai al populației, pentru realizarea unei calități noi a vieții materiale și spirituale a poporului nostru. Expresie a acestei concepții, în documentele aprobate de Congres se prevede ca veniturile totale reale ale populației să sporească, în anul 1985, cu 23—25% față de 1980, în condițiile creșterii menționate retribuția medie reală a personalului muncitor urmînd să sporească cu 16—18% iar veniturile reale ale țărănimii cu 20—25%.Dezvoltarea impetuoasă a economiei românești în cincinalul 1981—1985 determină, pe plan social, perfecționarea continuă a relațiilor sociale, adîncirea procesului de omogenizare a socie-



tății românești, realizîndu-se tot mai mult acel cadru fertil de înflorire a civilizației și culturii noastre socialiste, de manifestare largă a inițiativei și capacităților creatoare ale întregului popor, de transformare a conștiinței sociale și afirmare multilaterală a personalității umane. „Prevederile viitorului cincinal — subliniază secretarul general al partidului în raportul la Congres — vor determina noi schimbări calitative în structura socială, omogenizarea crescîndă a orînduirii socialiste, creșterea rolului maselor în conducerea conștientă a societății, în făurirea propriului lor destin". în evidențierea finalității social-umane a dezvoltării, a sporirii bunăstării și fericirii omului ca scop fundamental al orînduirii socialiste, partidul nostru vădește o înțelegere superioară a unității și întrepătrunderii armonioase a criteriilor economice și sociale ca o trăsătură caracteristică a procesului de dezvoltare a societății noastre.Relevînd multitudinea factorilor, a relațiilor complexe ce se stabilesc în acest proces,. în Documentele Congresului al Xii-lea se evidențiază însemnătatea hotărâtoare pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate a formării omului nou, a afirmării unui model superior de personalitate umană, a dezvoltării conștiinței socialiste a întregului popor. Corelarea într-un cadru armonios a acestui complex de factori constituie o preocupare permanentă pentru partid, care se concretizează într-o serie de măsuri privind îmbinarea echilibrată a stimulentelor materiale și morale ale creșterii economice : stabilirea unei proporții stimulative sub raportul valorii și rațională din punct de vedere etic între veniturile obținute din muncă în economie (1—5,5 în prezent și în viitorul cincinal) ; realizarea unei proporții stimulative și echilibrate între veniturile provenite direct din repartiția după cantitatea și calita

tea muncii personale și cele din fondurile sociale de consum ; promovarea principiilor și normelor eticii și echității socialiste în toate sectoarele de activitate, în întregul complex al relațiilor sociale.Stabilind direcțiile principale ale politicii de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate în etapa următoare — elaborate magistral în Directivele Congresului al XII-lea, în toate celelalte documente programatice ale Congresului — partidul are în vedere condiționarea realizării unei calități superioare în toate domeniile activității economice și sociale, de creșterea participării conștiente a maselor la elaborarea și înfăptuirea politicii de dezvoltare economico-socială a României, de ridicarea nivelului de conștiință și responsabilitate socialistă a fiecărui om al muncii, de îmbunătățirea calității umane a tuturor membrilor societății.
Documentele; congresului al xii-lea ai partidului ne dau imaginea unei concepții și politici armonioase, care integrează judicios multiplele laturi ce se intercondiționează în procesul complex al dezvoltării economice și sociale. Constituind însuși fundamentul strategiei dezvoltării' economico-sociale a României în cincinalul 1981—1985 cît și în perspectiva anului 1990, Directivele Congresului, Progra- mele-directivă privind energia, cercetarea științifică, dezvoltarea economico-socială în profil teritorial și creșterea nivelului de trai proiectează, într-un cadru unitar și armonios, perspectivele de progres ale societății noastre socialiste, dau garanția unor noi și minunate realizări pe drumul construirii socialismului și comunismului.

prof. dr. Ion DRAGAN 
directorul Centrului de cercetări sociologice



„Pacea și colaborarea nu se pot realiza fără lichidarea subdez
voltării, fără instaurarea noii ordini economice internaționale".

(Din Raportul prezentat 
de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 

la Congresul al Xll-lea al P.C.R.)

România — militantă activă 
pentru edificarea unei noi 

ordini internaționale
TRĂIM o EPOCĂ de afirmare crescîndă a națiunilor libere și independente. După cel de al doilea război mondial în lume au avut loc schimbări radicale, circa 80% din populația globului trăind în condiții politice modificate față de perioada antebelică. Mutații profunde au intervenit în raportul internațional de forțe social-politice și economice. Țările socialiste, țările în curs de dezvoltare, forțele avansate din lume, exercită o înrîurire tot mai accentuată asupra cursului politicii mondiale. A sporit preocuparea pentru întărirea unității tuturor forțelor revoluționare, progresiste și democratice în eforturile lor pentru instaurarea în viața internațională a unei politici noi, de egalitate, colaborare și pace. De aceea se poate afirma că întreaga evoluție a vieții politice internaționale confirmă realismul și justețea aprecierilor partidului nostru, a orientărilor politicii externe a României. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul prezentat la Congres, „Deși situația politică internațională este destul de complexă și se caracterizează prin contradicții puternice, se poate afirma cu deplină răspundere că există forțe care — acționînd unite — pot împiedica războiul, pot asigura o politică de independență și destindere, o pace trainică în lume".

O cerință obiectivă 
a progresului general

ÎMPĂRȚIREA lumii în țări bogate și sărace, nu permite și nu poate asigura o dezvoltare echilibrată și echitabilă a economiei mondiale, favorizează apariția și dezvoltarea unor grave fenomene de criză în relațiile economice internaționale, nu conduce la eliminarea inegalităților ci, dimpotrivă, are ca urmare adîn- cirea decalajelor dintre țări, nu favorizează eforturile de lichidare a subdezvoltării, ci perpetuarea acesteia.Tendințele și fenomenele negative care continuă să se manifeste pe plan mondial, consecințele grave pe care ele le generează pentru toate națiunile și în primul rînd pentru țările în curs de dezvoltare, demonstrează în mod concludent caracterul perimat, dăunător pe care îl are actuala ordine economică internațională, incompatibilitatea dintre aceasta și cerințele obiective ale progresului general al umanității. Totuși, nu se poate spune că s-a conturat deja o recunoaștere universală a imperativului transformării radicale a economiei mondiale. Rezistențele față de modificările de structură și înlocuirea actualei ordini economice cu una nouă sînt încă puternice. Dovadă sînt și rezultatele marginale ale negocierilor internaționale în principalele probleme economice internaționale. Or, o recunoaștere universală a necesității edificării unei noi ordini este 3 premisă esențială pentru trecerea la acțiuni concrete de realizare a acestui obiectiv major al lumii contemporane. Această ■ecunoaștere este indispensabilă întrucît edificarea noii ordini presupune angajarea fermă în această operă complexă a tuturor țărilor, alît în curs de dezvoltare cit și dezvoltate, indiferent 

de regimul lor social-politic. înfăptuirea ei corespunde intereselor tuturor popoarelor. Instabilitatea și crizele frecvente caracteristice actualei ordini se repercutează, într-o formă sau alta, asupra tuturor țărilor, datorită interdependențelor crescînde între economiile naționale, adîncirii diviziunii mondiale a muncii și extinderii continue a cooperării dintre state în domeniul producției, științei și tehnologiei.în România preocuparea pentru făurirea unei noi ordini economice și politice internaționale este o latură esențială a politicii externe a partidului și statului. România, sub conducerea tovarășului Nicolae Ceaușescu secretarul general al Partidului și președintele țării, s-a angajat încă de la început în prima linie a frontului de acțiune pentru noua ordine. Președintele Nicolae Ceaușescu a elaborat o concepție închegată, teoretică și practică, referitoare la necesitatea, obiectivele, principiile, căile concrete și mecanismele de edificare a unei lumi mai bune și mai drepte, bazate pe egalitate, echitate și cooperare în folosul tuturor națiunilor și desfășoară personal o activitate intensă pe plan internațional în vederea realizării ei.în concepția sa, făurirea noii ordini economice și politice internaționale implică o întreagă etapă istorică de transformări radicale în sistemul relațiilor internaționale. în acest proces urmează a se realiza lichidarea fenomenului subdezvoltării, înfăptuirea unei diviziuni mondiale a muncii raționale și echitabile, ceea ce permite și o repartiție justă și echitabilă a produsului mondial între națiunile lumii, stabilirea de noi raporturi între state, bazate pe principii și norme de conduită adoptate în în mod liber de către toate statele și respectate cu strictețe, adaptarea mecanismelor de colaborare și a cadrului instituțional la noile cerințe ale progresului economiei mondiale, democratizarea întregii vieți internaționale, formarea unei noi etici , internaționale.România consideră că problema subdezvoltării privește toate statele, nesoluționarea sa prezentînd serioase pericole pe multiple planuri pentru întreaga umanitate. Persistența ei va genera o creștere continuă a tensiunii între statele dezvoltate și cele rămase în urmă, va accentua instabilitatea politică și va duce la creșterea încordării internaționale, va înmulți germenii conflictelor, determinînd astfel mari primejdii pentru pacea întregii omeniri. Lichidarea subdezvoltării este o cerință fundamentală pentru progresul economic general al umanității. Este limpede că, privind actualele procese în perspectiva evoluției lor, menținerea în stare de subdezvoltare a majorității considerabile a statelor lumii va duce la îngustarea pieței mondiale, ceea ce, în ultimă instanță, se va repercuta și asupra statelor avansate industrial. Se creează astfel pericolul unor noi și profunde zguduiri economice pe plan mondial. Eliminarea subdezvoltării este în concepția României o problemă fundamentală a societății contemporane în care sînt vital interesate toate statele lumii. De aceea, așa cum arăta la Congres tovarășul Nicolae Ceaușescu problema subdezvoltării și instaurării noii ordini trebuie să facă obiectul unor tratative la care să participe țările în curs de dezvoltare, țările capitaliste dezvoltate, precum și țările socialiste, care să elaboreze împreună un program concret pentru a fi supus sesiunii speciale a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite din 1980.



în procesul eliminării subdezvoltării și al dezvoltării țărilor în curs de dezvoltare va avea loc o egalizare relativă a nivelurilor de dezvoltare economică a statelor. Ar fi însă greșit să se interpreteze egalizarea nivelurilor de dezvoltare a economiilor naționale ca o imitare de către țările în curs de dezvoltare a modelului de dezvoltare al țărilor capitaliste dezvoltate, sau ca o uniformizare a cerințelor de consum ale populației din diferite țări, care în realitate au condiții și tradiții diferite de viață. Egalizarea va ține seama tocmai de aceste deosebiri și presupune dezvoltarea ca pe un proces bazat pe realitățile fiecărei țări. Ea nu va însemna neapărat structuri identice ale economiilor naționale și cu atît mai puțin că toată lumea va produce și consuma la fel. Numai ca nivel general de dezvoltare și condiții de egalitate pentru fiecare, în relațiile dintre ele, economiile statelor vor dobîndi caracteristici de omogenitate în acest proces.Repartiția justă și echitabilă a produsului între toate națiunile lumii este, după opinia României, un obiectiv și rezultat firesc pe care noua ordine trebuie să-l aducă, și care firește, ar corecta nedreptatea actuală.Esențialul este să se creeze tuturor țărilor, inclusiv celor în curs de dezvoltare condiții optime de participare la diviziunea mondială a muncii și la comerțul mondial, astfel încît partea lor în venitul mondial nou creat să fie proporțională cu contribuția acestora la producerea lui. Noua ordine, pentru a cărei înfăptuire România militează cu hotărîre ar putea asigura, prin urmare, înfăptuirea drepturilor fundamentale ale statelor, precum dreptul Ia existență liberă și independentă, dreptul la dezvoltare, progres și bunăstare, dreptul de a decide de sine stătător asupra propriilor destine, dreptul la pace și securitate, dreptul asupra bogățiilor și resurselor naturale, dreptul de acces la cuceririle științei și tehnologiei moderne. Ea ar duce la democratizarea vieții internaționale, promovarea dreptății și echității internaționale, abolirea oricăror forme de dominație și asuprire, o nouă solidaritate internațională, ale cărei reguli de bază să fie egalitatea, dreptatea și echitatea.Promovînd consecvent o politică activă de prietenie și conlucrare cu toate țările lumii, fără deosebire de orînduire socială, România se bucură de un binemeritat prestigiu pe arena mondială, politica sa fiind recunoscută ca o contribuție de seamă la cauza independenței popoarelor, a destinderii și păcii în lume.Țara noastră este cunoscută și mult apreciată pe plan internațional pentru inițiativele și activitățile sale de promovare a cooperării internaționale în vederea edificării unei noi ordini economice mondiale. Lista propunerilor românești în această direcție impresionează prin amploare și semnificație.
Inițiative si propuneri 

cu un larg ecou

INIȚIATIVE cu larg ecou în organizațiile internaționale ca cele privind principiile cooperării economice internaționale, rolul științei și tehnologiei moderne în dezvoltarea națiunilor și necesitatea cooperării economice și tehnico-știin- țifice între state, consecințele economice și sociale ale cursei înarmărilor și efectele sale profund dăunătoare asupra păcii și securității în lume, punerea în valoare a resurselor umane și formarea personalului național, cooperarea economică, industrială și tehnico-științifică europeană, cooperarea internațională în domeniul energiei atomice și altele au proiectat imaginea României în conștiința lumii ca un participant activ la soluționarea marilor probleme economice internaționale, ca un factor important, devotat cauzei păcii și înțelegerii internaționale, edificări: unei lumi noi bazate pe dreptate și egalitate între toate națiunile Președintele Nicolae Ceaușescu desfășoară o activitate neobosită în cadrul întîlnirilor pe care le are cu ceilalți șefi de state, consemnează în documente de o deosebită importanță internațională (tratate de prietenie și cooperare, declarații solemne comurie, comunicate și alte înțelegeri) căile și mijloacele care în concepția României, trebuie folosite pentru edificarea noii ordini economice și politice internaționale, ca necesitate imperioasă a zilelor noastre.Din analiza domeniilor relațiilor economice internaționale acoperite de inițiativele românești rezultă că s-a acordat prio- tate tocmai problemelor celor mai stringente ale economiei mondiale. Rezultatele pozitive ale inițiativelor țării noastre pot fi ilustrate piin însușirea lor în organizațiile internaționale și întreprinderea de acțiuni concrete pe baza rezoluțiilor adoptate. Trezirea interesului și obținerea angajamentului politic constituie deja rezultate semnificative. Cînd la aceasta se adaugă acțiuni concrete sau înțelegeri pentru acțiuni concrete în perspectivă rezultatul și importanța inițiativelor crește și mai mult.

