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EVENIMENTE DE IMPORTANTA DEOSEBITA
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A OAMENILOR MUNCII LA CONDUCEREA SOCIETĂȚII 
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Plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii a 
examinat cu deosebită exigență, în spirit critic și autocri
tic, rezultatele obținute pe linia îndeplinirii planului pe 
acest prim an al cincinalului in industrie, construcții, 
transporturi și in alte domenii de activitate. Totodată, 
participanții la dezbateri au analizat activitatea organe
lor de conducere colectivă, evidențiind necesitatea îmbu
nătățirii continue a stilului și metodelor de muncă, astfel 
incit ele să-și exercite la toate nivelurile cu cea mai înaltă 
eficiență însemnatele atribuții ce le revin.

La Plenara Consiliului Național al Agriculturii, Indus
triei Alimentare, Silviculturii, și Gospodăririi Apelor a fost 

analizată cu înaltă responsabilitate îndeplinirea planului 
la producția vegetală și animalieră. Evidențiindu-se pro
gresele obținute în numeroase unități agricole de stat și 
cooperatiste, în cadrul plenarei au fost subliniate și o serie 
de neajunsuri, care au determinat nerealizarea integrală 
a sarcinilor in unele județe.

Plenara Consiliului Național al Frontului Democrației 

și Unității Socialiste a relevat sarcinile care revin F.D.U.S. 

in înfăptuirea prevederilor din documentele dezbătute, în 

unirea eforturilor întregii națiuni in vederea transpunerii 

in viață a obiectivelor economico-sociale pe anul viitor.



Sub președinția tovarășului Nicolae Ceausescu a avut loc Plenara comună 
a Comitetului Central al Partidului Comunist Român 

și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale

Un amplu și mobilizator program 
pentru perfecționarea întregii activități, 
pentru progresul multilateral al patriei

SE ÎNCHEIE o săptămînă caracterizată printr-o deosebit 
de intensă activitate politică, firească în condițiile demo
crației noastre muncitorești în care oamenii muncii, 

poporul sînt chemați să decidă asupra tuturor măsurilor care 
privesc progresul economic si social al patriei, bunul mers al 
întregii activități. Plenara Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii, a Consiliului Național al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, a Con««liului Național al Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor, Plenara comună 
a Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Con
siliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, exprimând 
voința oamenilor muncii de pe întreg cuprinsul patriei, fără 
deosebire de naționalitate, au dezbătut temeinic și au adoptat 
hctărîri de maximă însemnătate pentru dezvoltarea pe mai 
departe a României socialiste, pentru perfecționarea, activității 
in toate domeniile și eliminarea hotărîtă a lipsurilor de orice 
fel, pentru creșterea neîncetată a nivelului de trai material și 
spiritual. Cuvîntările rostite cu aceste prilejuri de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, culminînd cu ampla expunere prezentată in 
fața Plenarei comune „Cu privire la creșterea rolului organe
lor și organizațiilor tie partid, al comuniștilor în înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al XII-lea al partidului, aplicarea fermă 
a noului mecanism economieo-financiar, întărirea autoeonducerii 
muncitorești și a autogestiunii. a autoaprovizionării teritoriale 
a populației, perfecționarea planificării și conducerii activității 
economice, dezvoltarea continuă a democrației muncitorești 

socialiste", se constituie într-un cuprinzător document de lucru, 
într-un mobilizator program de acțiune pentru partidul nostru, 
pentru întreaga națiune.

Magistrală sinteză a realizărilor dobîndite pînă acum, a sar
cinilor de viitor, a direcțiilor și orientărilor principale ale dez
voltării multilaterale a patriei noastre, Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușsscu demonstrează, o dată mai mult, cu deosebită 
forță, înaltele calități de om politic, de conducător revoluționar, 
ale secretarului general al partidului nostru, clarviziunea și 
curajul cu care abordează fenomenele atit de complexe ale 
contemporaneității, exigența și spiritul critic, capacitatea sa de 
inovare, de a oferi soluții îndrăznețe, creatoare, originale pro
blemelor cu care sîntem confruntați. Scoțînd în evidență suc
cesele dobîndite, secretarul general al partidului arată că în 
deceniul trecut producția industrială a sporit de aproape trei 
ori, iar cea agricolă de 1,6 ori, realizîndu-se pe această bază o 
puternică creștere a nivelului de trai material și spiritual al 
poporului. De asemenea, în anul 1981, primul an al cincinalului, 
au fost obținute realizări importante în toate sectoarele de 
activitate : producția industrială marfă a fost mai mare cu 23 
miliarde lei în comparație cu anul 1980, au fost puse în func
țiune aproape 400 de noi capacități de producție, producția de 
cereale este de circa 20 milioane tone etc. „Toate acestea, subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu, demonstrează cu putere jus
tețea politicii Partidului Comunist Român, a liniei sale stra
tegice și activității sale practice, bazate pe aplicarea fermă a '



principiilor socialismului științific, a legităților generale obiec- 
tive, la condițiile conerete din România. Realizările obținute 
pun cu putere în evidență superioritatea orînduirii noastre 
socialiste, forța și capacitatea creatoare a clasei muncitoare — 
clasa conducătoare a societății, dezvoltarea și întărirea puter
nică a alianței muncitorești-țărănesti, a alianței cu intelectua
litatea, cu toate celelalte categorii sociale, întărirea unității 
tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a 
întregului nostru popor, în cadrul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, sub conducerea Partidului Comunist Român 

forța politică conducătoare a întregii societăți11.
Apreciind că realizările obținute reprezintă o bază trainică 

pentru îndeplinirea în bune condiții a obiectivelor întregului 
cincinal, tovarășul Nicolae Ceaușescu a atras totodată atenția 

t asupra faptului că în realizarea planului pe acest an s-au mani
festat o serie de lipsuri /și greutăți în special în asigurarea bazei 
energetice, de materii prime și materiale, determinate. în pri- 

i mul rînd, de nerealizarea planului în sectorul extractiv și în 
; metalurgie, dar și de depășirea consumurilor planificate în unele 
; sectoare. Desigur, situația nu este străină de criza energetică și 
de materii prime care se desfășoară pe plan mondial, de creș
terea rapidă a prețurilor, de scumpirea exagerată a creditelor, 
dar, așa cum sublinia secretarul general al partidului, chiar 
dacă sînt și cauze obiective, nerealizările sînt determinate 
îndeosebi de cauze subiective, de lipsurile manifestate în acti
vitatea de conducere și de planificare a economiei, de faptul 

;Că unele ministere n-au dovedit că sînt pregătite, ținînd seama 
de situația complexă existentă pe piața mondială, să acționeze 
cu toată hotărîrea pentru soluționarea rapidă a problemelor 
legate de buna aprovizionare tehnico-materială, provocînd 
neajunsuri în desfășurarea ritmică a procesului de producție.

Ținînd seama de faptul că criza economică continuă să se 
accentueze, că în economia mondială sînt grave perturbări, 
orientarea dată de partid privind satisfacerea într-o măsură cit 
mai mare a necesităților de energie, materii prime și materiale 
din țara noastră este pe deplin justă și ea rămîne ca orientare 
de bază și pentru activitatea viitoare. în același spirit, secretarul 
general al partidului a criticat cu fermitate tendința de a se 
apela cu prea multă ușurință la importuri, chiar atunci cind 
lucrurile ar putea fi rezolvate cu forțe proprii ..Este necesar să 
acționăm cu toată fermitatea împotriva mentalității înapoiate de 
ploconire în fața a tot ceea ce este străin, de neîncredere în 
forțele clasei muncitoare, ale oamenilor de știință, ale poporului 
nostru. Să acționăm cu toată hotărirea pentru a ridica spiritul 
de răspundere în soluționarea, într-o măsură mult mai mare, 
prin capacitatea proprie, a problemelor complexe ale dezvol
tării economice11.