Este știut cu cîtă consecvență și stăruință promovează partidul și statul nostru principiile noi și normele pe care trebuie să fie așezate raporturile dintre state, concepția potrivit căreia trebuie să se facă totul pentru soluționarea oricărui conflict numai pe calea tratativelor, pentru dezvoltarea colaborării între toate^ popoarele. Se poate spune cu satisfacție că eforturile României în această direcție, conjugate cu ale celorlalte țări, s-au concretizat în unele documente internaționale importante, ca Declarația privind instaurarea unei noi ordini economice internaționale, adoptată de cea de a șasea sesiune specială a Adunării generale a O.N.U., Carta drepturilor și îndatoririlor economice ale statelor, Actul final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa și altele. Unele rezultate concrete ale inițiativelor Româniși și ale sprijinului său pentru pozițiile și propunerile țărilor în curs de dezvoltare au fost obținute în legătură cu creșterea volumului și îmbunătățirea condițiilor de acordare a asistenței tehnice externe, încheierea de acorduri internaționale pentru produsele de bază, facilitarea exporturilor de produse semi-fabricate și manufacturate ale țărilor angajate în procesul de industrializare, acordarea de preferințe generalizate, nereciproce și nediscriminatorii, lichidarea barierelor artificiale din comerțul internațional și altele. Desigur, rezultatele obținute sînt departe de a satisface cerințele țărilor in curs de dezvoltare și n-au schimbat structurile de bază ale economiei mondiale, dar s-au făcut unele începuturi.Odată cu intrarea în Grupul ceior 77 al țărilor în curs de dezvoltare, România a dobîndit posibilități noi de a promova cu mai multă eficacitate pozițiile sale avansate în problemele concrete ale negocierilor legate de edificarea noii ordini economice internaționale. Țara noastră acționează consecvent pentru întărirea unității de acțiune și a solidarității țărilor în curs de dezvoltare, ceea ce constituie o condiție esențială a succesului luptei acestor țări pentru lichidarea vechilor raporturi inechitabile, pentru promovarea intereselor fundamentale comune privind înlăturarea subdezvoltării, asigurarea unei colaborări internaționale pe bază de egalitate și echitate. Așa cum declara la Congres tovarășul Nicolae Ceaușescu, „pornind de la necesitatea întăririi unității de acțiune a țărilor în curs de dezvoltare pentru promovarea intereselor lor vitale, România consideră de cea mai mare însemnătate să se creeze un organism permanent al acestora pentru a se trata cu țările dezvoltate în mod organizat și în condiții de deplină egalitate, pe baza unei platforme comune".O serie de teze și poziții românești au fost deja însușite de țările în curs de dezvoltare și promovate în negocierile cu țările dezvoltate. Un rezultat important obținut pe această linie este înțelegerea realizată ca toate negocierile privind edificarea noii ordini economice internaționale să se desfășoare numai în cadrul O.N.U., cu participarea pe bază de egalitate a tuturor statelor lumii. Această înțelegere corespunde pozițiilor României privind democratizarea vieții internaționale, creșterea rolului O.N.U. și perfecționarea activității sale.în atenția O.N.U. și a organismelor din sistemul său se află, în prezent, mai multe inițiative românești. Consolidarea rezultatelor obținute și concretizarea acestor inițiative în acțiuni practice internaționale este una din preocupările principale ale țării noastre. Totodată, în lumina documentelor Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român, urmează a fi elaborate, fundamentate și introduse în circuitul negocierilor internaționale noi inițiative, care să facă în continuare și mai electivă participarea României Ia edificarea noii ordini economice internaționale.
Conceptul negocierilor globale

ROMÂNIA consideră că edificarea unei noi ordini economice internaționale este un proces complex, cu multiple laturi, organic legate între ele. De aceea, negocierile trebuie să acopere toate laturile procesului. Nu pot să rămînă în afara negocierilor unele fluxuri ale relațiilor economice internaționale în timp ce se discută altele de care acestra sînt de fapt strîns legate. Cu atît mai mult cînd este vorba c » domenii deosebit de importante ale economiei mondiale.Conceptul „negocierilor globale" pentru noua ordine economică internațională este susținut de țările în curs de dezv tare. El a fost însușit și de a șasea conferință la nivel înalt a țărilor nealiniate desfășurată în septembrie 1979 la Havana. Abordarea globală urmărește analiza problemelor de interes major pentru țările în curs de dezvoltare, cum sînt cele privind materiile pi ime, energia, comer țul, finanțarea dezvoltării, adaptarea sistemului monetar internațional la nevoile acestor țări și altele. Ea are în vedere desfășurarea negocierilor potrivit unui



calendar bine definit, în cadrul sistemului O.N.U., cu participarea tuturor țărilor, urmărește să determine statele dezvoltate să-și asume anumite angajamente și să orienteze negocierile viitoare spre acțiuni concrete, să determine, deci, obiectivele de urmărit prin noua strategie internațională.Toate laturile procesului de făurire a noii ordini economice sînt importante, dar printre ele un loc deosebit ocupă energia. Problemele resurselor energetice, ale producției, distribuției, consumului și economisirii energiei constituie în prezent una din preocupările majore ale tuturor statelor, luate individual, precum și ale comunității internaționale, în ansamblul său. Criza energetică declanșată în ultimii ani a pus și mai mult în lumină necesitatea concentrării eforturilor tuturor statelor pentru soluționarea dificilelor probleme energetice cu care este confruntată economia mondială.în procesul mutațiilor profunde care au loc pe plan internațional, al eforturilor țărilor în curs de dezvoltare pentru înlăturarea subdezvoltării, pentru edificarea unei noi ordini economice internaționale, un fenomen nou, cu implicații deosebite pentru viitorul economiei mondiale este cooperarea dintre țările în curs de dezvoltare. România consideră că această cooperare este dictată de legități obiective ale economiei mondiale, de contradicțiile generate de actuala împărțire a lumii în țări bogate și țări sărace, de necesitatea unității de acțiune a țărilor în curs de dezvoltare pentru a-și apăra interesele comune în raport cu țările dezvoltate. Pornind de la aceste legități obiective, țara noastră a salutat concepția și strategia „autosusținerii colective11 promovată de țările în curs de dezvoltare. Avem o poziție clar exprimată în documentele partidului nostru în favoarea acestei strategii. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a elaborat și reafirmat de multe ori această poziție, este promotorul ideii de solidaritate și întărire a unității de acțiune a țărilor în curs de dezvoltare în vederea negocierilor pentru noua jrdine economică internațională. Sprijinirea de către România a cooperării economice între țările în curs de dezvoltare exprimă poziția sa politică favorabilă progresului și dezvoltării acestor țări, îmbunătățirii situației lor în relațiile internaționale.Una din marile probleme ale relațiilor economice internaționale și totodată unul din obiectivele strategiei internaționale a iezvoltării este stabilirea de raporturi echitabile între prețurile materiilor prime și prețurile produselor industriale. O oarecare ■eglementare a prețurilor la unele materii prime se încearcă a se 'ace prin acordurile internaționale pe produse. Nu există însă m mecanism universal de reglementare echitabilă a raporturi- or dintre prețurile materiilor prime și prețurile produselor in- lustriale. Aceste raporturi sînt determinate de mecanismul pis- ;ei mondiale, care, după cum se știe, funcționează acum în fa- zoarea țărilor dezvoltate. Este adevărat că nu s-a găsit pînă «cum nici o alternativă la mecanismul actual al pieței mondiale. Dar tot atît de adevărat este, că în relațiile internaționale regle- nentările bazate pe intervenția statului determină din ce în ce nai mult schimburile comerciale.Crearea de resurse financiare internaționale pentru sprijinirea procesului dezvoltării este viu dezbătută. Pe bună dreptate țările n curs de dezvoltare acuză țările dezvoltate de insuficienta lor lontribuție la acest proces. Nu numai că acestor țări nu li se re- :unoaște, pe baza unor elementare principii de echitate intema- ională, dreptul la restituire și compensație pentru îndelungata exploatare la care au fost supuse, dar nu li se recunoaște nici ireptul la o redistribuție echitabilă în viitor a avuției mondiale. Datorită avansului lor științific și tehnologic față de țările în curs le dezvoltare, țările dezvoltate beneficiază de realizările tehnico- tiințifice cele mai moderne, sînt în măsură să folosească resur- ele mondiale neexploatate în propriul lor avantaj. Deși costul 

patentelor și licențelor de care dispun a fost de mult timp amortizat, aceste țări continuă să împiedice transferul lor către țările în curs de dezvoltare stabilindu-le prețuri practic inaccesibile. Date fiind aceste evoluții, apare din ce în ce mai realistă și necesară constituirea Fondului internațional pentru dezvoltare, așa cum a propus tovarășul Nicolae Ceaușescu în mesajul său către UNCTAD V, care să fie format din contribuțiile țărilor dezvoltate, dintr-o parte a economiilor realizate prin dezarmare-. Dezarmarea generală, și în primul rînd dezarmarea nucleară, reprezintă și din acest motiv o sarcină prioritară a epocii noastre, de rezolvarea căreia depinde nu numai progresul, ci însăși existența întregii umanități.Din caracterul integrat al procesului de edificare a noii ordini decurge, așa cum am arătat, necesitatea dezvoltării cooperării internaționale în toate sectoarele, dar aceasta nu exclude, ci presupune o ordine de priorități în funcție de rolul fiecărui sector în angrenajul complex al procesului dezvoltării, de acuitatea problemelor și posibilitățile de a realiza progrese reale în soluționarea lor. Din programul de măsuri sugerat de președintele Nicolae Ceaușescu, se pot desprinde următoarele priorități :— restructurarea producției mondiale cu ajutorul unei noi diviziuni mondiale a muncii, industrializarea țărilor în curs de dezvoltare ;— modernizarea agriculturii și pe baza ei soluționarea problemei alimentației, în special în țările în curs de dezvoltare ;— accesul țărilor în curs de dezvoltare la cuceririle științei și tehnicii moderne ;— creșterea, stabilizarea și protejarea puterii de cumpărare a țărilor în curs de dezvoltare, restructurarea pieței mondiale de materii prime, promovarea cooperării internaționale pentru prelucrarea, diversificarea și desfacerea produselor primare ;— stabilirea unui nou sistem comercial internațional, care să reglementeze pe baze noi accesul pe piețele de bunuri și servicii al produselor țărilor în curs de dezvoltare pe bază de tratament preferențial ;— instituirea unui sistem monetar internațional care să reglementeze relațiile monetare între țări pe baze echitabile și cu tratament preferențial pentru țările în curs de dezvoltare.Propunînd și luînd parte la numeroase acțiuni pe baza acestor priorități, țara noastră aduce o contribuție de seamă la eforturile care se desfășoară pe plan internațional pentru a se ajunge la o nouă ordine economică mondială. Pronunțîndu-se pentru o largă cooperare economică internațională, care poate potența eforturile fiecărei națiuni pentru dezvoltare, România prezintă și experiența propriei sale construcții socialiste ca aport la acțiunea de edificare a noii ordini economice internaționale. Dezvoltarea sa economică și socială dinamică și echilibrată, bazată pe efortul național propriu ilustrează că pe această cale se poate ajunge la progresul rapid al țărilor în curs de dezvoltare, la reducerea decalajelor față de țările dezvoltate, la ridicarea standardului de viață al poporului.Determinînd direcțiile fundamentale ale programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate într-o nouă etapă istorică, Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român a prilejuit totodată reafirmarea angajamentului ferm al partidului și statului nostru de a acționa — ca și pînă acum — cu întreaga forță, împreună cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu toate popoarele și forțele progresiste pentru o politică nouă, democratică, pentru soluționarea în interesul progresului și păcii a tuturor problemelor complexe ale vieții internaționale.
dr. Petre TÂNÂSIE
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întreprinderi și instituții, pînă la 15 decembrie a.c. Pînă la aceeași dată se 
primesc, la administrația revistei, comenzi din partea întreprinderilor și 
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mentată pe care aceasta le editează în anul 1980.
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RAPORTUL
Comitetului Central cu privire la activitatea

Partidului Comunist Român în perioada 

dintre Congresul al Xl-lea și Congresul al Xll-lea 

și sarcinile de viitor ale partidului

PREZENTAT DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
— E X T R

Stimați tovarăși,Cel de-al Xll-lea Congres al partidului va analiza activitatea desfășurată de Comitetul Central, de întregul nostru partid și popor, în perioada ultimilor cinci ani, pentru dezvoltarea economico-socială a patriei, pentru ridicarea bunăstării materiale și spirituale, a civilizației întregului nostru popor. Totodată, Congresul are înalta răspundere de a stabili linia politică generală și orientările fundamentale ale dezvoltării societății noastre în următoarea etapă, ale ridicării pe o treaptă calitativ nouă a planificării și conducerii științifice a vieții economico-sociale, a dezvoltării democrației socialiste și înfăptuirii neabătute a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. (Aplauze puternice). Clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, toți cei ce muncesc, fără deosebire de naționalitate^ întregul popor întîmpină Congresul cu noi și importante victorii în toate domeniile de activitate, în înfăptuirea prevederilor planului cincinal, în transpunerea fermă în viață a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, politică ce corespunde pe deplin intereselor vitale ale întregii noastre națiuni. (Aplauze puternice, prelungite ; se scandează „Ceaușescu — P.C.ll. !“).Lucrările Congresului se desfășoară în anul cînd întregul nostru partid și popor au sărbătorit cea de-a 35-a aniversare a revoluției de eliberare națională și socială, care a deschis o epocă nouă în istoria patriei — epoca împlinirii idealurilor de dreptate și libertate pentru care au luptat și s-au jertfit numeroase generații de înaintași, a afirmării depline a dreptului sacru al poporului român de a fi liber și suveran în țara, .sa, ștăpîn deplin pe. bogățiile .naționale, ■

ASE —făuritor conștiejit. al propriului său destin socialist și comunist. (Aplauze puternice).în cele trei decenii și jumătate care au trecut de la revoluția de eliberare, România a parcurs mai multe etape istorice, jalonate de uriașe prefaceri revoluționare, de mărețe realizări în toate domeniile de activitate. Dînd dovadă de înaltă abnegație și devotament pentru cauza socialismului, a înfloririi patriei, învingînd greutăți de tot felul, clasa muncitoare, țărănimea și intelectualitatea, întregul nostru popor, urmînd cu încredere partidul, au înfăptuit revoluția democratică și revoluția socialistă, au desfășurat cu succes opera istorică de construcție Socialistă, lichidînd pentru totdeauna exploatarea omului de către om, consolidînd noua orînduire și trecînd cu succes la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în România. (Aplauze puternice, prelungite).Progresul României s-a realizat în ultimii cinci ani în condiții internaționale deosebit de complexe și contradictorii. După cum este cunoscut, pe plan internațional această perioadă a fost marcată de noi victorii ale forțelor socialismului și progresului social, ale luptei popoarelor pentru dezvoltare liberă, independentă, pentru relații internaționale noi — și, în același timp, de intensificarea politicii imperialiste de forță și dictat, de reîmpărțire a zonelor de influență și dominație. A trebuit să ținem seama de implicațiile crizei economice mondiale, agravată de criza energetică și de materii prime, de creșterea exagerată a prețurilor petrolului și altor materii prime de bază, de. amplificarea crizei valutăr-financiare și adîncirea decalajelor tehnologice și economice pe plan internațional.Uriașele realizări și succese dobîndite.în dezvoltarea economico-socială multilaterală a patriei noastre în ultimii cinci 



ani generează un profund optimism în rîndurile poporului, sînt un izvor de adîncă încredere în justețea drumului pe care Partidul Comunist Român călăuzește întreaga națiune. (Aplauze puternice, prelungite).în aceste zile, întregul popor privește cu încredere spre cel mai înalt forum al partidului nostru, chemat să dezbată și să ia hotărîri de uriașă însemnătate pentru mersul înainte al patriei, pentru destinele României socialiste. Cred că sînt în asentimentul tuturor participanților la Congres asigurînd 

partidul și întregul popor că vom face totul pentru a fi la înălțimea acestei mari răspunderi, pentru ca documentele și hotărîrile ce vor fi adoptate să corespundă pe deplin năzuințelor și aspirațiilor vitale de progres, bunăstare și pace ale națiunii noastre, să asigure întărirea independenței și suveranității țării, înaintarea neabătută a României pe calea socialismului și comunismului. (Aplauze și male puternice ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).
MARILE REALIZĂRI OBȚINUTE DE POPORUL NOSTRU, 