Evident. în strînsă legătură cu asigurarea bazei de materii 
prime și energetice necesare economiei noastre naționale, dez
voltării ei pe mai departe, sînt și problemele comerțului exte
rior Nerealizarea planului la export, așa cum preciza secretarul 
general al partidului, are implicații negative asupra obținerii 
mijloacelor de plată necesare De aceea, se sublinia în Expunere, 
problema activității de comerț exterior, a exportului, ca pro
blemă fundamentală a economiei noastre naționale, a bunei 
desfășurări a producției, trebuie să stea permanent, zi de zi, în 
fața tuturor ministerelor, a Comitetului de Stat al Planificării, 
a Ministerufoi Finanțelor a guvernului. De altfel, în vederea 
sporirii exporturilor au fost stabilite programe speciale de creș
tere a producției de export în domeniul chimiei, metalurgiei, 
industriei materialelor de construcții, industriei forestiere, con
strucțiilor de mașini etc. De asemenea, pentru anul 1982 au fost 
prevăzute în plan mijloacele de plată necesare pentru importu
rile dte materii prime și materiale și așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu „numai in măsura in care vom dispune de 
mijloace financiare suplimentare vom putea apela la alte im- 
pia-turi. Este necesar să facem totul pentru a reduce la minimum 
importurile, asigurînd creșterea exporturilor. în vederea acope
ririi în întregime a importurilor și a realizării unor mijloace 
financiare suplimentare pentru a restitui o parte din datoria 
externă creată în anii preeedenți".

Fâcînd o trecere în revistă a marilor obiective și sarcini ale 
planului pe anul 1982 privind dezvoltarea industriei, secretarul 
general al partidului a evidențiat faptul că în centrul preocu
părilor trebuie să se afle realizarea producției stabilită la petrol 
și cărbune, dezvoltarea noilor surse de energie precum, și redu
cerea consumului de energie și combustibil, buna gospodărire 
a surselor de energie de care dispunem. De asemenea, sarcini 
importante în realizarea produselor și materialelor necesare 
economiei naționale revin metalurgiei, chimiei, materialelor de 
construcții, construcțiilor de mașini, industriei electrotehnice și 
electronice etc. Atrăgînd atenția asupra faptului că sarcinile 
anului 1982 sînt deosebit de man și de importante, secretarul 
general al partidului a cerut ministerelor să lichideze cu hotărîre 
lipsurile manifestate in conducerea și organizarea activității, a 
adresat oamenilor muncii din ramurile industriei noastre che
marea să acționeze cu întreaga râsoundere revoluționară, munci
torească. cu toată energia, pentru soluționarea la timp și în 
cele mai bune condiții a problemelor, pentru realizarea inte
grală a sarcinilor de plan, pentru depășirea acestor sarcini în 
ramurile extractive și în cazul producției contractate la export. 
„Fiecare unitate, fiecare sector, să-și realizeze in întregime sar
cinile, iar acolo unde nevoile o cer. cum este cazul în producția 
de energie și de materii prime, să se obțină cantități peste plan. 
Trebuie să considerăm prevederile actuale ale planului drept 
minime și, pornind de aici, să facem totul pentru a obține o 
producție suplimentară de energie, materii prime și materiale. 
Acolo unde avem asigurate contracte, inclusiv la export, să reali
zăm producții suplimentare in toate sectoarele producției 
materiale14.

Obiective de o deosebită importanță, așa cum a reieșit atît 
din cuvântarea secretarului general al partidului la Plenara 
Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Sil
viculturii și Gospodăririi Apelor, cît și din Expunerea la Ple
nară comună, revin agriculturii, ramură în care activitatea tre
buie să se ridice pe o treaptă superioară în vederea înfăptuirii 
noii revoluții agrare în România. Pentru realizarea tuturor 
obiectivelor stabilite, sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, se 
impune lichidarea cu hotărîre a stărilor de lucruri negative 

. manifestate în agricultură, întărirea spiritului da răspundere la 
Ministerul Agriculturii, la Academia Agricolă, la direcțiile agri
cole. în toate unitățile șl organismele agricole, este necesar ca 
toate unitățile agricole și toți specialiștii să înțeleagă faptul că 
misiunea lor este să obțină maximum de recoltă pe fiecare metru 
pătrat și să acționeze cu toată fermitatea in acest scop.

Marile obiective pe care ni le propunem în acest cincinal, 
impun creșterea rolului științei și tehnologiei în producția indus
trială și agricolă. Cercetarea științifică este chemată să își spo
rească simțitor contribuția la rezolvarea problemelor tehnice cu 
care se confruntă economia noastră națională, la crearea unor 
nei tipuri de materiale, necesare ramurilor industriale de vârf, 

- la perfecționarea tehnologiilor în vederea reducerii, consumu
rilor, creării de noi produse, similare din punct de vedere al 
caracteristicilor cu cele de pe plan mondial, creării unor soiuri 
de plante și rase de animale de înaltă productivitate. Sarcini 
de o deosebită răspundere revin, în acest context, de accentuată 
mexiernizare a întregii economii. învățâmîntulili care trebuie să 
asigure atît pregătirea noilor generații cît și ridicarea calificării 
tuturor oamenilor muncii. „Se poate spune că în prezent, arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, formarea cadrelor, ridicarea cali
ficării lor. constituie o cerință de prim ordin pentru punerea 
în valoare a capacităților de producție de care dispune economia 
noastră națională. Am considerat necesar să punem în acest 
cincinal accentul nu pe lărgirea și crearea de noi capacități de 
producție ci pe folosirea intensivă a celor existente, pe ridicarea 
nivelului calitativ și tehnic al producției, or, factorul determi
nant pentru realizarea acestui obiectiv il reprezintă buna pre
gătire profesională, tehnică și științifică a tuturor muncitorilor, 
inginerilor și cadrelor din toate domeniile1'.

O dată mai mult din Expunerea secretarului general al parti
dului reiese eu toată claritatea că întreaga noastră dezvoltare 
este pusă în slujba creșterii bunăstării materiale și spirituale a 



poporului. Sporirea în cursul anului viitor a venitului național 
cu 5,1% și a produsului social cu 4,4% asigură resursele necesare 
atât pentru dezvoltarea armonioasă a economiei naționale cît și 
pentru realizarea programului de creștere a nivelului de trai. în 
cursul anului 1982 urmează să se treacă la aplicarea măsurilor 
de creștere a retribuției reale a oamenilor muncii, a veniturilor 
celorlalte categorii. în conformitate cu hotărîrile Congresului al 
XII-lea al partidului. De asemenea, întrucît anul acesta a inter
venit o îmbunătățire a preturilor de producție în industrie și 
o creștere a prețurilor la unele produse agricole, apare necesar 
să se treacă și la îmbunătățirea prețurilor cu amănuntul la o 
serie de produse, indicele planificat de creștere a prețurilor in 
1982 fiind de 5% în comparație cu 1980. Pe ansamblul cincina
lului indicele de creștere a prețurilor va fi de 8—9%, dar în 
condițiile unei creșteri a retribuției nete cu 24—26%, ca și a 
creșterii corespunzătoare a celorlalte categorii de venituri, retri
buția reală va crește cu 14—16%.