SUB CONDUCEREA PARTIDULUI, ÎN ÎNFĂPTUIREA PLANULUI 
CINCINAL 1976-1980 - PRIMA ETAPĂ A PROGRAMULUI 

DE FĂURIRE A SOCIETĂȚII SOCIALISTE 
MULTILATERAL DEZVOLTATE ÎN PATRIA NOASTRĂ

Stimați tovarăși( în perioada care a trecut de la Congresul al XI-lea al partidului au fost obținute realizări remarcabile în înfăptuirea planului de dezvoltare economico-socială a țării pe perioada 1976—1980, prima etapă a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră. Succesele obținute în îndeplinirea cincinalului, inclusiv a programului suplimentar elaborat de Conferința Națională din decembrie 1977,, au asigurat dezvoltarea puternică a forțelor de producție, creșterea susținută a avuției naționale, au dus la profunde transformări în întreaga societate, la ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.Tabloul realizărilor dobîndite în înfăptuirea Directivelor Congresului al XI-lea la indicatorii de bază ai dezvoltării economiei naționale se prezintă astfel:
Ritmul mediu anual pe perioada1976—1980Directivele PreliminăriCongresului pe 5 anial XI-lea1. Producția globalăindustrială 9 —10 11,02. Producția globală agricolă 4,6 — 6,0 5,4— 6,03. Investițiile totale ta economia națională — miliarde lei 920 —960 circa 9704. Volumul comerțului exterior 11,5— 12,5 15,05. Productivitatea muncii în industria socialistă 6,7— 7,2 8.86. Produsul social 8—9 9.57. Venitul național 9—10 10,48. Retribuția reală, creștere pe cincinal 18 — 20 30,0—32,09. Veniturile reale ale țărănimii provenite din producția agricolă, creștere pe cincinal 20 — 25 circa 30,0

După cum rezultă din aceste date, la principalii indicatori, prevederile Directivelor Congresului al XI-lea se realizează cu depășiri importante. în mod deosebit trebuie subliniate succesele obținute în dezvoltarea producției industriale, al cărei volum se prelimina să crească pe întregul cincinal cu 

circa 70 la sută, într-un ritm mediu anual de 11 Iei sută, superior prevederilor inițiale ; se asigură astfel o producție suplimentară de circa 100 miliarde lei. Un ritm mai dinamic rau cunoscut construcțiile de mașini, — de peste 13 la sută — precum și industria chimică — de circa 14 la sută — ponderea acestor ramuri în ansamblul industriei sporind de la 42 la sută, în 1975, la 47 la sută, în 1980. Totodată, industria - bunurilor de consum va înregistra o creștere de circa 60 la sută pe întregul cincinal, asigurînd o tot mai largă diversitate de produse în vederea satisfacerii la un nivel superior a necesităților populației. în acești ani s-a intensificat procesul de-înnoire și modernizare a producției industriale, in- trodueîndu-se în fabricație circa 10 000 de mașini, utilaje și instalații, precum și 5 500 noi materiale și bunuri de consum. Ca urmare, produsele noi și reproiectate, introduse în fabricație în perioada 1976—1980, vor reprezenta 44 ta sută din valoarea producției industriale a anului 1980.Dimensiunile dezvoltării industriei noastre în acest cincinal sînt reliefate cu putere de faptul că în anul 1980 producția globală industrială va fi de 53 ori mai mare decît cea obținută în 1938. Dispunem astăzi de o industrie modernă, dotată cu mijloace de producție avansate, capabilă să rezolve cele mai complexe probleme ale progresului tehnic contemporan, să asigure înzestrarea tuturor ramurilor cu mașini și utilaje de înalt randament. (Aplauze puternice). Industria participă cu 60 la sută la formarea venitului național și cu peste 75 la sută la acoperirea cerințelor de mașini și utilaje ale economiei, cuprinde circa 35 la sută din totalul populației ocupate, manifestîndu-se ca factor hotă- rîtor al progresului economic și social al societății noastre, însemnate realizări s-au obținut în-agricultură, asigurîndu-se o creștere a producției medii anuale de circa 5 milioane tone cereale, 2 milioane tone sfeclă de zahăr și peste un milion tone legume față de cincinalul 1971—1975. Au sporit, de asemenea, efectivele de animale, precum și pro- ; ducția animalieră. Producția globală a agriculturii depășește în acest cincinal cu peste 30 la sută nivelul cincinalului trecut, asigurînd îmbunătățirea continuii a aprovizionării populației cu produse agroindustriale și a industriei cu materii prime.O mare amploare au cunoscut—investițiile. în perioada 1976—1980 se realizează lucrări de investiții în valoare de circa 970 miliarde lei, practic egale cu volumul total al investițiilor din cele 3 cincinale precedente. Prin adoptarea unor soluții constructive mai economice, costurile investițiilor s-au redus pe cincinal cu peste 100 miliarde lei. Pînă 



în 1980 se asigură punerea în funcțiune a peste 2 800 capacități noi industriale și agrozootehnice mai importante, modernizarea și reutilarea a numeroase întreprinderi și secții, realizarea unui important număr de obiective social-culturale.Ca rezultat al activității depuse de organizațiile de partid, de conducerile întreprinderilor și centralelor, de colectivele de oameni ai muncii, succese importante au fost obținute în domeniul creșterii productivității muncii. în industrie, productivitatea crește în actualul cincinal într-un ritm mediu anual de aproape 9 la sută, superior prevederilor din Directivele Congresului al XI-lea, contribuind cu peste 80 la sută la realizarea sporului de producție. A crescut preocuparea pentru ridicarea mai accentuată a eficienței activității economice, asigurîndu-se sporirea pe cincinal a gradului de valorificare a materiilor prime și materialelor cu 22 la sută, reducerea costurilor totale de producție cu 7,3 la sută și diminuarea cheltuielilor materiale cu 4,7 la sută.Introducerea noului mecanism economico-financiar — bazat pe autoconducerea muncitorească și autogestiunea unităților economice, pe participarea oamenilor muncii la beneficii — a avut un rol deosebit de important în așezarea pe noi principii a planificării și desfășurării activității economice, a stimulat eforturile întreprinderiloi' pentru realizarea prevederilor de plan, atît la indicatorii cantitativi, cît și la cei calitativi, a determinat creșterea răspunderii colectivelor de oameni ai muncii în administrarea eficientă a părții din avuția națională încredințate de societate. _Succese remarcabile au fost obținute și în-înfăptuirea programului de dezvoltare teritorială a țării, pe baza repartizării raționale, într-o concepție unitară și armonioasă, a forțelor de producție, a accelerării progresului economico-social al județelor și localităților rămase în urmă.Dacă în anul 1965 numai Capitala și trei județe realizau O producție industrială de 10 miliarde lei, în 1980 în toate județele se creează capacități pentru realizarea acestui nivel; în 24 de județe se va asigura o producție industrială de peste 15 miliarde lei. Pînă la sfîrșitul actualului cincinal, circa 700 de localități vor dispune de unități industriale republicane. Intensificarea procesului de industrializare a tuturor județelor țării a fost însoțită de extinderea rețelei localităților urbane; ca urmare, ponderea populației orășenești în totalul populației va fi în anul 1980 de circa 52 la sută, față de 33,7 la sută în 1965.în conformitate cu obiectivele stabilite de Congresul al XI-lea al partidului, în acest cincinal s-a acționat mai hotărî! pentru afirmarea largă a cuceririlor revoluției tehnico- științifice în toate domeniile de activitate. A fost perfecționată rețeaua unităților de cercetare și inginerie tehnologică, s-au dezvoltat capacități puternice de microproducție. Ca urmare a legării tot mai strînse a cercetării de cerințele concrete ale economiei, a crescut rolul științei în promovarea progresului tehnic ; cercetarea națională asigură, pe cincinal, circa 90 la sută din tehpologiile și materialele noi puse în fabricație. Totodată, au fost extinse cercetările fundamentale, de perspectivă — în matematică, fizică, chimie, biologie, științele tehnice.Succese importante s-au obținut-în domeniul învățămîn- tului și pregătirii cadrelor, încheindu-se în linii mari procesul de organizare și așezare pe baze noi a școlii de toate gradele. S-a realizat generalizarea învățămîntului de 10 ani, extinderea învățămîntului liceal — îndeosebi tehnic — profilarea mai bună a învățămîntului superior, corespunzător necesităților societății, integrarea învățămîntului cu cercetarea științifică și producția. S-a acționat mai ferm pentru îmbunătățirea activității de reciclare profesională a cadrelor, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii.Ca urmare a dezvoltării economiei naționale,-volumul comerțului exterior crește, în acest cincinal, într-un ritm mediu anual de peste 15 la sută, amplificîndu-se relațiile comerciale și de cooperare cu țările socialiste, cu statele în curs de dezvoltare, cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. în structura exporturilor, construcțiile de mașini și industria chi 

mieă dețin o pondere de 45 la sută. S-a acționat mai ferm și cu rezultate mai bune pentru ridicarea eficienței schimburilor economice, creșterea gradului de valorificare a produselor românești pe piețele internaționale, îmbunătățirea cursului de revenire și a raporturilor dintre moneda românească și alte valute.Dezvoltarea în ritm înalt a producției materiale și sporirea mai accentuată a eficienței economice au făcut ca-venitul național să devanseze dinamica produsului social, «rescind pe întregul cincinal cu 64 la sută. Politica partidului de repartizare a venitului național pentru dezvoltare și consum a asigurat întărirea continuă a potențialului economic al țării, concomitent cu ridicarea generală a nivelului de trai al oamenilor muncii. Comparativ cu anul 1938, venitul național va fi în 1980 de 16 ori mai mare, iar avuția națională a țării a crescut în anii construcției socialiste de circa 7,6 ori. Dispunem astăzi de o puternică bază tehnico-mate- rială, fondurile fixe ale economiei naționale reprezentînd cirea 1 800 de miliarde lei, din care peste 60 la sută puse în funcțiune în ultimul deceniu. Acesta este rezultatul înfăptuirii programului de investiții, al politicii de acumulare și folosire a fondurilor pentru dezvoltarea forțelor de producție, pentru creșterea bogăției naționale a întregului nostru popor, pentru ridicarea bunăstării și fericirii sale. (Aplauze puternice).Marile realizări obținute în anii socialismului în dezvoltarea forței economice a țării sînt rodul activității neobosite, pline de abnegație a clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității, a tuturor oamenilor muncii fără deosebire de naționalitate, al eforturilor considerabile, materiale și umane, ale întregului popor pentru ridicarea economico-socială a patriei. Nimic nu am primit din afară în mod gratuit, nimic nu a căzut din cer ! Stadiul la care am ajuns este expresia muncii eroice a poporului nostru, a hotărîrii și încrederii cu care toți oamenii muncii urmează și înfăptuiesc neabătut politica partidului, a tăriei și forței socialismului, a capacității noii orînduiri de a asigura întregii națiuni un înalt nivel de civilizație materială și spirituală. (Aplauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu și poporul î“).
Stimați tovarăși,Comitetul Central al partidului a acționat cu toată fermitatea pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului âl XI-lea și ale Conferinței Naționale cu privire la creșterea nivelului de trai și ridicarea calității vieții. Ca urmare a succeselor obținute în dezvoltarea generală a economiei naționale se asigură creșterea veniturilor populației peste prevederile inițiale. Putem afirma cu satisfacție că actualul cincinal se caracterizează prin cele mai mari realizări în domeniul ridicării bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor.Principalii indicatori ai creșterii nivelului de trai în perioada 1976—1980

U.M. 1975 1980Retribuția medie netă a personalului muncitor lei lunar 1595 2 267Retribuția reală — total personal muncitor Dinamică, anul 1975=100 % 100 130—132Veniturile nete ale țăranilor obținute din munca în C.Â.P. și gospodăriile personale, pe o persoană activă lei lunar 990 1 380Veniturile reale ale țăranilor obținute din munca in C.Ă.P. și gospodăriile personale, pe o persoană activăDinamică, anul 1975=100 % 100 130Veniturile obținute de populație din fondurile sociale de consum miliarde lei 57,4 82,7Dinamică, anul 1975=100 % 100 144



U.M. 1975 1980Veniturile obținute de populație din fondurile sociale de consum ce revin în medie pe o familieDinamică, anul 1975=100Desfacerile de mărfuri cu amănuntul prin comerțul socialistDinamică, anul 1975=100 Consumul mediu anual pe un locuitor :— carne și produse din carne, în echivalent carne proaspătă— lapte și produse din lapte, în echivalent lapte (exclusiv untul)— zahăr și produse din zahăr, în echivalent zahăr— legume și produse din legume, în echivalent legume proaspete— țesături (inclusiv confecții)— încălțăminteVolumul serviciilor prestate populației de către unitățile socialisteDinamică, anul 1975=100

lei anual 8 780 12 000% 100 137
miliarde lei 144 219% 100 152

kg 45,7 62
litri 132,6 220
kg 20,3 30
kg 112,6 160mp 24,19 29perechi 3,06 4

miliarde lei 31 50,5% 100 163
Aceste date oglindesc marile progrese obținute în creșterea veniturilor tuturor categoriilor de oameni ai muncii, precum și în îmbunătățirea aprovizionării populației.în domeniul retribuțiilor, ca urmare a aplicării primei etape de majorare generală, s-a realizat încă din 1978 nivelul stabilit pentru ultimul an al cincinalului. începînd cu luna august 1979, s-a trecut la aplicarea celei de-a doua etape, astfel incit retribuția reală va fi în anul 1980 cu 30—32 la sută mai mare decît în 1975, cu mult peste prevederile inițiale — de 18—20 la sută. De asemenea, în cursul acestui cincinal s-a.u adus îmbunătățiri în ierarhizarea retribuției pe ramuri și stabilirea coeficienților de încadrare a acestora. Totodată, a fost desființat impozitul pe retribuție. Partidul nostru a acționat cu fermitate pentru realizarea raportului stabilit de Congresul al XI-lea între retribuțiile mari și mici de 5,5 la 1, raport pe deplin corespunzător în actuala etapă principiilor eticii și echității socialiste, cerințelor diferențierii stimulative a veniturilor in funcție de cantitatea și calitatea muncii depuse.Corespunzător creșterii producției agricole, s-a majorat venitul garantat al țăranilor cooperatori. Veniturile reale ale țărănimii,, pe o persoană activă, sporesc pe întregul cincinal cu 30 la sută, față de 20—25 la sută cît era prevăzut inițial în plan.Veniturile totale obținute de populație din fondurile sociale de consum cresc, de asemenea, pe cincinal, cu 44 la. sută, reprezentînd pe o familie 12 000 lei, față de 8 780 lei în 1975.Pensiile pentru asigurări sociale au crescut în medie cu peste 23 la sută, sporuri cu mult mai mari, de 30—40 la sută, realizîndu-se la pensiile mici. Au fost majorate cu pînă la 40 la sută pensiile invalizilor de război. De asemenea, au fost mărite pensiile militarilor, precum și ale pensionarilor din cooperația meșteșugărească. Au sporit cu peste 20 la sută pensiile țăranilor cooperatori și s-a instituit sistemul de pensionare pentru țăranii din zonele necooperativizate.Alocația de stat pentru copii s-a majorat cu peste 30 la sută, acordîndu-se în prezent la 4,6 milioane copii — de 3,8 ori mai mulți decît în 1956. De asemenea, în acest cincinal ajutoarele pentru mamele cu mulți copii au crescut cu 150—200 lei lunar.