Același scop, al creșterii nivelului de viață și de civilizație a 
poporului, pe calea asigurării unui consum rațional, echilibrat, 
îl urmărește și programul de întărire a autoconducerii și auto- 
aprovizionării teritoriale, de satisfacere într-o tot mai largă 
măsură a cerințelor de consum ale populației începînd de anul 
viitor, în conformitate cu acest program, fiecare județ, oraș ș: 
comună vor răspunde direct de buna aprovizionare a populației, 
dispunînd de mijloacele necesare, de baza materială, pe care 
vor trebui să le gospodărească tot mai eficient. In aceste con
diții și ținînd seama de creșterea veniturilor reale ale populație' 
planul pe 1982, programul de aprovizionare pe trimestrul IV al 
acestui an și pe semestrul I al anului viitor prevede o crește e 
a desfacerii de mărfuri prin comerțul socialist de 4% la pro
dusele agroalimentare și de 5% la cele industriale

Evidențiind obiectivele majore care stau în fața poporului 
nostru, atenția secretarului general al partidului s-a îndreptat, 
de asemenea, spre problematica complexă a creșterii rolului 
conducător al partidului în toate domeniile de activitate, a per
fecționării în continuare a activității statului nostru socialist, a 
ridicării la o calitate superioară a întregii activități ideolog! ■ 

; și politico-educative. „Cînd vorbim de rolul conducător 
al partidului, arăta tovarășul Nicolae Ccaușescu. nu în
țelegem prin aceasta o noțiune abstractă, o lozincă, ci 
activitatea practică, de zi cu zi, prin care fiecare co
munist, fiecare activist, fiecare organizație și fiecare co
mitet de partid, pină la Comitetul Central asigură unirea efor
turilor tuturor oamenilor muncii, acționează in strinsă legătură 
eu masele, aflîndu-se permanent în mijlocul acestora..." Pornind 
de la această apreciere secretarul general al partidului a ceru, 
comuniștilor să lichideze grabnic orice manifestare negativă din 
sectorul lor de activitate, să acționeze pentru creșterea spiri
tului de răspundere în cunoașterea realităților și buna organi
zare a muncii, pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor, să-ș’ 
intensifice participarea la dezbaterea și soluționarea probleme
lor. De asemenea, în expunere se evidențiază caracterul hotărâ
tor al muncii de organizare a înfăptuirii hotărârilor, a controlu
lui realizării hotărârilor, apreciindu-se că numai în această ac
tivitate se evidențiază capacitatea fiecărui activist de a-și în
deplini sarcinile încredințate de partid.

Corespunzător cerințelor superioare ale etapei în care ne 
aflăm, secretarul general al partidului a subliniat necesitatea 
perfecționării planificării, organizării și conducerii activității 
economico-sociale, necesitatea obiectivă a desfășurării întregii 
activități pe baza planului național unic. în acest context a fost 
criticat faptul că s-a renunțat, de fapt, la o serie de cerințe 
obligatorii pentru o economie planificată și s-a cerut ca orga
nele colective de conducere să participe și mai activ la dezba
terea și adoptarea hotărîrilor, la soluționarea problemelor ăia 
sectoarele de .activitate respectivă, la stabilirea măsurilor de 
îndeplinire a planului „Cînd vorbim de munca colectivă, pre- 

i ciza tovarășul Nicolae Ceaușescu de dezbaterea și adoptarea 
lîotărîrilor. nu trebuie să înțelegem mărirea numărului ședin
țelor dc tot telul, realizarea activității de conducere și organi
zare în ședințe interminabile cum, din păcate, se mai practică 
în unele ministere. Membrii conducerii colective să adopte ho- 
tăririle pe baza cunoașterii depline a realităților, dar apoi fie
care să-și asume răspunderea în îndeplinirea în viață a hotă- 
riiîlor".

în ampla sa expunere, tovarășul Nicolae Ceaușescu între

prinde o magistrală analiză asupra problemelor preocupante 
care frămîntă in prezent viața politică internațională și în 
special agravarea continuă a cursei înarmărilor care pericli
tează din ce în ce mai amenințător pacea omenirii. După cum 
se știe, inițiativa strălucită de pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a trezit un puternic ecou nu numai în rândurile po
porului nostru, ci și în întreaga lume, în rîndul tuturor forțe
lor progresiste, iubitoare de pace, conștiente de răspunderea 
ce apasă pe umerii generațiilor noastre. în deplin consens cu 
această generoasă si responsabilă inițiativă, de la înalta tribună 
a Plenarei tovarășul Nicolae Ceaușescu a lansat un nou și 
vibrant apel pentru încetarea cursei înarmărilor, pentru apă
rarea păcii, a viitorului omenirii „Acum, pină n-au început 
încă să fie lansate rachete, pină nu au început să cadă bombe 
nucleare, pină nu este prea tirziu deci, cînd sintem încă în 
viață, să oprim înarmarea atomică, să determinăm trecerea 
la dezarmarea generală și in primul rină la dezarmarea nu
cleară. După ce vor cădea bombele atomice va fi prea tîrziu. 
Atunci nu va mai avea cine să-i judece pe vinovați. Nu vor 
mai exista nici vinovății nici judecătorii ! Acum să acționăm 
uniți pentru salvarea omenirii de războiul atomic, pentru a 
apăra viața pe planeta noastră".

Referindu-se. totodată, la complexele fenomene econo
mice mondiale, la implicațiile pe care acestea le au asupra 
tuturor statelor fără deosebire de orînduîre socială, secretarul 
general al partidului sublinia că in împrejurările actualei crize 
economice și financiare, ale încordării internaționale este mai 
necesar ca oricînd ca țara noastră să-și intensifice raporturile 
de colaborare cu toate statele lumii. România socialistă va face 
și în continuare totul pentru depășirea pioblemelor complexe 
și soluționarea tor in spiritul respectului intereselor și indepen
denței fiecărei națiuni, pentru o colaborare pașnică, menită să 
asigure progresul economie și social al tuturor națiunilor. Po
porul român se arată in Expunere se angajează cu toată ho
tărârea să întărească colaborarea și solidaritatea cu toate po
poarele în lupta nobilă pentru asigurarea dreptului popoarelor 
la existență, la pace și progres, la viață.

★
Importantele documente adoptate de Plenara comună a C.C. 

al P.C.R. și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale sint menite să orienteze întreaga activitate a poporului 
nostru in anul care vine. în scopul dezvoltării pe mai departe 
a industriei și a agriculturii, a întregii economii naționale, al 
creșterii neîncetate a nivelului de trai material și spiritual al 
poporului nostru. în Hotărîrea adoptată la încheierea lucrări
lor Plenarei sint sintetizate și sarcinile care revin oamenilor 
muncii din patria noastră muncitori, țărani, intelectuali, fără 
deosebire de naționalitate ir. vederea perfecționării întregii ac
tivități, principalele orientări ale progresului multilateral al 
patriei noastre. Dînd o inattă apreciere magistralei expuneri 
a secretarului general al oartidului, Plenara a hotărit ca Expu
nerea să fie adoptată ca document programatic pentru activi
tatea întregului partid, a organelor de stat, a tuturor oamenilor 
muncii, in realizarea sarcinilor pe anul viitor și a întregului 
cincinal. Plenara Comitetului Central dă, totodată, se arată în 
llotărîre „o înaltă apreciere activității neobosite desfășurate de 
secretarul general al partidului pentru îndeplinirea hotărîrilor 
Congresului al XII-lea, rolului său remarcabil in organizarea, și 
buna desfășurare a conducerii economiei, a întregii societăți, in 
creșterea rolului politic conducător al partidului în conducerea 
societății, în soluționarea problemelor majore ale edificării so
cialismului in patria noastră, in interesul bunăstării și ferîciiâi 
maselor de oameni ai muncii, ale întregului nostru popor".

Sint sentimente ide stimă și prețuire cu cane poporul nostru 
îl înconjoară pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pildă de dăruire 
revoluționară, de înaltă exigență și răspundere partinică. în 
acest spirit, participau ții la plenară, exprimând convingerile 
profunde ale tuturor oamenilor muncii din patria noastră, fără 
deosebire de naționalitate, și-au manifestat adeziunea deplină 
la întreaga politică internă și externă a partidului, unitatea lor 
de neclintit în jurul partidului, hotărîrea fermă de a tare totul 
pentru îndeplinirea exemplară a planului. astfel ca anul 1932 
să constituie o etapa importantă în realizai,ea planului cincinal, 
în dezvoltarea economi co-socială a tării, în ridicarea ei pe noi 
culmi de progres, civilizație și bunăstare

N. IONESCU
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Dezvoltarea bazei de materii prime și energetice
• •

ÎNFĂPTUIREA obiectivului prio
ritar de dezvoltare a bazei de 
materii prime și energetice a tă

rii angrenează, la nivelul întregii eco
nomii, importante forțe umane și teh
nice, declanșează ample acțiuni pentru 
evidențierea, punerea în exploatare și 
valorificarea superioară a noi zăcămin
te, pentru îndeplinirea integrală și în 
cele mai bune condiții a sarcinilor sta
bilite. Eforturile trebuie să fie cu atît 
mai mari și mai bine organizate dacă 
avem în vedere neaiunsurile și rămî- 
neriie în urmă semnalate în acest do
meniu și criticate in recentele docu
mente de partid.

Pe șantierele unde își desfășoară ac
tivitatea oamenii muncii din cadrul 
Trustului de construcții-montaje miniere 
se efectuează lucrări de o mare varie
tate, de ta terasamente masive pină la 
montaje de instalații complexe, obți- 
nîndu-se în condiții uneori grele c’.? 
lucru, rezultate remarcabile • în înde
plinirea sarcinilor pe acest an. în ace
lași timp, se acționează cu toată fer
mitatea pentru buna pregătire a lucră
rilor și obiectivelor prevăzute pentru 
anul următor.

Concentrarea activității 
pe obiective prioritare

PRIMUL AN al cincinalului a însem
nat o creștere a activității trustului, 
care are sarcina să realizeze un volum 
de construcții-montaj cu 26% mai 
mare decît în anul precedent și să 
pună în funcțiune un număr de. peste 
40 obiective, dintre care 11 de mare 
importanță în sectorul extracției mine
reurilor. Totodată, trustul și-a asumat 
obligația de a deschide sau dezvolta 
lucrările la 9 noi obiective care tre
buie să-și aducă aportul în următorii 
ani la asigurarea unui volum sporit 
de materii prime. Concomitent, au fost 
continuate pe un front larg lucrările la 
alte obiective importante din industria 
minieră, care vor fi date în funcțiune 
în anul viitor.

în asemenea condiții, problema cen
trală în acest an a constituit-o definiti
varea și transpunerea în practică a 
măsurilor care să asigure punerea în 
funcțiune la termen a obiectivelor pla
nificate.

A. Concentrarea eforturilor pe obiec
tivele importante. în acest scop au fost 
efectuate, împreună cu beneficiarii 
principali, analize aprofundate în urma 
cărora s-a hotărît ca aceștia să preia 
în regie proprie unele lucrări disper
sate, de volume mai mici și de tehni
citate redusă. Astfel a fost posibil ca 
trustul să-și restrîngă activitatea din 
unele bazine miniere caracterizate prin 
dispersarea accentuată a șantierelor 
(Deva și Baia Mare) și ,să le predea be
neficiarilor respectivi pentru a fi con
tinuate și finalizate în regie proprie. în 

centrarea activității pe obiective prio
ritare, acțiune care a dus la nomina
lizarea prin plan a unui număr mai 
redus — cu peste 50% — de obiec
tive cu termene de punere în funcțiune 
în acest an față de 1980. la creșterea 
valorii medii pe obiectiv (cu circa 45" (l) 
și a lucrărilor aflate în execuția unui 
lot și, evident, la scăderea numărului 
obiectivelor aflate simultan în execuție 
ca și al numărului loturilor (tabelul).

Concentrarea activității pe obiective 
principale la T.C.M.M.

Indicatorul 1981/1980 %
Volum total de lucrări
planificate 104
Obiective aflate simultan
fn execuție 73

din care :
— obiective noi 56
— obiective cu termen de

punere în funcțiune 41
Valoarea medie a unui
obiectiv 145
Număr de loturi 88
Valoarea medie a lucrărilor
aflate în execuția unui lot 119

Concentrarea activității, care rămîne 
o dominantă și în 1982, este urmată de 
unele măsuri adecvate luate la nivelul 
trustului și detaliate la grupuri de șan
tiere și loturi :

• întocmirea unor programe priori
tare de lucru pentru obiectivele cu 
termen de punere în funcțiune în anul 
de plan', precum și pentru obiectivele 
principale ale cincinalului. în acest 
mod se asigură dirijarea mai bună a 
resurselor materiale și umane ;

• detalierea graficelor de execuție 
pentru fiecare obiectiv căruia i se în
tocmește cîte o fișă cuprinzând toate 
problemele pe care le ridică execuția 
ca și termenele și responsabilitățile 
concrete pentru trust și grupurile de 
șantiere ;

® analiza lunară, împreună cu be
neficiarii, a realizării prevederilor gra
ficelor de livrare a utilajelor tehnolo
gice și, în funcție de .acestea, luarea 
de măsuri operative pentru adaptarea 
programului de montaj în funcție de 
sosirea operativă a utilajelor pe șan
tiere.

B. Dirijarea resurselor spre obiecti
vele prioritare. Acțiunea, de însemnă
tate și răspundere deosebite pentru 
factorii răspunzători, se realizează pe 
un plan dublu : la nivelul grupurilor 
de șantiere, pe baza hotărîrilor adop
tate cu ocazia întocmirii planului tri
mestrial operativ, ,și prin intervenția 
organului colectiv, de conducere al 
trustului. în acest fel capacitatea de
intervenție în scopul dirijării priori
tare a resurselor (parc de utilaje și 
mijloace de transport, piese de schimb 
și materiale, muncitori etc.) dobîndește 
o importanță sporită, în sensul înca- 

•ării stricte în normele de consum 

al evitării risipei sau stocării unor ma
teriale deficitare la unele obiective mai 
puțin importante.

De ce întîrzie punerea 
în funcțiune a unor obiective

EFORTURILE colectivului de con
structori s-au concretizat în primele 
10 luni din acest an în terminarea și 
predarea la beneficiari, pentru începe
rea probelor tehnologice, a instalațiilor 
de. la Voivozi și Suncuiuș (grupul 
Cluj), a instalației de la Dealul Cerna 
(șantierul Dobrogea), a liniei 3 bana- 
tite (grupul Moldova Nouă), a ultimei 
linii de sulf din Munții Călimani 
(grupul Leșul Ursului) etc. Totodată, 
constructorii au continuat și desfășoa
ră pe un front larg lucrările la alte 
obiective (Chituc, Vălenii de Munte, 
Baia de Aramă etc.) și au pregătit pen
tru deschidere noi obiective importan
te (Atelierele mecanice Iacobeni, Mah- 
mudia III etc.).