Corespunzător veniturilor sporite ale populației, desfacerea de mărfuri prin comerțul socialist va fi în 1980 cu 52 la sută mai mare decît în 1975, asigurîndu-se o bună aprovizionare cu mărfuri alimentare și industriale. Volumul prestațiilor de servicii sporește în acest cincinal cu circa 63 la sută, satisfăcîndu-se mai bine necesitățile populației în acest domeniu.Dezvoltarea economico-socială a țării a asigurat condițiile necesare pentru evoluția normală a prețurilor mărfurilor și tarifelor pentru servicii, aceasta constituind o elocventă ilustrare a stabilității economiei noastre, a dezvoltării ei sănătoase — în condițiile în care pe plan internațional se accentuează tot mai mult tendințele inflaționiste.O puternică dezvoltare â cunoscut construcția de locuințe, preliminîndu-se realizarea a circa 900 mii de apartamente, urmînd ca diferența pînă la 1 000 000 de apartamente prevăzute în programul suplimentar să fie asigurată cu front de lucru pentru a putea fi date în funcțiune în cincinalul următor. De asemenea, în perioada 1976—1980 se realizează peste 240 mii de locuri în cămine muncitorești. A fost extinsă și modernizată baza materială a sectorului social-cultural, ași- gurîndu-se darea în folosință a 13 400 săli de clasă, 32 400 locuri în creșe, 118 000 locuri în grădinițe de copii, 121 000 locuri în internate, 23 100 paturi în spitale, a noi policlinici și dispensare.începînd cu 1 ianuarie 1978 s-a trecut la reducerea treptată a săptămînii de lucru, urmînd ca pînă la sfîrșitul anului 1980 întregul personal muncitor să beneficieze de săptămîna redusă de lucru de 46 ore.Toate aceste importante realizări în domeniul creșterii nivelului de trai demonstrează cu putere că orînduirea noastră, politica partidului de construcție socialistă nu cunosc țel mai înalt decît bunăstarea și fericirea poporului, că tot ceea ce realizăm în România este destinat omului, creșterii nivelului general de civilizație al întregii noastre națiuni socialiste. (Aplauze șî urale puternice, îndelungau ; se scandează „Ceaușescu — România, stima noastră și mîndria
Tovarăși,Succesele obținute de poporul român în actualul cincinal apar și mai pregnant în evidență dacă ținem seama de influența calamităților naturale abătute asupra țării noastre în această perioadă — seceta din unii ani și, cu deosebire, cutremurul din martie 1977 care a provocat dispariția unui număr însemnat de vieți omenești și distrugeri materiale în valoare de peste două miliarde de dolari. Repunerea în funcțiune a celor peste 760 unități economice avariate și refacerea a peste 230 000 de locuințe și clădiri social-culturale au cerut eforturi susținute din punct de vedere material, investiții suplimentare și o activitate intensă din partea clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii care, înfăptuind neabătut măsurile stabilite de partid și guvern și acționînd cu înalt spirit de răspundere și devotament, au înlăturat într-o perioadă relativ scurtă urmările cutremurului.După cum este cunoscut, unele cercuri din străinătate, inclusiv unii prieteni, considerau că această mare catastrofă va împinge România cu mulți ani în urmă, că, practic, nu se vor mai putea realiza prevederile actualului plan cincinal. Realitatea a demonstrat însă că, unindu-și strîns forțele în jurul partidului, muncind zi și noapte, renunțînd la zile de odihnă, poporul nostru a învins greutățile, readucînd grabnic la normal întreaga viață economico-socială, asigurînd înfăptuirea integrală a planului de dezvoltare a țării, demonstrînd forța unui popor stăpîn pe destinele sale, care își făurește în mod conștient propriul său viitor, tăria socialismului pe care îl edificăm în România. (Aplauze puternice, urale ; se scandează „Ceaușescu ! P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“).Realizările obținute în acest cincinal în toate domeniile de activitate situează în continuare România printre puținele țări din lume a căror dezvoltare economică urmează o linie ascendentă, dinamică și echilibrată, asigurînd un nivel de trai tot mai înalt oamenilor muncii. Aceste mărețe succese de



monstrează forța și capacitatea clasei muncitoare, a țărănimii și intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului popor, care, stăpîn pe destinele sale și într-o strîrisă unitate, sub conducerea partidului, acționează cu fermitate și elan revoluționar pentru progresul multilateral al orînduirii noastre socialiste. Marile realizări obținute în toate domeniile construcției socialiste ilustrează, încă o dată, cu putere justețea politicii și activității practice a partidului, a Comitetului nostru Central, care au asigurat și asigură aplicarea creatoare a legilor obiective ale dezvoltării economico-sociale la condițiile concrete ale României, mobi- lizînd larg energiile întregii națiuni pentru înfăptuirea neabătută în viață a hotărîrilor Congresului al XI-lea și ale Conferinței Naționale. Putem spune că remarcabilele realizări ale actualului cincinal reprezintă o importantă etapă în transpunerea în viață a Programului partidului și ne dau garanția înaintării ferme și în ritm susținut a țării pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și comunismului ! (Aplauze puternice, prelungite).Pentru toate marile realizări dobîndite în înfăptuirea Programului partidului, în îndeplinirea cincinalului, doresc ca, de la această înaltă tribună, în numele întregului Congres, să adresez clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității, tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, cele mai calde felicitări și urări de noi succese în dezvoltarea economiei naționale, în ridicarea României pe noi culmi de progres și civilizație. (Aplauze și urale puternice ; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“).
Stimați tovarăși,Realizările obținute în dezvoltarea economico-socială a țării sînt, fără îndoială, un izvor de profundă încredere și îndreptățită mîndrie pentru întregul nostru popor ; dar ele nu trebuie să ducă la automulțumire. Nu trebuie să uităm nici un moment lipsurile, greutățile, precum și unele greșeli manifestate în această perioadă, și care au făcut ca rezultatele să nu fie pe măsura eforturilor depuse, a posibilităților de care dispune economia noastră. Avem încă rămîneri în urmă în realizarea producției fizice — îndeosebi în industria extractivă, în metalurgie, chimie, în construcții de mașini, precum și în alte ramuri industriale. Trebuie să arătăm că, în unele ramuri, s-a trecut cu întîrziere la realizarea investițiilor, pierzîndu-se timpul cu discuții și tot felul de avizări. Unele cadre, în loc să treacă la soluționarea problemelor cu forțe proprii, au întîrziat realizarea investițiilor așteptînd importuri suplimentare de utilaje și tehnologii. Din această cauză, o serie de capacități nu au fost date la timp în funcțiune, iar altele au înregistrat serioase întîrzieri în atingerea 

parametrilor proiectați. Nu se acordă încă peste tot întreaga atenție problemelor eficienței-economice, reducerii consumurilor de materiale și de combustibil. Aproviziojjarea tehni- co-materială prezintă încă necorelări și defecțiuni care impietează buna desfășurare a activității economice. S-au manifestat, de asemenea, lipsuri serioase în organizarea lucrărilor din agricultură, producțiile vegetale și animale obținute nefiind încă la nivelul dotării tehnico-materiale a acestui sector. Se mențin deficiențe importante în folosirea rațională a mijloacelor de transport. Neajunsurile existente în asigurarea producției destinate pieței externe, precum și carențele din activitatea organismelor de comerț exterior au făcut ca prevederile planului de comerț exterior să nu fie îndeplinite integral.S-a acționat și se acționează încă timid pentru aplicarea practică a noului mecanism economico-financiar, pentru așezarea fermă a întregii activități de conducere pe principii economice, pentru afirmarea plenară a autoconducerii și autogestiunii economice. Nu s-a asigurat, întotdeauna, un control eficient asupra activității economice în vederea înfăptuirii neabătute a prevederilor planului de stat. Se fac încă simțite puternice manifestări de birocratism în dauna muncii de îndrumare și sprijinire concretă a întreprinderilor, de soluționare la fața locului a problemelor practice ale activității economico-sociale. Trebuie să adoptăm o atitudine mult mai fermă față de lipsuri și neajunsuri, să luăm toate măsurile pentru creșterea răspunderii în conducerea și buna desfășurare a întregii .activități economice.Trebuie să crească răspunderea consiliilor oamenilor muncii, a maselor largi populare, adevărații stăpîni ai tuturor bunurilor materiale și care trebuie să exercite controlul asupra tuturor organismelor și cadrelor de conducere. (Aplauze puternice).Dezvăluirea deschisă a lipsurilor nu diminuează și nu poate diminua cu nimic realizările, succesele obținute. Dimpotrivă, aceasta constituie o dovadă a forței partidului nostru, care acționează cu fermitate împotriva vechiului, a tot ceea ce este negativ, pentru accelerarea mersului înainte al societății. Dispunem de tot ceea ce este necesar pentru a asigura îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor de plan pe acest an, precum și pe anul 1980 — și îmi exprim convingerea că eroica noastră clasă muncitoare, țărănimea și intelectualitatea, întregul nostru popor vor face totul pentru înfăptuirea integrală a actualului cincinal, asigurînd astfel consolidarea și mai puternică a economiei naționale, creșterea continuă a forței patriei noastre, întărirea independenței și suveranității naționale a României socialiste. (Aplauze puternice, îndelungate).
OBIECTIVUL FUNDAMENTAL Șl LINIILE DIRECTOARE 
ALE DEZVOLTĂRII ECONOMICO-SOCIALE A ROMÂNIEI

ÎN PERIOADA CINCINALULUI 1981-1985
Stimați tovarăși,Congresul al XII-lea al partidului este chemat să stabilească obiectivul fundamental și liniile directoare ale dezvoltării economico-sociale a țării în perioada 1981—1985, în vederea înfăptuirii neabătute a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. în acest scop, Congresul va dezbate și adopta directivele pentru noul cincinal, precum și programele-directivă cu privire la cercetarea științifică și progresul tehnic, asigurarea resurselor energetice, dezvoltarea economico-socială în profil teritorial, creșterea nivelului de trai și ridicarea calității vieții întregului popor.

Obiectivul fundamental al viitorului plan cincinal îl constituie continuarea, pe o treaptă superioară, a îndeplinirii Programului partidului, creșterea în ritm susținut a economiei naționale, afirmarea cu putere a revoluției tehnico- științifice în toate domeniile, trecerea la o nouă calitate a întregii activități economico-sociale. Pe această bază se asigură consolidarea și mai puternică a modului de producție socialist, ridicarea gradului de civilizație a întregului popor, întărirea forței materiale și spirituale a țării, a independenței și suveranității României socialiste. (Aplauze puternice). Principalii indicatori ai dezvoltării economico-sociale a țării în următorul cincinal se prezintă astfel:



Prevederi din1985 față de 1980 ' in % Ritm mediu anual 1981—1985 în %Valoarea producției nete industriale 154,0—161,0 9,0—10,0Valoarea producției globale industriale 147,0—154,0 8,0— 9,0Valoarea producției globale agricole (media anuală pe perioada de cinci ani) 124.5—127,5 4,5— 5,0Volumul investițiilor în economia națională (pe perioada de 5 ani) 130,0—135,0 5,4— 6,2Volumul comerțului exterior (pe perioada de 5 ani) 150,0—157,5 8,5— 9,5Număr de personal total 110,5—112,5 2.0— 2,4Productivitatea muncii (calculată pe baza producției nete) — în industrie 140,0—143,5 7,0-- 7,5— în constructii-mon- taj 130,0—135,0 5,4— 6,2Produsul social 133,5—137,5 6,0— 6,6Venitul național 138,0—143,0 6,7-■ 7,4Retribuția medie reală 116.0—118,0 3,0-- 3,4Veniturile reale ale țărănimii, pe o persoană activă 120,0—123,0 3,7-- 4,2Veniturile totale reale ale populației 123,0—125,0 4,2— 4,6înfăptuirea prevederilor noului cincinal va accelera dezvoltarea țării atît în domeniul bazei tehnico-materiale, cît și al organizării societății, asigurîndu-se creșterea venitului național pe locuitor, îmbunătățirea condițiilor de trai ale maselor, ridicarea nivelului învățămintului, științei și culturii, a gradului general de Civilizație al poporului nostru. România va depăși, astfel, stadiul de țară socialistă în curs de dezvoltare și va deveni o țară socialistă mediu dezvoltată, parcurgînd o etapă de cea mai mare însemnătate în înfăptuirea Programului partidului, pe drumul spre societatea comunistă. (Aplauze puternice, prelungite).

1. Lărgirea bazei proprii 
de materii prime și energie, 
accelerarea procesului de 
restructurare a industriei 
prin creșterea prioritară 

a ramurilor de prelucrare 
avansată

Stimați tovarăși,Corespunzător obiectivului fundamental al viitorului cincinal, se va asigura creșterea proporțională și armonioasă a industriei și agriculturii, a tuturor ramurilor economiei națio

nale, realizarea unui echilibru optim între diferite sectoare, în vederea satisfacerii într-o tot mai mare măsură a necesităților progresului general al societății și ridicării continue a bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor.în perioada 1981—1985, industria va înregistra un ritm de creștere de 10 la sută la producția netă și de 9 la sută la producția globală, ceea ce va permite ca pe întregul cincinal să se obțină un spor egal cu întreaga producție a anului 1975 și de 3 ori mai mare decît cea a anului 1965.Pentru realizarea acestor prevederi situăm pe primul plan lărgirea bazei proprii de materii prime, sporirea gradului de asigurare din resurse interne a necesităților economiei naționale și reducerea substanțială a importurilor. în acest scop se va intensifica-activitatea de descoperire și punere în valoare a noi zăcăminte de substanțe minerale utile și se va accentua creșterea-industriei extractive, precum și a agriculturii — una din ramurile hotărîtoare ale producției de materii prime.Va trebui să realizăm o-intensificare a cercetării și cunoașterii rezervelor de substanțe minerale utile de pe întreg teritoriul țării, inclusiv a minereurilor sărace, extinzind tehnicile moderne de prospecțiuni și explorare. Pentru anul 1985 se prevede realizarea unei producții de 72—75 milioane tone lignit, mai mare de aproape 4 ori decît în 1975 și de peste 13 ori față de 1965. ^Se vor extinde cercetările pentru petrol și gaze, forajele de mare adîncime, precum și pe platforma continentală a Mării Negre.Aș dori să anunț Congresul că ce; care lucrează pe prima platformă din Marea Neagră au reușit să găsească surse de petrol. (Vii aplauze). Sperăm că ele vor fi așa de mari încît să poată fi exploatate industrial și să ne ajute in realizarea prevederilor programului nostru de a ne satisface complet necesitățile de combustibil și energie, asigurînd din acest punct de vedere o independență deplină a țării în următorul deceniu. (Aplauze puternice, prelungite).Se va acționa pentru creșterea factorului final de recupe- - rare a țițeiului și sporirea extracției la zăcămintele în exploatare. Mult mai activ trebuie să se desfășoare lucrările de exploatare a minereurilor de fier, plumb, zinc, cupru, man- gan, metale rare, resurse bauxitice, precum și a substanțelor nemetalifere necesare economiei.- O altă orientare principală a viitorului cincinal este creșterea bazei energetice, punîndu-se accentul pe utilizarea cărbunilor în producția de energie electrică și termică, valorificarea potențialului hidroenergetic, construcția de centrale nuclearo-electrice, folosirea noilor surse de energie, îmbunătățirea continuă a organizării și exploatării sistemului electro-energetic național, aplicarea unui regim sever de economisire a petrolului și gazelor, a tuturor combustibililor și energiei electrice. Se vor crea noi centrale pe cărbuni și șisturi bituminoase — a căror pondere în balanța de energie electrică va ajunge la sfîrșitul cincinalului viitor la cel puțin 55 la sută față de 40 la sută în 1980 — asigurîndu-se amplasarea lor rațională, creșterea randamentului de utilizare a combustibilului, extinderea termoficării industriale și urbane. Va fi dată în funcțiune centrala „Porțile de Fier 11“ și se va realiza centrala Turnu Măgurele — Nicopole, va începe construirea de noi hidrocentrale pe Dunăre și rîurile interioare ; se va asigura extinderea microhidrocentralelor. Pînă la sfîrșitul cincinalului va intra în funcțiune prima centrală ato- moelectrică cu 660 MW. Va trebui să se treacă, de asemenea, mai rapid la utilizarea energiei soarelui, vîntului, biomasei, biogazului și a altor surse de energie. Se va restrînge folosirea țițeiului și gazelor în procesele de ardere, acordîndu-se prioritate valorificării lor superioare prin chimizare.în perioada 1981—1985 va trebui continuat procesul de restructurare a industriei prin creșterea prioritară a ramurilor de prelucrare avansată, realizarea de produse de înaltă tehnicitate și mici consumatoare de encsgie.