Cu toate acestea, situația punerilor în 
funcțiune a principalelor obiective din 
planul anual nu este satisfăcătoare, de
oarece importante capacități pentru pro
ducția de cupru, argilă refractară, căr
bune și brichete de cărbune nu au 
fost finalizate la termenele planificate, 
grevînd în măsură însemnată balanțele 
de materii prime și energetice ale ță
rii. în același timp, importante defici
ențe în aprovizionarea tehnică și ma
terială, în folosirea la indici superiori 
a utilajelor și autovehiculelor din par
cul trustului, în utilizarea timpului de 
lucru pe șantiere au determinat, în 
bună măsură, situarea sub plan a rea
lizărilor la indicatorii principali. Astfel, 
planul la construcții-montaj pe 10 luni, 
a atins nivelul de realizare de- numai 
80%, producția netă 85%, iar produc
tivitatea muncii 98%'.

Nerealizarea planului de construcții- 
montaj a fost determinată, în 
cea mai mare măsură, de unele defi
ciențe în aplicarea prevederilor din 
legea investițiilor și anume introduce
rea în planul constructorului a unor 
obiective fără a avea nota de comandă 
aprobată — cazul instalației de prăjire 
carbonați Iacobeni, IRUM Deva, spa
țiilor de cazare Roșia Poeni, Iaz-Os- 
trov etc. Datorită acestui fapt s-a 
menținut pe parcursul anului de plan 
un volum de construcții de circa 15% 
fără condiții legale de execuție. De 
asemenea, mai trebuie consemnat fap
tul că principalele resurse materiale 
fundamentate pe consumuri tehnice 
rezultate din documentația lucrărilor 
de investiții sau din normativele teh
nice ale mașinilor și utilajelor nu au 
fost asigurate la nivelul necesar ; la 
aceasta s-a adăugat și nerespectarea 
unor prevederi ale legii contractelor 
economice de către furnizori, în . spe
cial la produsele deficitare pentru 
unitate ca anvelope, carburanți ete. 
Totodată nelivrarea de către unii fur



nizori a utilajelor tehnologice la ter
men, corelat cu graficele de montaj și 
punerea în funcțiune a obiectivelor, s-a 
răsfrînt în nerealizarea stadiilor fi
zice, prelungirea duratei de montaj și 
reducerea eficientei economice a ac
tivității constructorului.

Dacă în această perioadă s-a resim
țit lipsa unor efective de muncitori 
constructori, se poate constata in ace
lași timp că forța de muncă existentă 
putea fi mai judicios folosită printr-o 
mai bună organizare a producției și 
prin urmărirea folosirii timpului de 
lucru astfel încît acesta să se fi situat 
în permanență la nivelul de 96%, cit 
s-a atins în prima lună din trimes
trul IV din acest an. Să mai notăm 
că industrializarea construcțiilor prin 
tipizare în acest sector este încă sub 
posibilitățile actuale ale economiei na
ționale, problema fiind legată de con
cepția de proiectare a obiectivelor, de 
investiții din ramura minieră, in sen
sul că sînt încă puține proiecte tip 
aplicabile pe scară mai largă. In sfîr- 1 
șit, deși trustul dispune de un impor- i 
tant parc de mijloace de transport și 
de mecanizare a lucrărilor de con- 
strucții-montaj, ele nu sînt folosite la 
nivelul indicatorilor de plan, influența 
negativă cea mai importantă în aceas
tă privință decurgind din neurmărirea 
zilnică a folosirii integrale a capacită
ții de prestație a mijloacelor de meca- I 
nizare active puse la dispoziție;

Analiza evoluției activității trustu- ' 
lui pe 10 luni din 1981 arată că rit
mul producției pe total a crescut în 
trimestrul IV în toate unitățile sale 
Pe această bază se poate prelimina că, 
pe întregul an, chiar dacă gradul de : 
realizare a planului nu va atinge nive- I 
Iul prevăzut, la toți indicatorii, el se i 
va îmbunătăți simțitor. în ce privește 
punerea în funcțiune a obiectivelor : 
industriale aparținând Ministerului Mt- I 
nelor sînt posibilități ca pînă la în- > 
cheierea anului să fie predate 20 de I 
capacități, 4 rămînînd în restanță da- ■ 
torită începerii cu întârziere a lucrări- | 
lor. neasigurării la timp a documenta- ■ 

fiilor sau utilajelor tehnologice. Nu au 
fost asigurate de beneficiar (la nițele 
fixate în contracte) utilajele tehnologice 
pentru obiective ca : Oarda-Ciugu- și 
etapa a Il-a banatite de la Moldova 
Nouă etc.

Rezerve de sporire a producției 
și productivitâții

NEAJUNSURILE care au influențat 
negativ rezultatele de pînă acum au 
constituit în mai multe rînduri și la 
toate nivelurile (de la șantier, grup, 
trust pînă la minister) obiectul unor 
dezbateri și analize aprofundate. Mă
surile stabilite cu aceste prilejuri au 
drept scop accelerarea activității 
în ultima lună a anului și în 1982 
pentru punerea în funcțiune a tuturor 
obiectivelor planificate. Dintre măsu
rile stabilite evidențiem : 

1 întărirea răspunderii furnizorilor la 
semnarea graficelor de livrare a uti

lajelor în faza de aprobare a investi
țiilor, astfel încît obligațiile asumate 
în acest stadiu să rămînă și la baza 
încheierii contractelor. In acest mod 
s-ar facilita punerea în funcțiune a 
investiției respective la termenul sta
bilit ;

2 intensificarea eforturilor pe fiecare 
șantier asupra obiectivelor cu ter

mene de punere in funcțiune scadente 
pină la sfirșitul anulai, care iși au asi
gurate fronturi de lucru pentru iarnă 
Deși măsurile specifice (accesul la obi
ectivul Roșia Poieni, asigurarea condi
țiilor de turnare a betoanelor în se
zonul rece la marile obiective Valea 
Morii. Coranda. Călimani etc.) au fost 
stabilite in detaliu cu fiecare unitate 
cu ocazia analizei planurilor operative 
pentru ultimul trimestru, este necesar 
ca trustul și ministerul să acorde tot 
sprijinul posibil pentru ca acțiunile 
declanșate să fie finalizate cît mai 
eficient ;

2 utilizarea cu maximum de econo- 
micitate și eficiență a parcului auto 

pentru a se reduce la minimum con
sumul de anvelope și de carburanți 
sau, altfel spus, pentru a realiza ma
ximum posibil cu ceea ce există la 
grupurile de șantiere. Aceasta cu alît 
mai mult cu cît un calcul efectuat de 
specialiștii trustului arată că, din lipsă 
de anvelope, staționează în medie 15%, 

i iar din lipsa pieselor de schimb circa 
i 6" <> din parcul auto, ca să nu mai 
I adăugăm incă 10",f din parcul auto 

care nu lucrează fiind aflat în 
I reparații capitale. Totuși, un mini- 
| mum de anvelope va trebui asi

gurat prin coordonatorii de balanță și 
Ministerul Aprovizionării pentru că 
grupurile de transport să se poată în
scrie într-un ritm și capacitate de tran- 

• sport zilnice corespunzătoare cerințelor 
i de pe șantierele și obiectivele miniere 

prioritare din acest sfîrșit de an.
A creștet ea calificării profesionale, in- 

, ■ tărirea disciplinei personalului în
i special în zonele unde se lucrează cu 
: muncitori relativ nou atrași in activi- 
i tăți industriale (Roșia Poeni, Moldova 
I Nouă și altele). Un alt calcul arată că 

■ un procent ridicat din timpul de sta- 
j ționări (circa 23%) este datorat repa - 
I z țiilor neprevăzute, lipsei de perso

nal etc. La acest capitol se impune 
respectarea cu strictețe a graficului de 
întreținere și revizii a mijloacelor de 
transport și utilajelor și, totodată, ri
dicarea calificării și responsabilității 
maiștrilor, șefilor de echipă și a mun
citorilor din sectorul de reparații.

Frin mobilizarea la nivelul .maxim a 
resurselor din dotare, prin utilizarea 
mult îmbunătățită a parcului de uti
laje și a forței de muncă, prin orga
nizarea superioară a activității de pro
ducție se va putea atinge, cu efectivul 
disponibil, nivelul de productivitate și 
producție prevăzute pentru 1981 și anul 
viitor, în vederea punerii în funcțiune 
la termen a tuturor obiectivelor de 
investiții prevăzute în plan.

Gh. DRÂGHICi

COMENTARIU

îmbunătățirea folosirii timpului de lucru
FOLOSIREA cit mai eficientă | 

a mașinilor și utilajelor cu care j 
sînt inzestrate întreprinderile I 
constituie o cerință esențială I 
pentru realizarea planurilor de ' 
producție, sporirea productivită- i 
ții muncii, reducerea costurilor pe 
unitatea de produs. Analiza rea
lizărilor pe luna octombrie 1981 ; 
in unitățile Ministerului Indus
triei Forestiere și Materiale
lor de Construcții, arată fap
tul că la majoritatea grupelor de 
utilaje, indicii de utilizare a 
timpului disponibil depășesc ni
velele planificate (vezi graficul). 
Preocuparea pentru utilizarea cît 
mai eficientă a mașinilor și uti
lajelor din dotare a contribuit 
la realizarea și depășirea planu
lui la unele produse importante: 
plăci azbociment, vată minerală 
și produse izolatoare din vată 
minerală, impislituri din fibre 
de sticlă nebitumate ș.a.

La unele grupe de utilaje, ni
velul indicilor de utilizare a 
timpului disponibil se situează 
insă sub cel planificat. Astfel, la 
cuptoarele de var timpul neuti
lizat numai în luna octombrie a 
însumat peste 1 600 ore, la cup
toarele rotative pentru clincher 

timpul de stagnare a reprezen
tat peste 5 509 ore. la instala
țiile de producție a sodei caus
tice peste 3 800 ore etc. O mare 
parte din aceste ore neutilizace 
se datoresc întreruperilor in 
funcționare a instalațiilor tehno
logice. îndeosebi ca urmare a 
modului necorespunzător in care 
au fost făcute reviziile și repa
rațiile planificate, sau datorită 
nerespectârii datei de efectuare 
a acestora din dorința de a re
cupera unele restanțe de pro
ducție. Eliminarea unor aseme
nea intreruperi ale producției in 
cadrul timpului programat poa
te fi obținută prin măsuri cores
punzătoare cum sint: exploatarea 
rațională, respectarea graficului 
de revizii periodice, evitarea 
suprasolicitărilor, asigurarea cu 
piese de schimb etc.

Necesitățile din ce in ce mai 
mari de materiale de construc
ții impun cerința ca toate uni
tățile de producție din centralele 
cimentului și materialelor de 
construcții să reducă cît mai 
mult timpul de lucru neutilizat, 
să mărească coeficientul de 
schimburi, să asigure desfășu-
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ECONOMIE NAȚIONALA £

Dezvoltarea bazei de materii prime 
și energetice

Promovarea 
unor tehnologii avansate 

pentru accelerarea forajului
— Acțiuni în sprijinul sporirii producției de țiței —

%
\

CREȘTEREA PRODUCȚIEI DE ȚIȚEI, în general de hi
drocarburi, constituie o cerință prioritară pentru asigu
rarea necesarului de combustibil al economiei și pentru 

acoperirea solicitărilor industriei chimice. Analiza activității 
desfășurate în primele zece luni ale anului demonstrează că 
realizările obținute pînă în prezent se situează sub nivelul 
planificat. La această situație au contribuit o serie de factori, 
intre care o pondere importantă o are activitatea de foraj ; 
neajunsurile manifestate în acest domeniu au determinat ne- 
realizarea în termenele stabilite a programului de dare în 
funcțiune a unor noi sonde productive. Pe de altă parte, nici 
trusturile de extracție nu au desfășurat o activitate cores
punzătoare, fapt care s-a răsfrînt in mod negativ asupra 
îndeplinirii prevederilor de plan.

Așa cum s-a subliniat în ultimele documente de partid 
toți factorii de răspundere, începînd cu întreprinderile de 
foraj, schelele de extracție, trusturile și pînă la minister, au 
datoria să-și concentreze eforturile pentru eliminarea neajun
surilor existente, pentru crearea tuturor condițiilor care să 
permită recuperarea rămânerilor în urmă, realizarea in între
gime a sarcinilor de plan.

ÎN ACESTE CONDIȚII, o atenție deosebită se acordă extin
derii activității de foraj, în special a forajului de mare adîncime, 
pentru punerea în valoare de noi rezerve de hidrocarburi. Da
torită temperaturilor și presiunilor mari întîlnite pe parcursul 
înaintării în adîncime, activitatea de foraj a ridicat și ridică 
încă probleme deosebite în privința stabilirii unor tehnologii de 
lucru adecvate. în acest cadru, fluidele de foraj au o mare în
semnătate în buna desfășurare a activității de săpare a sonde
lor.

Pînă nu de mult, fluidele necesare procesului de forare a 
sondelor se depozitau în batale de rezervă săpate în pămînt 
și, în general, odată cu punerea în funcțiune a sondelor, acestea 
erau abandonate, ridicînd probleme în ce privește redarea tere
nurilor în circuitul agricol. De asemenea, în fluidele abandonate 
rămîneau o serie de substanțe chimice scumpe, precum barita. 
Astfel de considerente au impus o reorientare a concepției pri
vind atît echipamentele" de suprafață existente în dotarea in
stalațiilor, cît și posibilitățile de reutilizare eficientă a fluidelor 
de foraj rezultate în exces din procesul de săpare a sondelor. 
S-a pus problema de a se realiza sisteme care să permită pre
luarea de la sonde, în mod centralizat, a surplusului de fluide, 
transportul acestora în instalații speciale pentru eventuale tra
tamente de reajustare a unor proprietăți și apoi reutilizarea 
fluidelor la alte sonde. Prin acest ciclu se obțin rezultate deo
sebite în ce privește revalorificarea unor componente, cu efecte 
asupra reducerii accentuate a consumurilor specifice.