Siderurgia și metalurgia neferoasă se vor dezvolta într-un ritm de peste 7 la sută. în 1985 producția de oțel va fi de peste 20 milioane tone. în această perioadă se vor încheia lucrările de dezvoltare a Combinatului de la Galați, care va ajunge la 10 milioane tone oțel, asigurîndu-se, totodată, intrarea în funcțiune. într-o primă etapă, a noului Combinat de la Călărași cu o capacitate de peste 3 milioane tone. Aș dori, de asemenea, să informez Congresul că deja la Călărași — e adevărat pe un cuptor electric — ieri am obținut prima șarjă de oțel. (Aplauze). Vor începe să producă, de asemenea, un mare număr de laminoare, vom realiza o largă gamă de laminate, noi mărci de oțeluri, profile și țevi din oțeluri speciale și aliate, asigurîndu-se integral necesitățile industriei construcțiilor de mașini, ale economiei.Construcția de mașini va continua să fie ramura cu cea mai dinamică dezvoltare, crescînd într-un ritm de aproape 12 la sută anual. Industriile electronică și electrotehnică vor cunoaște o creștere de circa 13 la sută anual, iar producția de mașini-unelte va spori, pe cincinal, de 2,2 ori. Producția industriei de mecanică fină va crește de aproape 3 ori, asi- gurînd, practic, întregul necesar de echipamente hidraulice și pneumatice, precum și elementele pentru cibernetizarea întregii producții. Se va extinde producția utilajelor tehnologice de mare complexitate, cu grad ridicat de automatizare, în domeniul mijloacelor de transport vor fi realizate autobasculante grele de pînă Ia 100 tone, vagoane și nave specializate de mare tonaj. Se va trece la reproiectarea întregii game de motoare cu combustie internă pentru reducerea consumului de carburanți. Un deosebit accent se va pune pe dezvoltarea industriei aeronautice și de utilaje pentru centrale atomoelectrice. Va fi asigurată producerea bunurilor de consum de folosință îndelungată într-o structură sortimentală modernă, care să satisfacă tot mai deplin cerințele întregii populații.Industria chimică va înregistra un ritm anual de dezvoltare de aproape 10 la sută — fiind orientată mai hotărît spre valorificarea superioară a materiilor prime și energiei. Men- ținînd cantitatea de țiței supusă prelucrării la nivelul anului 1980, vom ridica substanțial gradul de chimizare, asigurînd o creștere a producției de mase plastice de aproape 1,7 ori, a fibrelor și firelor sintetice de 1,8 ori, iar a cauciucului sintetic de circa 1,6 ori. în 1985 producția de îngrășăminte va ajunge la 5 milioane tone și se vor asigura integral cantitățile de pesticide necesare agriculturii. O mare atenție trebuie acordată dezvoltării chimiei de sinteză fină și mic tonaj, a producției de medicamente, coloranți, pigmenți organici, produse cosmetice și detergenți. într-un ritm mai rapid va trebui să se dezvolte chimia anorganică, pe baza resurselor interne, creîndu-se noi materiale necesare economiei naționale.Industria materialelor de construcții și prelucrării lemnului se va dezvolta într-un ritm anual de 5,7 Ia sută, acoperind cerințele programului de investiții și nevoile populației. Producția de ciment se va realiza în proporție de 95 la sută prin procedeul uscat, mai economic din punct de vedere energetic, iar în cadrul materialelor de zidărie va spori de 2 ori producția de blocuri ceramice ușoare. Vor trebui folosite pe scară largă zgurile metalurgice, cenușile de termocentrale, calcarele moi, tufurile vulcanice și alte materiale locale. Va spori cu cel puțin 30 la sută gradul de valorificare a masei lemnoase, dezvoltîndu-se îndeosebi industria de mobilă și hîrtie.Industria ușoară va crește cu un ritm mediu de circa 8 la sută, fiind orientată îndeosebi spre îmbunătățirea structurii sortimentale și calității produselor, valorificarea superioară a resurselor de materii prime naturale și sintetice din țară. Se va realiza o gamă variată de țesături, tricotaje, confecții, 

încălțăminte, articole de blănărie și marochinărie, cu un grad ridicat de finisaj. în același timp, va spori producția de articole de uz casnic, sticlărie, porțelan și faianță, precum și de ceramică populară, corespunzător cerințelor populației.Industria alimentară se va dezvolta într-un ritm mediu de peste 8 la sută anual. în cadrul subramurilor producătoare de alimente de bază — carne, pește, lactate, uleiuri, zahăr, conserve — se va pune accentul pe asimilarea de noi sortimente cu un conținut nutritiv ridicat. Producția de preparate și semipreparate culinare va crește pe cincinal de2,5—2,8 ori.în industria bunurilor de consum va trebui extinsă producția de serie mică în unități de dimensiuni reduse. Cooperația meșteșugărească, alte organizații cooperatiste și unități de industrie locală vor asigura creșterea de cel puțin două ori a producției industriei mici și artizanale.O problemă centrală a întregii industrii este înfăptuirea unei cotituri radicale în domeniul calității produselor, al îmbunătățirii performanțelor lor tehnice. Trebuie să se asigure perfecționarea standardelor în pas cu noile tendințe ale progresului tehnic, dotarea unităților cu echipamente de măsură și testare, întărirea controlului tehnic pe toate fazele procesului de producție.O deosebită atenție se va acorda îmbunătățirii aprovizionării tehnico-materiale a producției, asigurîndu-se normarea tehnică a consumurilor materiale și energetice, extinderea tipizării produselor, desfășurarea ritmică a cooperării în producție, dimensionarea corespunzătoare a stocurilor, gospodărirea rațională a materiilor prime și materialelor, organizarea recuperării și refolosirii integrale a acestora. Prin recuperare trebuie să se acopere cel puțin 40—50 la sută din nevoile interne de fier, metale neferoase, fibre și fire textile, uleiuri minerale și altele, punîndu-se capăt cu desăvîr- șire oricărei risipe.Organizațiile de partid, Consiliul Național al Oamenilor Muncii, organele de conducere colectivă din ministere, centrale și întreprinderi trebuie să ia toate măsurile pentru înfăptuirea exemplară a prevederilor de creștere și modernizare a producției industriale, punînd pe primul plan realizarea producției fizice și nete. îmi exprim convingerea că oamenii muncii, cadrele tehnice, de conducere vor face totul pentru a-și îndeplini sarcinile de mare răspundere ce le revin, aducînd astfel o contribuție de cea mai mare importanță .a progresul impetuos al întregii economii naționale, la ridicarea bunăstării poporului, la sporirea avuției naționale și întărirea independenței și suveranității țării. (A- plauze puternice, prelungite).

2. înfăptuirea unei profunde 
revoluții agrare, dezvoltarea 
și modernizarea susținută 

a producției agricole
Tovarăși,Un obiectiv esențial al cincinalului viitor este înfăptuirea unei profunde revoluții agrare cuprinzînd atît baza tehnico- materială, cît și organizarea producției. în acest scop se vor asigura folosirea rațională a întregului fond funciar, inche- 



ierea procesului de raionare a culturilor și stabilire a asola- meritelor, mecanizarea complexă a lucrărilor și chimizarea producției, modernizarea integrală a patrimoniului pomiviti- col, creșterea în continuare a efectivelor și ameliorarea raselor de animale, rezolvarea radicală a problemei furajelor.Pentru realizarea obiectivelor din agricultură se vor aloca investiții în valoare de circa 155 miliarde lei, cu 22 miliarde lei peste prevederile din Directive. Sper că Congresul va fi de acord să majorăm această cifră. (Aplauze puternice).Dotarea cu tractoare, combine și alte mașini agricole vaț permite realizarea lucrărilor de însămînțat în 15 zile, recoltarea griului în 8 zile și a porumbului în cel mult 25—30 de zile, executarea în bune condiții a lucrărilor în legumicultura, pomicultură, viticultură, a strîngerii furajelor. Vor fi create, de asemenea, condiții pentru mecanizarea com»' plexă a lucrărilor în zootehnie. La sfîrșitul cincinalului vom dispune de peste 320 kg substanță activă de îngrășăminte chimice la hectarul de teren arabil, vii și livezi.Prin realizarea integrală a programului de îmbunătățiri funciare, suprafața totală irigată va ajunge în 1985 la aproape 4 milioane hectare. Vor fi efectuate importante lucrări de desecări, combatere a eroziunii solului, vor fi atrase în circuitul agricol noi terenuri neproductive. O deosebită atenție trebuie acordată organizării unitare a teritoriului, în vederea valorificării maxime a capacității productive a tuturor terenurilor. Culturile duble se vor extinde la cel puțin 2 milioane hectare.în perioada 1981—1985, producția agricolă va spori cu24,5—27,5 la sută față de cincinalul anterior.Se va pune în continuare accentul principal pe sporirea producției de cereale — care trebuie să ajungă la 27—28 milioane tone anual. O atenție mai mare se va acorda plantelor tehnice, și în mod deosebit sfeclei de zahăr, florii- soarelui, inului și cînepei. în legumicultura se vor introduce în cultură soiuri bogate în substanțe nutritive și vitamine, asigurîndu-se toate sortimentele necesare consumului populației. în pomicultură și viticultură, programul de modernizare a plantațiilor existente și de înființare a plantațiilor intensive și superintensive va trebui să se încheie în primii 2—3 ani ai cincinalului, pentru ca acestea să intre pe rod pînă în anul 1985. O importanță deosebită va trebui acordată asigurării semințelor și materialului săditor de înaltă productivitate și în cantități suficiente.Ca rezultat al tuturor acestor măsuri, pînă la sfîrșitul cincinalului se prevede realizarea următoarelor niveluri de producție anuală :
Cultura Producție totală mii tone Producție medie kg/haGrîu-secară 7 300— 7 500 3 500— 3 600Porumb boabe 14 800— 15 300 4 500— 5 000Floarea-soarelui 1 200— 1 300 2 300— 2 400Sfeclă de zahăr 10 000—10 400 38 000—40 000Soia 920— 950 2 400In pentru fibre 400— 420 5 800Cînepă pentru fibre 260— 280 7 000Cartofi de toamnă 6 000— 6 400 25 000Legume de cîmp 5 400— 5 700 17 000Fructe 3 000— 3 200 11 600Struguri 2 400— 2 500 8 000

în zootehnie, efectivele vor ajunge în 1985 la 8 milioane bovine, 14—15 milioane porcine, 20—22 milioane ovine și caprine, 60 milioane păsări ouătoare. Se va continua, totodată, acțiunea de îmbunătățire a raselor de animale.

Pe această bază se prevede realizarea următoarelor nive luri de producție :
Produsul U.M. Cantitateacarne în viu mii tone 4 000—4 100lapte vacă mii hl 85 000—88 700lînă tone 58 000—61 100ouă mii. buc. 8 000— 8 200

în domeniul bazei furajere trebuie să se acorde prioritate plantelor de mare randament, extinderii culturilor duble, utilizării furajelor grosiere, valorificării mai bune a zonelor colinare și montane. Pentru realizarea producțiilor zootehnice prevăzute în perioada 1981—1985 va trebui să producem anual circa 120—130 milioane tone masă verde și siloz, inclusiv furaje grosiere.Un rol deosebit de important în noua organizare a agriculturii revine consiliilor unice agroindustriale de stat și cooperatiste, care au datoria să asigure concentrarea și specializarea producției, folosirea eficientă a fondului funciar, a mijloacelor materiale, financiare și a forței de muncă, întărirea economică a fiecărei unități componente.întreprinderile agricole de stat trebuie să asigure aplica- carea rapidă, în toate sectoarele de producție, a celor mai avansate tehnologii și metode de organizare, contribuind activ Ia așezarea pe baze moderne și creșterea eficienței întregii noastre agriculturi.Cooperativele agricole de producție trebuie să ia măsuri ferme pentru îmbunătățirea organizării muncii și instaurarea unui spirit de deplină ordine și disciplină în producție. Se impune perfecționarea muncii consiliilor de conducere și creșterea rolului adunărilor generale, dezvoltarea democrației cooperatiste și asigurarea condițiilor ca toți membrii cooperatori să participe efectiv la activitatea de producție și la munca de conducere.Sarcini importante revin S.M.A.-urilor, ca sectoare unice de mecanizare, care trebuie să asigure folosirea judicioasă a parcului de mașini și tractoare, mecanizarea tuturor lucrărilor din sectoarele de producție vegetală și zootehnică, executarea în perioade optime și la înalt nivel calitativ a lucrărilor agricole, răspunzînd nemijlocit de realizarea producției stabilite.Se impune, de asemenea, să fie sprijinite mai activ gospodăriile membrilor cooperatori, ale țăranilor individuali, asociațiile pomicole și ale crescătorilor de animale, în vederea valorificării mai largi a potențialului lor de producție.Răspunderi deosebit de mari revin Consiliului Național al Agriculturii, Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole, ministerului și celorlalte organe agricole în dezvoltarea bazei tehnico-materiale și creșterea producției, în așezarea pe baze moderne a întregii agriculturi.De asemenea, comitetele județene de partid, toate organele și organizațiile de partid din agricultură trebuie să situeze pe prim plan ridicarea generală a muncii de organizare și conducere a activității agricole, să mobilizeze comuniștii, pe toți oamenii muncii de la sate în vederea înfăptuirii prevederilor de dezvoltare a agriculturii în viitorul cincinal. îmi exprim convingerea că țărănimea cooperatistă, specialiștii, toți lucrătorii din agricultură se vor achita cu cinste de sarcinile ce le revin, sporind contribuția acestei importante ramuri economice la progresul multilateral al patriei noastre. (Aplauze puternice).în domeniul silviculturii vor fi înfăptuite în continuare prevederile programului național de conservare și dezvoltare a fondului forestier. Va trebui să fie intensificat ritmul împăduririlor, îndeosebi cu specii repede crescătoare, asigu- 



rîndu-se completarea golurilor existente în păduri și compensarea tăierilor anuale.Este necesar, totodată, să se înfăptuiască în continuare prevederile programului național pentru amenajarea și folosirea potențialului hidrologic, în scopul acoperirii cerințelor de apă ale populației, industriei și agriculturii, al apărării împotriva inundațiilor și gospodăririi urfttare a resurselor de apă. O mai mare atenție trebuie acordată folosirii raționale a apei în procesele tehnologice, diminuării pierderilor și consumurilor specifice, reducerii poluării și păstrării calității apei, ca factor esențial al echilibrului ecologic. Vor trebui aplicate în mod riguros prevederile legii cu privire la ocrotirea mediului înconjurător, asjgurînd echilibrul naturii și ambianța corespunzătoare vieții poporului nostru în prezent și în viitor.Un obiectiv important în viitorul cincinal îl constituie perfecționarea activității în domeniul transporturilor, care trebuie să satisfacă în tot mai bune condiții cerințele dezvoltării economico-sociale a țării. Este necesar să se asigure utilizarea mai eficientă a mijloacelor și optimizarea transporturilor, .aplicarea largă în acest sector a tehnologiilor moderne, îndeosebi a paletizării și conteinerizării mărfurilor.Calea ferată va constitui în continuare principalul mijloc de transport, asigurîndu-se dotarea ei cu locomotive și vagoane de mare capacitate, dublarea și electrificarea liniilor cu- trafic intens. în transportul rutier se va mări dotarea cu autovehicule de capacități sporite și se va acționa pentru eliminarea hotărîtă a transporturilor la mari distanțe. Transportul fluvial va crește de 2,0—2,2 ori prin dotarea cu nave de puteri mai mari și specializate, precum și prin intrarea în funcțiune a canalului Dunărea — Marea Neagră. Va începe, de asemenea, construcția canalului navigabil București — Dunăre, care va asigura o legătură directă pe apă între Capitala țării, porturile de la Marea Neagră și țările Europei centrale. Creșterea capacității flotei maritime va asigura sporirea de 2,2—2,5 ori a traficului. Se vor mări capacitățile portuare, se va da în funcțiune noul port Con- stanța-Sud — Agigea și se vor dezvolta prin amenajări simple și ieftine noi porturi dunărene. De asemenea, transportul aerian va fi dotat cu noi avioane și va crește în cincinalul viitor cu 30 la sută.în întregul transport trebuie să se acorde mai multă atenție întăririi ordinii și disciplinei, funcționării exemplare a tuturor mijloacelor din dotare.

3. Dezvoltarea puternică 
a bazei tehnico-materiale 
a societății, continuarea9 7

fermă a poiiticii de amplasare 
rațională pe teritoriu 

a forțelor de producție
Tovarăși,Pentru a asigura îndeplinirea sarcinilor de dezvoltare economico-socială a țării, în viitorul cincinal urmează să se realizeze un volum de investiții de 1 300—1 350 miliarde lei, 

superior întregului volum efectuat intre anii 1951—1975, și de peste 20 de ori mai mare decît cel realizat în perioada 1951—1955. Vor fi construite peste 1 200 noi capacități și modernizate circa 1100 unități industriale importante. în același timp, vor fi create 375 noi capacități în agricultură, precum și numeroase alte obiective economice, științifice, sociale și culturale.în 1985, că urmare a înfăptuirii programului de investiții, fondurile fixe totale vor ajunge la 3 000 miliarde lei, din care 77 la sută productive. Dacă am repartiza aceste fonduri pe fiecare proprietar, deci pe cei peste 23 milioane de locuitori din 1985, înseamnă că fiecare va fi de fapt proprietarul a unor mijloace fixe de circa 120 000 lei. Aceasta impune fiecăruia răspunderea de a le gospodări cum trebuie, ca proprietate comună, asigurînd creșterea continuă a forței societății noastre socialiste, baza societății comuniste. (Aplauze puternice, prelungite; urale; se scandează „Ceaușescu— P.C.R. !“).Un program de construcții de o asemenea amploare presupune aplicarea pe scară largă a unor soluții constructive superioare, pregătirea temeinică a lucrărilor, mecanizarea și industrializarea într-o proporție mult mai mare a construc- țiilor-montaj, folosirea mai eficientă a utilajelor și mijloacelor de transport, a forței de muncă.Trăgînd toate învățămintele din lipsurile manifestate în acest cincinal, este necesar să fie luate toate măsurile pentru pregătirea temeinică a lucrărilor de investiții, astfel ca nici o lucrare să nu mai înceapă decît după aprobarea studiilor tehnico-economice și a proiectelor de execuție.O atenție deosebită trebuie acordată realizării la timp și de calitate corespunzătoare a tuturor investițiilor, intrării în producție la termenele stabilite a noilor obiective și funcționării lor la parametrii proiectați. Trebuie să urmărim permanent creșterea eficienței economice a investițiilor, una din cerințele esențiale pentru dezvoltarea continuă a economiei naționale, pentru creșterea avuției întregului popor.Planul cincinal 1981—1985 prevede continuarea politicii de amplasare rațională a forțelor de producție pe teritoriu, asigurîndu-se dezvoltarea echilibrată în perspectivă a tuturor zonelor, apropierea județelor în ce privește nivelul producției globale pe locuitor și folosirea resui’selor de muncă, sistematizarea și modernizarea rețelei de localități urbane și rurale, ridicarea gradului general de civilizație al tuturor regiunilor țării. Se va urmări realizarea în cadrul fiecărui județ a unui raport corespunzător în dezvoltarea sectoarelor de bază — industrie, agricultură, construcții, transporturi, prestări de servicii. Programul-direetivă în profil teritorial stabilește ca pînă în anul 1985 fiecare județ să ajungă la o producție globală de cel puțin 70 000 lei pe locuitor și la un grad de ocupare a forței de muncă de minimum 400 persoane la o mie de locuitori. în viitorul cincinal vor fi transformate în orașe agroindustriale încă 140 centre comunale. înfăptuirea acestor prevederi va accelera procesul dispariției deosebirilor esențiale dintre sat și oraș, dintre activitatea agricolă și industrială, va determina omogenizarea crescîndă a societății noastre, crearea unui fundament trainic pentru afirmarea deplinei egalități între toți cetățenii patriei, fără deosebire de naționalitate, pentru ridicarea continuă, a bunăstării materiale și spirituale, a gradului general de civilizație al întregului nostru popor. (Aplauze puternice, prelungite).



4. Pentru o calitate nouă, 
superioară în întreaga 
activitate economică, 

pentru creșterea puternică 
a productivității muncii 

și gospodărirea cu maximă 
eficientă a resurselor

9

materiale si financiare
Stimați tovarăși,O orientare principală a viitorului cincinal este creșterea mai rapidă a productivității sociale, prin organizarea științifică a producției și muncii în toate ramurile economiei. Productivitatea în industrie va trebui să crească în cincinalul viitor într-un ritm mediu anual de 7—7,5 la sută, contribuind cu circa 80 la sută la realizarea sporului de producție. Un rol însemnat vor avea în acest scop extinderea mecanizării și automatizării, realizarea de linii complet automatizate, îndeosebi în turnătorii, forje, secții de tratamente termice și alte sectoare cu muncă grea, folosirea mașinilor-agregat multifuncționale, a roboților industriali și microprocesoarelor. Va trebui acționat pentru conducerea cibernetizată a proceselor tehnologice, generalizarea muncii la mai multe mașini, utilizarea rațională a timpului de lucru, folosirea tehnicii electronice în programarea producției, în lucrările de calcul și evidență și, pe această bază, reducerea la strictul necesar a personalului funcționăresc. Calificarea muncitorilor trebuie ridicată în toate unitățile la nivelul de complexitate al producției moderne, asigurîndu-se, totodată, normarea științifică a muncii.în acest scop, sînt necesare măsuri organizatorice corespunzătoare în toate unitățile, creșterea răspunderii consiliilor oamenilor muncii, a conducerilor ministerelor, precum și perfecționarea activității Consiliului Organizării Economico- Sociale.Un alt obiectiv important este sporirea mai accentuată a eficienței activității economice prin ridicarea gradului de valorificare a materiilor prime, materialelor și energiei, folosirea intensivă a mașinilor și utilajelor, reducerea costurilor, îndeosebi a cheltuielilor materiale, și creșterea beneficiilor. Pentru viitorul cincinal se prevede sporirea gradului de valorificare a materiilor prime cu cel puțin 34 la sută, precum și obținerea unei producții globale de cel puțin 1 800 lei și a unei producții nete de peste 600 lei la fiecare mie de lei fonduri fixe, valoare neamortizată. Cheltuielile totale la o mie lei producție-marfă industrială vor trebui să scadă cu 7—8 la sută, iar cheltuielile materiale cu 5,5—6 la sută.Pe ansamblul economiei, ponderea cheltuielilor materiale în produsul social va trebui să se reducă de la 57,7 la sută, preliminat pentru 1980, la 55,5 la sută în 1985, realizîndu-se creșterea venitului național într-un ritm anual de 6,7—7,4 la sută. Rata acumulării prevăzută pentru cincinalul următor, de 30 la sută, se situează la nivelul optim pentru această etapă, asigurînd dezvoltarea puternică a bazei tehnico-mate- riale, concomitent cu ridicarea bunăstării întregului popor.

Trebuie asigurate aplicarea fermă a noului mecanism eco- nomiGo-financiar în toate sectoarele, a principiilor autocon- ducerii muncitorești, autogestiunii și participării oamenilor muncii la beneficii, sporirea rolului bugetelor de venituri și cheltuieli în activitatea întreprinderilor, punîndu-se accentul pe realizarea producției nete și a producției fizice — indicatori fundamentali ai planului economic.în actuala etapă se impune creșterea în continuare a rolului finanțelor și creditului. Ministerul Finanțelor, toate organele financiar-bancare au obligația să asigure buna funcționare a mecanismului economic, creșterea eficienței economice, a beneficiilor și rentabilității, consolidarea echilibrului financiar al economiei, administrarea cu înalt simț de răspundere a banului public, accelerarea vitezei de rotație a fondurilor, instaurarea unui regim strict de economii și a unei discipline financiare desăvîrșite în toate unitățile. Trebuie asigurate o circulație monetară sănătoasă, întărirea pu - terii de cumpărare a monedei naționale, îmbunătățirea raportului dintre leu și alte valute.Este necesar să se asigure în continuare stabilitatea .prețurilor de producție și livrare, pe baza reducerii costurilor de producție și circulație. în același timp, va trebui să se asigure o mai bună fundamentare a corelațiilor dintre prețurile produselor de bază și ale mărfurilor finite, pornind de Ia cheltuielile socialmente necesare și prețurile pieței mondiale, de la necesitatea valorificării superioare a materiilor prime, materialelor și energiei.O importanță deosebită pentru realizarea cu succes a viitorului cincinal are folosirea tot mai judicioasă a legităților economice obiective în scopul dezvoltării susținute, pe baze sănătoase, a întregii economii naționale, creșterii calității și eficienței în toate sectoarele producției materiale.Este necesar ca toți oamenii muncii, toate organizațiile de partid să facă totul pentru ca întreaga noastră activitate economică să se desfășoare cu cea mai înalță eficiență, asigurînd creșterea continuă a bogăției naționale, baza sigură— și singura bază — pentru dezvoltarea continuă a patriei, ridicarea bunăstării poporului. (Aplauze puternice).
5. Afirmarea revoluției 

tehnico-stiintifice în toate 9 9

domeniile de activitate, 
creșterea rolului științei 

în modernizarea economiei 
naționale, în asigurarea 
progresului multilateral 

al patriei
Dragi tovarăși,în cincinalul viitor, un rol tot mai important revine științei— factor determinant al dezvoltării societății. Orientarea de bază a programului-directivă o constituie afirmarea revolu



ției tehnico-științifice în toate domeniile de activitate, creșterea rolului științei în modernizarea economiei naționale, a întregii vieți sociale, în conducerea societății, legarea tot mai strînsă a cercetării de producție, accentuarea contribuției creației științifice românești la progresul multilateral și dinamic ai țării noastre, la îmbogățirea tezaurului cunoașterii universale, astfel încît deceniul următor să devină cu adevărat deceniul științei, tehnicii, calității și eficienței. (Aplauze puternice, prelungite).!n industrie, cercetarea trebuie să asigure dezvoltarea mai rapidă a bazei proprii de materii prime și energie, valorificarea complexă a rezervelor interne de substanțe minerale, utilizarea intensă a noilor surse de energie, asimilarea de noi produse cu caracteristici superioare, generalizarea mecanizării, automatizării și cibemetizării producției, introducerea de noi tehnologii avansate în toate ramurile producției, care să permită reducerea mai accentuată a consumurilor materiale și energetice, recuperarea și refolosirea materiilor prime și materialelor.Cercetarea agricolă, biologia modernă, ingineria genetică și bioenergetica trebuie să acționeze mai ferm pentru crearea de: noi soiuri și hibrizi cu un înalt potențial productiv, îmbunătățirea raselor de animale și promovarea celor mai eficiente tehnologii de producție în agricultură. Trebuie extinse noile principii de genetică și bioinginerie pentru obținerea unor specii forestiere care să producă mari cantități de masă lemnoasă și biomasăCercetarea românească trebuie să-și aducă o contribuție sporită la aprofundarea cunoașterii legilor naturii și ale societății, pe baza concepției materialist-dialectice și istorice, la investigarea structurii interne a materiei, a legilor ei de mișcare și transformare, a caracteristicilor biologice ale plantelor și animalelor. Se impune, de asemenea, o angajare mai activă a cercetării în studierea proceselor care au loc în univers, în vederea identificării modalităților de valorificare in practică, în folosul întregii umanități, a resurselor infinite ale acestuia. Știința românească trebuie să participe activ la cunoașterea și valorificarea potențialului geologic și biologic al Mării Negre și al oceanului mondial. O atenție deosebită trebuie acordată dezvoltării cercetărilor în domeniile matematicii, fizicii, chimiei, biologiei, care exercită un rol esențial în progresul general al științei și tehnicii contemporane.Sarcini importante revin cercetării științifice în analiza proceselor economice și sociale, inclusiv a celor care se manifestă pe plan mondial, în elaborarea celor mai eficiente soluții de modernizare a economiei naționale, de perfecționare a relațiilor de producție, a organizării societății corespunzător condițiilor istorice șl necesităților progresului României.Este necesar să se acționeze mai ferm pentru legarea cercetării cu învățămîntul și producția și întărirea conlucrării oamenilor de știință cu masele largi ale celor ce muncesc — făuritorii bunurilor materiale.Trebuie să acordăm întreaga atenție dezvoltării cercetării de perspectivă, a cercetării fundamentale pentru a asigura condițiile progresului multilateral al științei și al societății noastre.Dispunem de o bază materială corespunzătoare, de o puternică rețea de unități și de oameni de știință de o valoare deosebită, avem deci toate condițiile ca marile probleme ce se pun în fața științei să poată fi rezolvate cu deplin succes. îmi exprim convingerea că oamenii de știință, conlu- crînd strîns cu eroica noastră clasă muncitoare, cu toți cei 

ce muncesc, vor îmbogăți continuu patrimoniul științei și tehnicii românești, sporindu-și contribuția la progresul României socialiste, la știința universală. (Aplauze puternice).

6. Politica demografică, 
asigurarea și pregătirea 

forței de muncă,* 7 
dezvoltarea învățămîntului 

de toate gradele
Stimați tovarăși.Partidul va urmări în continuare promovarea și întărirea sănătății poporului, stimularea natalității și asigurarea unui spor demografic normal, ocrotirea mamei și copilului, întărirea familiei, realizarea unor proporții juste în structura de vîrstă a populației, creșterea viguroasă, fizică și intelectuală, a noilor generații. Pe această bază se estimează că populația țării va ajunge la 23,4—23,7 milioane persoane în anul 1985, asigurîndu-se totodată, în continuare, un echilibru corespunzător între generații. Durata medie a vieții s-a prevăzut să fie de circa 71 de ani. Corespunzător dezvoltării economico-sociale a țării, populația ocupată va spori de la 10,4 milioane persoane, în 1980, la 11,4 milioane persoane în 1985, din care peste 78 la sută vor lucra în industrie și în ramurile neagricole.Un obiectiv esențial al cincinalului este dezvoltarea în continuare a învățămîntului pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, a politehnizării și integrării strînse cu producția și cercetarea, organizarea temeinică a calificării forței de muncă, generalizarea procesului de reciclare a cadrelor, perfecționarea pregătirii profesionale a tuturor oamenilor muncii.Populația școlară va reprezenta în 1985 circa 27 la sută. Sistemul de învățămînt creat în țara noastră asigură școlarizarea corespunzătoare a întregului tineret, formarea cadrelor necesare tuturor sectoarelor activității economico- sociale. Se vor crea condiții ca pînă în anul 1990 să fie generalizat învățămîntul de 12 ani. Se va dezvolta în continuare învățămîntul superior — cu deosebire cel tehnic — care la sfîrșitul anului 1985 va cuprinde peste 200 mii stu- denți. Se va asigura o creștere mai accentuată a învățămîntului seral și fără frecvență pentru a da posibilitatea oamenilor muncii care lucrează direct în producție să obțină 

o calificare tot mai înaltă. Învățămîntul profesional va continua să constituie o formă importantă de pregătire a muncitorilor calificați, cuprinzînd circa 20 la sută din numărul absolvenților învățămîntului de 10 ani. Cheltuielile statului pentru dezvoltarea bazei materiale, finanțarea procesului de învățămînt, acordarea de burse și alte forme de sprijin material elevilor și studenților vor depăși 128 miliarde lei.O atenție deosebită trebuie acordată practicii în producție, care va reprezenta circa o treime din totalul programului de învățămînt, asigurînd însușirea de către tinerele generații a



I
I deprinderilor necesare exercitării unor profesii utile, care să le permită încadrarea rapidă în producție.Concomitent cu dezvoltarea învățămîntului, se va extinde acțiunea de reciclare profesională a oamenilor muncii, inclusiv a țărănimii. Se prevede cuprinderea în programele de reciclare a peste 2 milioane de persoane anual, astfel ca în cursul unui cincinal fiecare om al muncii să participe cel puțin o dată la o formă organizată de perfecționare a pregătirii profesionale și tehnice.Dispunem în învățămînt de o bază materială modernă și un puternic detașament de cadre didactice și trebuie să facem totul pentru a folosi în cele mai bune condiții acest potențial, ridicînd pe o treaptă calitativ superioară întregul învățămînt — important factor de cultură și civilizație, de dezvoltare multilaterală a societății noastre socialiste. (Aplauze puternice, prelungite).