Preocupările cercetătorilor în sensul celor prezentate s-au 
finalizat prin proiectarea și construirea unui număr de 9 stații 
centrale de fluide dotate cu dispozitive mecanizate pentru pre
pararea, curățirea și 
citați de depozitare a 
acțiunii de tipizare a 
ciente soluții și s-a 
fiilor din module de 
teren, permițînd optimizarea capacității sau a unor linii 
preparare de fluide specțale, în conformitate cu dinamica acti
vității de foraj. De asemenea, realizarea de către întreprinderea 
„Automatica" — Mediaș a autocisternei speciale CFF-1, cu o 
capacitate volumetrică de 19 m3 și o sarcină utilă de 16 t, a avut 
Un. aport daosebit în ce privește acțiunea de recuperare și re
utilizare a fluidelor de foraj. Dotarea schelelor de foraj cu 120 
autocisterne speciale de acest tip a făcut ca volumul fluidelor 
recuperate să crească în anul 1980 la 61 600 m3, iar în primele 
9 lunf ale anului 1981, prin intrarea în funcțiune a unor noi 

| stații centrale, volumul de fluide recuperate și refolosite a 
I ajuns la 44 000 m3.

tratarea fluidelor de foraj, a unor capa- 
acestora în funcție de tipul lor. In urma 
proiectelor s-au analizat cele mai efi- 
ajuns la concluzia că execuția sta- 
cîte 500 m3 corespunde situației de pe 

de

tehnologic (vezi

Acțiunea desfășurată a avut ca efect-, în primul rînd, o redu
cere a consumului de barită — din care circa 1/2 se procură din 
import — de 9 000 t pe 1980 ; pe anul 1981 se preconizează ca 
volumul total de barită reutilizat prin recuperare să depășească 
9 500 t. Economia înregistrată în primele 9 luni ale anului (circa 
7 800 t barită) echivalează cu aproximativ 12 mii. lei.

Ca urmare a integrării activității stațiilor centrale de fluide 
în procesul de săpare a sondelor, prin îmbunătățirea calității 
fluidelor s-au ameliorat indicatorii de foraj la acele trusturi 
care au asemenea stații în dotare. Astfel, numai la Trustul pe
trolului Moinești s-a înregistrat, în trei trimestre ale anului 
1981. o eficiență superioară anului anterior, determinată direct 
de acțiunea fluidului de foraj în procesul 
tabelul). în afara acestor realizări, mai pot fi enumerate și altele 
între care : • eliminarea săpării batalelor de rezervă la un 
număr de 45 sonde numai la Moinești. ceea ce înseamnă aproxi
mativ 2 ha teren agricol : • teducerea transporturilor de chimi
cale la sondele de foraj : • economii de combustibili și energie 
prin renunțarea Ia folosirea pompelor de 800—1 250 CP din 
dotarea instalațiilor de preparare a fluidelor de foraj ; • re
darea imediată în circuitul agricol a terenurilor afectate tem
porar sondelor și evitarea poluării mediului înconjurător ; • un 
plus de circa 8 000 ore afectate suplimentar forajului, din care 
rezultă un spor de 16 000 m forați cu aceeași dotare și per
sonal. ceea ce ar reprezenta, pe întreaga țară, numai în 5 luni, 
un plus de 105 000 m forați etc.

POSIBILITĂȚILE DE UTILIZARE a stațiilor centrale de 
fluide sînt departe de a fi epuizate. Cercetări recente efectuate 
la Institutul de cercetări și proiectări pentru petrol și gaze din 
Cîmpina au evidențiat faptul că prin tratamentele chimice ce se 
operează la sonde, marnele traversate de sapă și transformate în 
fluid de foraj prin adaos de apă devin activate, cu randamente 
de peste 12 m3 fluid/tonă Transformarea acestor fluide în 
pulberi prin „atomizare" ar prezenta o sursă de materii prime 
pentru industria extractivă de petrol, pentru hidroameliorări, 
utilizarea lor în turnătorii etc. Totodată, atomizarea fluidelor

Din total timp calendaristic 1980 1981 
(9 luni)

— Timp afectat lucrului sa
pei pe talpă ("o) 26,2 29,6
nr. ore. 81 925 99 340

— Timp necesar pentru com
baterea pierderilor de fluide (%) 1,2 0,78

— Timp destinat lucrărilor 
auxiliare și preparării flui
delor la sondă (’’o) 21,3 20,7

grele cu conținut mare de barită, pe lingă că ar permite stoca
rea facilă în magazii-depozit a substanțelor solide din care sînt 
constituite, ar crea și posibilitatea preparării instantanee ă 
fluidului la greutatea specifică dorită, prin simpla dizolvare în 
apă și reutilizarea lui la sondele care necesită volume sporite 
de fluide. Operațiunea implică însă un consum energetic care, 
după experimentele de laborator, se ridică la 200 Nm3 gaze/tonă 
pulbere rezultată din atomizarea fluidelor de foraj. Totuși, 
acest procedeu merită o analiză mai amănunțită pentru găsi
rea unor soluții cit mai economice din punct de vedere ener
getic cum ar fi, de pildă, utilizarea energiei solare pentru pre- 
încălzire etc., deoarece efectele aplicării ar conduce, în final, la 
economii substanțiale prin recircularea fluidelor.

Se poate aprecia, în urma evidențierii avantajelor ce rezultă 
din realizarea stațiilor centrale de fluide, că prin tipizarea pe 
module a acestora se creează baza încadrării întregii activități 
de foraj intr-un sistem, astfel ca acțiunea să fie încheiată în 
actualul cincinal. Acest lucru este posibil cu atît mai mult cu 
cit echipamentele care compun modulele stațiilor centrale pot 
fi realizate integral în țară de unități din cadrul Ministerului 
Petrolului (habe, agitatoare) și uzinele M.I.C.M. (pompe centri
fuge, armături metalice, vane etc.). Dar, în același timp, se cere 
o mai mare preocupare din partea trusturilor pentru a acționa 
mai ferm în această direcție, ca și din partea oficiilor de 
cadastru și organizare teritorială de pe lingă consilii populare 
județene, în special pentru județele Arad și Timiș, în sensul ca 
ele să fie mai operative în eliberarea formalităților de aprobare 
a utilizării terenurilor aferente.

Ansamblul efectelor pozitive menționate pledează, în fa
voarea construirii și utilizării cît mai rapide a stațiilor cen
trale de fluide, pentru extinderea în întreaga activitate de foraj 
a acestui nou și eficient sistem, cu efecte pozitive în final asu
pra sporirii producției de țiței.

\ Hoiațiu SEICEANU
Ministerul Petrolului



Dezvoltarea bazei de materii prime și energetice

CUM SINE REALIZATE PROGRAMELE DE ASIMILARE 
Șl CREȘTERE A PRODUCȚIEI DE OȚELURI SPECIALE

CARACTERISTICĂ ESENȚIALĂ 
a dezvoltării industriei noastre 
siderurgice în ultimii ani o con

stituie orientarea spre o structură mo
dernă, respectiv elaborarea unor oțeluri 
și laminate de calitate superioară, mult 
solicitate de industria constructoare de 
mașini. Pentru obținerea unor modifi
cări esențiale in acest domeniu, au fost 
luate măsuri corespunzătoare în toate 
combinatele producătoare de metal, con
comitent cu construirea la Tîrgoviște a 
unei mari unități specializate în reali
zarea de produse din oțeluri speciale. 
Trecerea în industria siderurgică de la 
o activitate preponderentă pentru can
titate la alta pentru calitate, a permis 
asimilarea de noi mărci de oțeluri, 
creșterea producției la sortimentele 
superioare. Evident, progresele ce se 
obțin pe plan mondial cît și exigențele 
sporite în utilizarea de metale cu ca
racteristici ridicate, care să permită 
creșterea anduranței și fiabilității pro
duselor, concomitent cu reducerea ga
baritelor, impun în continuare accen- j 
tuarea activității siderurgiei românești 
în direcția asimilării întregii game de 1 
produse din oțeluri speciale.