7. Participarea activă 
si eficientă a României 

ia diviziunea internațională 
a muncii, accentuarea 

cooperării cu alte state 
în domeniul producției, 
științei și tehnologiei

Tovarăși,O orientare de bază a viitorului cincinal o constituie participarea activă și eficientă a României la diviziunea internațională a muncii, accentuarea cooperării în domeniul producției, al științei și tehnologiei, asigurarea unei balanțe de plăți externe echilibrate și consolidarea rezervelor valutare ale țării.Volumul comerțului exterior va crește în perioada cincinalului următor cu 50—57 la sută, într-un ritm mediu de8,5—9,5 la sută anual. în acest cadru, exporturile vor trebui să sporească mai accentuat, asigurînd mijloacele necesare importurilor și rambursării plăților scadente pentru creditele angajate în trecut, în vederea realizării unei balanțe de plăți externe echilibrate.O problemă principală a viitorului cincinal este creșterea substanțială a eficienței exporturilor. în acest scop, se impune limitarea și eliminarea produselor cu aport valutar scăzut, sporirea mai accentuată a ponderii mărfurilor care valorifică superior materiile prime, energia și munca socială, îndeosebi din domeniile construcției de mașini, metalurgiei, industriei chimice, prelucrării lemnului și industriei ușoare. Trebuie luate, de asemenea, măsuri pentru studierea mai temeinică a tendințelor pieței externe, vînzarea produselor noastre la prețuri corespunzătoare și îmbunătățirea continuă a cursurilor de revenire, asigurîndu-se un comerț echilibrat, echitabil. Planul cincinal prevede, totodată, fondurile valutare pentru achiziționarea materiilor prime de bază în vederea realizării unei aprovizionări sigure a economiei.

O extensiune tot mai mare trebuie să capete cooperarea economică și tehnico-științifică, atît pentru' asigurarea pe termen lung și în condiții reciproc avanajoase a necesarului de materii prime al economiei, cît și pentru dezvoltarea construcțiilor de mașini, în cadrul unor schimburi echivalente. Trebuie lărgite formele superioare de cooperare economică, cum ar fi construirea, conducerea și exploatarea în comun a unor unități industriale, crearea de societăți mixte pentru exportul unor produse, executarea în comun a unor obiec- : tive economice pe terțe piețe și altele.România va dezvolta în cotinuare relațiile economice cu statele membre ale C.A.E.R., cu toate țările socialiste, acestea urmînd să aibă o pondere de circa 48 la sută în comerțul nostru exterior. Vom acorda, ca și pînă acum, o atenție deosebită extinderii schimburilor comerciale și cooperării în : producție cu țările în curs de dezvoltare, estimînd o creștere a ponderii acestora la peste 25 la sută. Vor fi amplificate relațiile economice cu statele capitaliste dezvoltate, eu toate j statele lumii, în spiritul avantajului reciproc, deplinei egalități în drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, excluderii oricărui amestec în treburile interne. (Aplauze puternice).în activitatea de comerț și cooperare internațională va trebui să ținem permanent seama de fenomenele de instabilitate și criză care se manifestă pe plan mondial și care j impun intensificarea conlucrării și colaborării între state în vederea soluționării în comun a problemelor pe baze echitabile. Vom acționa și în viitor pentru eliminarea obstacolelor din comerțul internațional, așezarea mai justă a prețurilor, instaurarea noii ordini economice internaționale.
|
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8. Creșterea continuă
a bunăstării întregului 

popor și crearea unei noi 
calități a vieții — scopul 

fundamental al politicii 
partidului nostru

Stimați tovarăși,înfăptuirea prevederilor planului cincinal de dezvoltare economico-socială a țării va permite creșterea continuă a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor — scopul fundamental al poliiicii partidului nostru, esența societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm cu succes în România. (Aplauze puternice).în conformitate cu Programul-directivă de creștere a nivelului de trai, veniturile totale reale ale populației vor spori în anul 1985 cu 23—25 la sută față de anul 1980, retribuția medie reală mărindu-se cu 16—18 la sută și menți- nîndu-se raportul de 1 la 5,5 între retribuția minimă și maximă din economie, considerînd, așa cum am menționat deja, că acest raport este pe deplin corespunzător actualei etape de dezvoltare și el trebuie să fie păstrat încă multă, multă vreme. Retribuția minimă va spori de la 1 425 lei lunar în 1980 la 1 630 lei în 1985, la care se vor adăuga alocația pen



tru copii și celelalte venituri obținute din fondurile sociale de consum. Se va urmări, de asemenea, realizarea unei corelații mai echilibrate între veniturile oamenilor muncii de la orașe și sate. Veniturile reale ale țărănimii vor crește cu 20—25 la sută. Pensiile nominale de asigurări sociale de stat se vor majora în medie cu 23 la sută, iar alocația de stat pentru copii cu 27 la sută. Se vor mări pensiile militare și I.O.V.R., pensiile membrilor organizațiilor cooperatiste, precum și ale altor categorii de pensionari.Cheltuielile finanțate din bugetul de stat, precum și din veniturile întreprinderilor, organizațiilor cooperatiste și obștești pentru dezvoltarea învățămîntului, ocrotirii sănătății, asistenței sociale, culturii și sportului vor crește cu circa 37 la sută în 1985, ajungînd să reprezinte 14 200 lei pe o familie.Volumul desfacerilor de mărfuri va spori într-un ritm de 5,-1—fi,4 la sută anual, asigurîndu-se la principalele produse următorul consum mediu pe locuitor :
U.M. 1980 1985Carne și produse din carne kg 62 68 ■— 72Lapte și produse din lapte(exclusiv unt) litri 220 230 ■—240Grăsimi total kg 19 20,5-— 21,5Zahăr și produse din zahăr kg 30 33,0-— 35Ouă buc. 270 275 ■—280Legume și produse din legume kg 160 190 ■-200Fructe și produse din fructe kg 63 75 - 85Țesături (inclijsiv confecții) mp 29 36încălțăminte perechi 4 4,1

Volumul prestărilor de servicii va crește cu peste 54 la sută, față de anul 1980.O deosebită atenție va acorda partidul nostru menținerii în limite strict controlate a dinamicii prețurilor la bunurile de consum și a tarifelor la prestațiile de servicii, prevă- zîndu-se-o creștere medie anuală de 1—1,2 la sută, corelat cu prevederile de sporire a veniturilor reale ale populației.în cincinalul viitor se vor construi 1 100 000 apartamente din fondurile de investiții ale statului, din care cel puțin 450 000 destinate vînzării către populație. Suprafața medie locuibilă pe. un locuitor va ajunge, în mediul urban, la 10,6 mp în anul 1985, la nivelul normelor prevăzute în țara noastră, precum și în alte țări. în 1985, în București se va rezolva, în linii generale, problema locuințelor, asigurîndu-se condiții corespunzătoare de locuit pentru întreaga populație a Capitalei. (Vii aplauze). în municipii și orașe va spori capacitatea instalațiilor de alimentare și distribuire a apei, a celor de canalizare, a stațiilor de epurare, se va îmbunătăți rețeaua de străzi, iar transportul în comun va fi extins prin dotarea cu vehicule de mare capacitate, în. București, în următorii doi ani se va rezolva definitiv problema transportului în bune condiții și, după cum cunoașteți, de cîteva zile prima linie a metroului a început să funcționeze, urmînd ca pînă în 1985 rețeaua metroului să ajungă la peste 35 km. (Aplauze pu(ernice).Se va trece la realizarea etapei a doua a programului de reducere a săptămînii de lucru, astfel ca pînă la sfîrșitul cincinalului să se generalizeze săptămîna de lucru de 44 ore. înfăptuirea acestor obiective va determina ridicarea pe o treaptă superioară a bunăstării poporului și realizarea unei noi calități a vieții, dezvoltarea generală a civilizației materiale și spirituale a societății noastre socialiste, afirmarea tot mai puternică a umanismului revoluționar, în centrul căruia se află demnitatea, libertatea și fericirea omului. (Aplauze și urale puternice ; se scandează îndelung „Ceaușescu și poporul !“).

9. Deceniul 1981 - 1990 — 
deceniul realizării în linii
mari a sarcinilor făuririi

societății socialiste 
multilateral dezvoltate

Stimați tovarăși,în conformitate cu prevederile Programului partidului și pentru a asigura înfăptuirea obiectivelor generale ale făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, principalii indicatori ai dezvoltării economico-sociale a țării în deceniul următor se prezintă astfel :
Dinamica în 1990 Kitm mediu față de 1980 anual în % în %1. Produsul social 184—193 6,3—6,82 Venitul național3. Valoarea producției 200—210 7,2—7,7globale industriale4. Valoarea producției a- 217—227 8,1—8,5gricole globale (medie anuală pe perioada de 10 ani) 155— l( 5 4,5—5.15. Volumul investițiilorîn economia națională (pe perioada de 10 ani) 191—200 6,7—7,26. Productivitatea mun-cii sociale 176—185 5,8—6,47. Ponderea fondului deacumulare în venitul național repartizat(în % — medie pe 10 ani) 29,5—30,08. Veniturile totale realepe locuitor. 140—143 3,4—3,7

După cum rezultă, industria se va dezvolta în deceniul următor într-un ritm mediu anual de 8,1—8,5 la sută, acor- dîndu-se în continuare prioritate lărgirii bazei proprii de materii prime și asigurării independenței energetice a țării, creșterii accelerate a ramurilor prelucrătoare. Se va accentua transformarea agriculturii într-o variantă a activității industriale, pe baza mecanizării și chimizării producției, a aplicării celor mai noi cuceriri ale geneticii și științei agrotehnice. Va continua în ritm intens programul de industrializare a tuturor județelor, asigurîndu-se ridicarea tuturor zonelor țării la un înalt nivel de civilizație materială și spirituală. Structura socială a țării va cunoaște noi schimbări calitative ; se estimează că în anul 1990 populația României va ajunge la circa 25 milioane de locuitori, iar populația ocupată la circa 12 milioane, ponderea hotărîtoâre revenind industriei și celorlalte ramuri neagricole. Creșterea torței economice va asigura participarea tot mai amplă a României la diviziunea internațională a muncii, ducînd la dublarea volumului comerțului exterior. Dezvoltarea dinamică a economiei va determina creșterea de peste 2 ori a 



venitului național, asigurîndu-se un nivel pe locuitor de 47—50 mii lei. Retribuția reală a personalului muncitor va spori în deceniul următor cu 37—39 la sută, veniturile reale ale țărănimii pe o persoană activă cu 48—50 la sută, iar fondurile sociale de consum pe locuitor cu circa 40 la sută. In perioada 1981—1990 se prevede realizarea a 2350—2 450 mii apartamente, ceea ce va permite rezolvarea în întreaga țară a problemei locuințelor, asigurarea condițiilor de locuit corespunzătoare pentru toți oamenii muncii. (Aplauze puternice).Pentru a asigura în continuare o perspectivă clară a dezvoltării economico-sociale a țării, apare necesar ca îh cursul viitorului cincinal să se elaboreze Programul partidului pînă în anul 2000 sau 2010. De aceea, propun Congresului nostru să împuternicească noul Comitet Central al partidului să întocmească acest program pînă la Congresul al XIII-lea. Pornind de la faptul că în deceniul următor vom asigura realizarea în linii mari a sarcinilor făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, noul Program va trebui să traseze căile și direcțiile consolidării în continuare a acesteia, ale trecerii treptate la înfăptuirea principiilor comuniste de muncă și viață în țara noastră. (Aplauze puternice, urale ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. ’").Un deosebit accent se va pune pe încheierea procesului de organizare și sistematizare a teritoriului, a orașelor și comunelor, pe apropierea tot mai mare a condițiilor de muncă și viață de la oraș și sat. De asemenea, un obiectiv important îl va constitui eliminarea deosebirilor esențiale între munca fizică și intelectuală, ca rezultat al generalizării mecanizării complexe și automatizării în toate ramurile, al ridicării nivelului de pregătire tehnică și culturală al oamenilor muncii, toți cetățenii urmînd să aibă cel puțin pregătire liceală.Dezvoltarea producției materiale și creșterea în ritm susținut a productivității muncii sociale vor crea condițiile pentru satisfacerea deplină a necesităților de consum științific fundamentate ale tuturor membrilor societății. Aceste transformări vor determina o tot mai accentuată apropiere între clasele și categoriile sociale, omogenizarea crescîndă a societății noastre. Dezvoltarea continuă a democrației socialiste, întărirea autoconducerii muncitorești și autogestiunii economice vor deschide un cîmp tot mai larg de manifestare 

a inițiativei oamenilor muncii, a capacităților creatoare ale întregului popor, de afirmare plenară a personalității umane, a afirmării principiilor comuniste în toate domeniile. (Aplauze puternice).Aceasta va însemna că, într-o perioadă de circa o jumătate de secol de la revoluția de eliberare socială și națională, se va produce un uriaș salt în istoria României, în destinele poporului nostru, confirmîndu-se în fapt superioritatea noii orîriduiri sociale care asigură punerea deplină în valoare a bogățiilor naționale în folosul întregii societăți, crearea unei vieți libere și fericite pentru toți cei ce muncesc, împlinirea celor mai nobile idealuri de dreptate și echitate socială ale întregului nostru popor. (Aplauze puternice și urale; se scandează „Ceaușescu și poporul !“).Minunate sînt realizările poporului nostru în anii construcției socialiste, mărețe sînt perspectivele înaintării României spre comunism — societatea dreptății, egalității, a frăției și păcii.Generația noastră are marea fericire de a fi făuritoarea tuturor acestor mari transformări revoluționare din România și de a putea spune, cu satisfacția datoriei împlinite :Am înfăptuit revoluția de eliberare națională și socială. Am asigurat dezvoltarea democratică a țării, înfăptuirea revoluției și victoria socialismului, edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și deschiderea căilor spre comunism. Am schimbat radical condițiile de muncă și de viață ale întregului nostru popor.Am învins multe greutăți, de tot felul, dar am mers neabătut înainte, în frunte cu Partidul nostru Comunist — forța politică conducătoare a națiunii, care își îndeplinește cu cinste misiunea istorică de a asigura dezvoltarea continuă, independentă a patriei, de a asigura victoria comunismului în România. (Aplauze puternice, urale ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).Privind cutezători la viitorul comunist al României, să ne angajăm că și în continuare, într-o deplină unitate, vom face totul pentru gloria poporului nostru, pentru măreția patriei noastre socialiste, pentru ridicarea ei pe cele mai înalte culmi de progres și civilizație, pentru demnitatea, independența ei, pentru a trăi egală în rîndul națiunilor lumii. (Aplauze puternice, urale ; se scandează „Ceaușescu reales la al Xll-lea Congres !“).

MARILE SCHIMBĂRI PETRECUTE ÎN STRUCTURA SOCIALĂ 
A ȚĂRII, PERFECȚIONAREA ACTIVITĂȚII STATULUI, 

PROMOVAREA LARGĂ A FORMELOR COLECTIVE 
DE CONDUCERE, A DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE 

ÎN TOATE SFERELE DE ACTIVITATE, 
ÎNTĂRIREA AUTOCONDUCERII MUNCITOREȘTI

Stimați tovarăși,Ca rezultat al dezvoltării susținute a forțelor de producție, al întregii politici a partidului de construcție socialistă, în 
perioada care a trecut de la Congresul al XI-lea au continuat să se producă noi schimbări în structura societății, în fizionomia claselor și în raporturile dintre ele, în direcția întăririi alianței clasei muncitoare și țărănimii, a unității în



tregului popor, a afirmării tot mai puternice a coeziunii națiunii noastre socialiste;Au continuat să se afirma tot mai puternic, în întreaga viață politico-socială, rolul și concepția revoluționară a clasei muncitoare — clasa conducătoare a societății. Semnificativ pentru creșterea numerică a clasei muncitoare este faptul că ponderea forței de muncă ocupate în industrie,, transporturi, construcții și celelalte sectoare neagricole a crescut de la 60,2 la sută în 1974, la 69 la sută în prezent. Ridicîndu-și nivelul politic și ideologic, lărgindu-și orizontul științific și tehnic, clasa muncitoare își îndeplinește cu cinste misiunea istorică în conducerea întregului popor pe calea socialismului și comunismului. (Aplauze puternice).Importante procese calitative s-au petrecut, de asemenea, in rîndunle țărănimii. Modernizarea agriculturii, precum și trecerea unei părți a forței de muncă din acest sector în in dustrie și construcții au determinat diminuarea ponderii numerice a țărănimii în totalul populației ocupate, dar, în ace lași timp, a crescut nivelul ei de pregătire politică, agrotehnică și culturală. Acționînd în strânsă alianță cu clasa muncitoare, țărănimea ocupă un loc important în producția materială, în activitatea generală de construcție a societății socialiste,A sporit, de asemenea, rolul intelectualității, îndeosebi al celei tehnice, ca urmare a desfășurării tot mai largi a revoluției tehnico-științifice. Intelectualitatea aduce o contribuție importantă la afirmarea gândirii și creației românești pe toate planurile, la progresul general al societății.Societatea noastră este alcătuită din clase și categorii sociale prietene, participante active la producția de bunuri materiale și spirituale, între care se realizează o apropiere continuă în ce privește condițiile de muncă, orizontul teh- nico-profesional și de cultură generală, modul de viață material și spiritual.Dezvoltarea și modernizarea mijloacelor de producție, a forțelor de producție în general, perfecționarea relațiilor sociale au asigurat creșterea amplorii și ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a modului de producție socialist din țara noastră. S-a dezvoltat, tot mai puternic proprietatea socialistă de stat și cooperatistă, exercitîndu-se la un nivel tot mai înalt rolul oamenilor muncii de proprietari, producători și beneficiari ai bunurilor materiale și spirituale ale societății.Pornind de la realitatea care demonstrează că unitatea și lupta contrariilor constituie o lege obiectivă a dezvoltării sociale, partidul a acționat în mod conștient, sistematic, pentru realizarea concordanței dintre noile schimbări și cerințe obiective ale mersului înainte și formele de organizare și i onducere a societății. Soluționarea contradicțiilor și dezvoltarea continuă a orînduirii socialiste impun amplificarea și perfecționarea conducerii colective, renunțarea la principiul conducerii unipersonale, participarea tot mai largă a maselor de oameni ai muncii la conducerea tuturor domeniilor de activitate. Aceasta cere, totodată, perfecționarea repartiției socialiste în concordanță cu normele eticii și echității.Pornind de la aceste considerente, de Ia prevederile Programului Partidului Comunist Român și ținînd seama de legitățile obiective, au fost luate o serie de măsuri pentru realizarea concordanței între dezvoltarea impetuoasă a forțelor de producție și relațiile sociale, pentru perfecționarea organizării și conducerii democratice a societății. în sistemul de repartiție s-au adus noi îmbunătățiri, asigurîndu-se o creștere mai accentuată a veniturilor mici și diminuarea veniturilor prea mari, realizarea unui raport echitabil.Prevederile viitorului cincinal vor determina noi schimbări calitative în structura socială, omogenizarea crescândă a orînduirii socialiste, creșterea rolului maselor în conducerea conșt ientă a societății, în făurirea propriului lor destin, în cadrul activității generale de organizare și conducere științifică a societății s-a întărit continuu statul nostru socialist, s-au perfecționat funcțiile sale în concordanță cu ce

rințele actualei etape. Au fost luate noi măsuri pe linia adîncirii caracterului democratic al statului prin afirmarea și mai puternică a principiului conducerii colective, crearea de noi organe colective de conducere, participarea și mai largă a poporului la conducerea treburilor obștești, s-au întărit legăturile statului cu masele de oameni ai muncii. Toate acestea au sporit capacitatea organelor de stat, atît la nivel central, cît și local, de a administra și gospodări resursele societății, de a soluționa problemele de muncă și viață ale cetățenilor, de a organiza activitatea pentru îndeplinirea politicii partidului.în această perioadă au fost aplicate o serie de măsuri de dimensionare mai justă și reducere a aparatului de stat, asigurîndu-se un grad sporit de competență și operativitate în soluționarea problemelor. Au fost create noi organisme de conducere colectivă, cu caracter permanent, la nivel național. S-au instituționalizat congresele naționale, conferințele și consfătuirile centrale pe ramuri și sectoare de activitate, în cadrul cărora oamenii muncii dezbat și hotărăsc problemele mersului înainte al societății.Obiectivele și sarcinile perioadei următoare impun perfecționarea în continuare a activității statului, întărirea disciplinei, exigenței și răspunderii tuturor organelor centrale și locale în aplicarea legilor, a hotărîrilor de partid și de stat. Se impun înfăptuirea consecventă a principiului centralismului democratic, îmbinarea tot mai strînsă a conducerii centrale, pe baza planului unic de dezvoltare economico-so- cială, eu accentuarea inițiativei și autonomiei organelor locale ale puterii și administrației.S-a perfecționat, în continuare, în spiritul Constituției, legislația socialistă. Marea Adunare Națională a dezbătut și adoptat — pe lingă planurile de dezvoltare economică și socială și bugetele anuale — o serie de legi de cea mai mare importanță pentru reglementarea activității economico-sociale, întărirea spiritului de ordine și disciplină și perfecționarea conducerii științifice a societății. Odată cu perfecționarea în continuare a activității legislative, în spiritul noilor principii de drept, inclusiv cu elaborarea noului Cod penal, se impune să se asigure respectarea riguroasă, în toate domeniile, a legilor adoptate.O bogată activitate a desfășurat Consiliul de Stat în direcția reglementării juridice a unor aspecte importante ale vieții sociale, ale organizării și controlului diferitelor domenii ale societății.De asemenea, guvernul a depus o activitate intensă în organizarea și conducerea administrației, in buna funcționare a aparatului de stat, în soluționarea problemelor tot mai complexe ale dezvoltării economice și sociale. Ținînd seama de răspunderile sporite încredințate, de noile sarcini și obiective pe care le avem de înfăptuit, este necesar ca guvernul să acționeze tot mai ferm pentru întărirea, ordinii și disciplinei în toate sectoarele, pentru îmbunătățirea controlului și organizarea științifică a muncii, pentru înfăptuirea neabătută, în cele mai bune condiții, a politicii interne și externe a țării.Aceasta impune buna funcționare a consiliilor de conducere ale ministerelor și celorlalte organe centrale — care trebuie să se bazeze, în activitatea lor, pe participarea activă a maselor de oameni ai muncii, a specialiștilor — lichidarea manifestărilor de centralism excesiv și birocratism în munca aparatului de stat.. în spiritul Legii planificării, este necesar să fie întărită și perfecționată continuu conducerea unitară, pe baza planului național unic, a dezvoltării economico-sociale și, totodată, corespunzător lărgirii atribuțiilor unităților economice, să sporească rolul și răspunderea centralelor, județelor și întreprinderilor în elaborarea și înfăptuirea tuturor prevederilor de plan, în întărirea autoconducerii și au- togestiunii economice.Va trebui, de asemenea, să se ridice la un nivel superior activitatea consiliilor populare, cărora le revin atribuții noi, de cea mai mare importanță, în elaborarea planurilor dez-



voi tării economico-sociale în profil teritorial. Drepturile tot mai largi de care se bucură le impun acestora și mari obligații, o înaltă răspundere în înfăptuirea obiectivelor planului economic, în dezvoltarea și înflorirea localităților, în aplicarea programului de sistematizare urbană și rurală, în respectarea fermă a legilor țării, a hotărîrilor de partid și de stat.Toate organele noastre de stat, centralele, conducerile întreprinderilor, consiliile populare trebuie să-și bazeze întreaga activitate pe consultarea largă a maselor, pornind de la faptul că socialismul se construiește cu poporul și pentru popor. (Aplauze puternice, îndelungate).Partidul nostru a acordat și acordă o atenție de prim ordin dezvoltării democrației socialiste, ca latură esențială a operei de construcție socialistă și comunistă. Am realizat — după cum am arătat mai înainte — un sistem unitar de conducere a țării de către popor, o democrație economică și socială de tip nou, care ne permite să valorificăm larg inițiativa, experiența și capacitatea de creație a maselor în înfăptuirea Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. Acum, esențial este să asigurăm buna funcționare a acestui cadru democratic, folosirea deplină a posibilităților pe care el le oferă. Organismele democrației noastre socialiste — consiliile oamenilor muncii, adunările generale, consiliile populare, organele de conducere democratică la nivel național — trebuie să capete un conținut tot mai profund, să acționeze efectiv ca foruri de dezbatere responsabilă și soluționare justă, operativă a tuturor problemelor.Partidul nostru va promova larg și în viitor practica dezbaterii nemijlocite cu oamenii muncii, cu întregul popor a politicii interne și externe, a hotărîrilor de importanță majoră pentru destinele României. Vom organiza în continuare. sistematic, congrese, conferințe, consfătuiri de lucru — atît la nivel central și pe ramuri, cît și pe plan local — pentru analizarea și soluționarea celor mai importante probleme ale dezvoltării societății.Pornind de la unitatea dialectică dintre munca și conducerea colectivă și răspunderea personală, va trebui să perfecționăm continuu cadrul organizatoric, democratic, de participare a maselor de oameni ai muncii, a întregului popor la făurirea conștientă a propriului său destin comunist, demonstrînd în fapt că numai în socialism, numai în condițiile cînd întreaga putere politică este în mîna maselor populare de oameni ai muncii se poate realiza o adevărată democrație. (Aplauze prelungite, se scandează „Ceaușescu și poporul !“).
Stimați tovarăși,Aplicînd în viață Directivele Congresului al XI-lea, Comitetul Central a acționat cu toată fermitatea în direcția îmbunătățirii în continuare a activității organelor de justiție, miliție și securitate, a întăririi legalității socialiste. A sporit rolul opiniei publice în aplicarea și respectarea legilor țării, în prevenirea și combaterea încălcării normelor de conviețuire socială. Va trebui tot mai larg valorificată experiența acumulată de consiliile muncitorești de judecată din unitățile economico-sociale și de pe lingă comitetele executive ale consiliilor populare. De asemenea, organele de justiție, tribunalele, procuratura trebuie să-și sporească exigența, fermitatea, spiritul de dreptate, manifestîrid, totodată, cea mai mare grijă față de oameni, astfel ca cei ce au comis anumite abateri să se poată îndrepta, să poată fi redați societății.Sarcini importante au, de asemenea, organele Ministerului de Interne — ale miliției și securității — chemate să vegheze la liniștea publică, la apărarea proprietății socialiste și a proprietății personale, a cuceririlor revoluționare ale întregului nostru popor. îndeplinindu-și răspunderile încre

dințate, întemeindu-și activitatea pe sprijinul și participarea maselor, aceste organe trebuie să asigure ca nici o încălcare a legilor socialiste să nu rămînă n.epedepsltă și, în același timp, ca nimeni să nu fie sancționat pe nedrept 1în această perioadă, Comitetul Central a acordat o atenție deosebită întăririi capacității de apărare a patriei. Pornind de la realitățile lumii contemporane, care demonstrează că pericolul unor noi războaie n-a fost încă înlăturat, precum și de la răspunderea apărării cuceririlor revoluționare, a independenței și suveranității patriei, partidul nostru va acorda și în viitor toată atenția întăririi forțelor armate, instruirii și. echipării acestora cu mijloacele corespunzătoare, ridicării nivelului lor de pregătire militară și politică. Pornind de la principiul că apărarea patriei este sarcina întregului popor, vom întări în continuare activitatea gărzilor patriotice, pregătirea militară a tineretului, a tuturor oamenilor muncii. Preocupîndu-ne de edificarea socialismului în patria noastră, vom face totul pentru a asigura munca pașnică a poporului, pentru a apăra cuceririle revoluționare, independența și suveranitatea națională a țării. (Aplauze furtunoase, ovații).
Stimați tovarăși,Una din marile cuceriri ale construcției socialiste din patria noastră, ale politicii partidului nostru este rezolvarea justă, în spiritul concepției revoluționare marxist-leniniste, a problemei naționale, asigurarea unor condiții egale de muncă și viață pentru toți cetățenii patriei, fără deosebire de naționalitate. Această politică își găsește expresie în ritmul înalt de dezvoltare economico-socială a tuturor județelor, inclusiv a celor în care, alături de români, trăiesc și oameni ai muncii aparținînd altor naționalități. Odată cu aceasta au fost asigurate dezvoltarea și perfecționarea învățămîntului și lărgirea bazei materiale a activității cultural-artistice în limbile naționalităților din țara noastră. Este concludent în acest sens faptul că din circa 29 000 de unități școlare, cîte există în România, în peste 3 300 se predă în limbile naționalităților. în aceste limbi funcționează, de asemenea, un număr de 14 teatre, se tipăresc 61 de publicații de tot felul. Naționalitățile conlocuitoare participă activ la viața politică, la activitatea de conducere a societății, în organele partidului, în Marea Adunare Națională, în organismele centrale de stat, în consiliile populare, ia toate nivelurile. Un rol important în acest sens îl au consiliile oamenilor muncii maghiare, germane și ale altor naționalități. Partidul nostru consideră rezolvarea problemei naționale, lichidarea oricărei inegalități și discriminări de ordin național și asigurarea deplinei egalități în drepturi între toți cetățenii c parte integrantă, organică, a întregii politici de construcție socialistă și comunistă.în conformitate cu înaltele sale idealuri umaniste, partidul va combate cu tărie propaganda naționalist-șovină a cercurilor reacționare din afară, denaturarea realităților din țara noastră, încercările de dezorientare a oamenilor muncii de alte naționalități. Interesele supreme ale celor ce muncesc, aspirațiile lor de progres, bunăstare și fericire se pot împlini numai printr-un efort unit pentru înălțarea patriei pe noi culmi de progres și civilizație. (Aplauze puternice).Și în viitor partidul nostru va acționa neabătut în vederea asigurării deplinei egalități în drepturi, în toate domeniile, a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, pentru întărirea continuă a unității și colaborării lor în munca și lupta pentru făurirea socialismului și comunismului pe pă- mîntul patriei comune — România. (Aplauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu și poporul !“).



PRIMII FULGI DE NEA AU CĂZUT.
Nu așteptați să se aștearnă zăpada !

Cumpărați acum copiilor dv. cizmulițe din cauciuc — un bun mijloc de 
protecție împotriva umezelii.

In magazinele comerțului de stat, specializate în vînzarea articolelor pen
tru copii, veți găsi și „scurte șapte-optimi" din materiale impermeabile, cu 
un colorit viu, cu glugă (fixă sau detașabilă) și căptușeală (detașabilă) exe
cutată din blană sintetică ; sînt călduroase, comode, ușoare și practice.



Și

brut de huilă și gudron pentru industria

Lei 5

— Sulfat feros heptahidrat pentru punlicarea apei :
— Sulfat de amoniu pentru agricultură :
— Benzen
chimică :
— Smoală 
mă lichidă

tip „B“ conform STAS 3 360/1969 sub for 
și granulată ;

— Creozet de huilă pentru negru de luni :
— Zgură granulată de turnai pentru construcții civi/e, 
industriale, rutiere :
— Oxigen îmbuteliat ;

Pentru informații detaliate asupra produselor, adre- 
sați-vă la telefon 3 04 38 sau prin centrală 3 19 00 inte
rior 1 560 — Serviciul desfacere C.I.S. Galați.

Combinatul siderurgic Galați produce 
livrează :
— Tablă groasă și mijlocie — din oțeluri 
calmate, semiealmate, necalmate, slab alia
te și aliate conform normelor românești și 
străine — pentru construcții mecanice, me
talice. navale, de mașini, de cazane și re
cipiente sub presiune etc.
— Benzi și table laminate In rece — nea
coperite și zincate conform normelor româ
nești și străine pentru construcții metalice, 
țevi sudate, profile îndoite, aparataj elec
tric. caroserii, articole de uz casnic etc.