Calitatea — factor dinamizator 
al întregii activități

————————
O PROBLEMĂ deosebită a acti- ' 

vității marilor unități siderurgice 
în acest an o reprezintă accentuarea I 
preocupărilor pentru creșterea produc
ției de metal de calitate, prin intensi
ficarea asimilării de noi mărci de oțe
luri și profile laminate, corespunzător 
programelor stabilite de comun acord 1 
cu beneficiarii, cu cerințele de ansam
blu ale economiei naționale. Pe această i 
linie se situează asimilarea produselor 
din oțeluri și aliaje neferoase necesare 
industriei aeronautice, instalațiilor de 
apă grea, producerea de oțeluri pentru 
rulmenți grei, realizarea de produse 
plate și profile pentru autoturismele 
OLTCIT, a profilelor speciale, a unei 
game largi de produse tubulare sudate 
și nesudate, table, benzi și țevi din oțe
luri inoxidabile pentru industria chi
mică și industria constructoare de ma
șini, noi sortimente de feroaliaje (fer- 
crom) etc.

în primele nouă luni ale acestui an 
au fost realizate în domeniul respectiv 
43 de obiective (produse noi asimilate) 
din 54 cît sînt prevăzute pe întregul an 
în planul tehnic al Ministerului Meta
lurgiei. Dintre realizările mai impor
tante menționăm : sîrma lami
nata pentru cordul metalic, noile 
sortimente de oțel beton (PC 60N) 
destinate construcției de centrale nu- 
clearo-electrice, profile, table și benzi 
laminate la rece din oțeluri inoxidabile, 
sortimente noi de țagle pentru țevi, 
table groase cu lățime de peste 3 000 

mm. produse extrudate și trase din 
aliaje de aluminiu etc. Valeric, apor
tul adus de activitatea de asimilare se 
ridică la circa 1 miliard lei producție 
marfă.

O contribuție deosebită la realizarea 
acestor noi sortimente de produse me
talurgice au adus-o Combinatul de oțe
luri speciale Tîrgoviște, Combinatele 
siderurgice din Hunedoara. Galați șt 
Reșița, întreprinderea de prelucrare a 
aluminiului Slatina și altele. Se poate 
aprecia că activitatea desfășurată in 
1981 atât pe linia asimilării de noi 
mărci de oțeluri speciale, cit și în ce 
privește sporirea producției la unele 
sortimente mult solicitate a fost net su
perioară față de anii anteriori.

Din experiența.principalului furnizor 
de produse din oțeluri speciale — 
C.O.S. Tîrgoviște — rezultă că. în mă
sura in care au fost asigurate condiții 
propice unei bune desfășurări a activi
tății. realizările la toate capitolele (res
pectiv sortimente) au fost superioare 
prevederilor de plan. Aceasta și ca ur
mare a unei mai bune organizări a pro
ducției în sectoarele cheie (oțelărie. 
forje, laminoare), intrării în funcțiuni 
a unor noi capacități de producție, cit 
și omogenizării și creșterii calitativ- 
profesionale a colectivului de muncă 
Progresele dobindite au la bază și tre
cerea la tipizarea in masă a produse
lor : pe baza studiilor efectuate in 
strictă colaborare cu beneficiarii, s-a 
ajuns ca la C OS. Tîrgoviște să se re
ducă numărul sorti podi mențiunilor de 
la 6 252 la un total de 4 932 sortipodi - 
mensiuni. Tipizarea produselor a con
dus la o mai bună programare și or
ganizare a producției, la utilizarea cu 
randament sporit a utilajelor, la creș
terea procentului de scoatere a meta
lului din oțel lingou la 81%.

Evident, faptul că la capătul celor IC 
luni ce au trecut din acest an produc
ția marfă a fost realizată în proporție 
de 100,5% și producția netă 107,2% 
scoate in relief saltul făcut de colecti
vul combinatului, față de anii ante
riori, cînd asemenea indicatori se si
tuau sub nivelul prevederilor. Mai 
mult, la capitolul eficiență, pentru pri
ma oară in acest an, combinatul depă
șește prevederile la indicatorul produc
tivitatea muncii cu 8,8% (calcul făcut 
la producția netă), obține reducerea 
cheltuielilor materiale la 1 000 lei pro
ducție marfă cu 6.03 lei, valoarea tota
lă a economiilor pe 10 luni din 1981 
însumînd peste 33 milioane lei-

Deosebite realizări sînt înscrise, com
parativ cu 1980, și la indicatorul pro
ducție fizică. în acest an s-a realizat 
și livrat economiei (principal benefi- 
ciar M.I.C.M.) cu 3,28 ori mai mult oțel 
pentru rulmenți, de 11,5 ori mai mult, 
oțel pentru organe de asamblare etc. 
A fost realizată, de asemenea, o gamă 
largă de produse nou asimilate din ca
tegoria bare blocuri, semifabricate pen

tru scule, laminate mijlocii și ușoare, 
baie trase (oțel calibrat), table și bandă 
laminată la rece, produse forjate execu
tate pe instalații radiale direct din 
ling- u etc. Pe aceeași linie merită evi
denția: și faptul că C.O.S. Tîrgoviște 
este singura unitate din industria noas
tră siderurgică care realizează sorti
mente de oțel pentru rulmenți în sta
rea A (direct laminat, fără cojire), 
li’, rind in acest an de 16,5 ori mai mult 
economiei față de 1980. Cit privește ca
litatea produselor — au fost și în acest 
domeniu înregistrate evidente progre
se : ponderea deficientelor de calitate 
a scăzut de la 4.89% în 1980 la 3,36% 
in aci-t an. In aceeași perioadă au fost 
asimilate un număr de 8 noi sortimen
te de pioduse siderurgice prevăzute în 
planul tehnic, fapt ce a contribuit la o 
mai bună aprovizionare a diferiților 
beneficiari, din producția internă.

înfăptuirea la termen 
a prevederilor 
din planurile tehnice

RELEVÎND realizările obținute pe 
inia însușirii de produse din oțeluri 

speciale, sortimente solicitate tot mai 
mult pentru realizarea de mașini, in
stalații și utilaje cu parametri ridicați, 
competitive, trebuie totuși arătat că pre
vederile din planurile tehnice — atît 
numeric cît și cantitativ — nu au fost 
realizate în întregime. întîrzierile în 
asimilare și nerealizarea cantitativă a 
unor sortimente nou asimilate, au gre
vat buna aprovizionare a unor bene
ficiari.

Una din principalele cauze ale situa
ției respective o constituie neintrarea 
la termen în funcțiune a cîtorva obiec
tive de investiții care determinau reali
zarea unor produse ca : profile mijlocii 
pe laminorul continuu (C. S. Călărași), 
țevi nesudate pe laminorul continuu 
(în‘: -prinderea de țevi Zalău), țagle 
pentru țevi pe laminorul de semifabri
cate (C. S. Galați), table și benzi elec
trotehnice laminate la rece pentru 
transformatoare, instalații de forjare 
radiale direct din lingou (C.O.S. Tîrgo
viște) etc. Nerespectarea termenelor de 
punere în funcțiune a obiectivelor res
pective se datorează în cea mai mare 
măsură neajunsurilor proprii atît ale 
întreprinderilor de construcții siderur
gice, cît și ale fiecărui beneficiar în 
parte. Faptul că pregătirea acestora a 
fost făcută la „modul general", fără re
zolvarea în timpul util a unor condiții 
strict necesare — contractarea din vre
me a utilajelor atît din import cît și 
de la unitățile specializate din țară, 
slaba organizare a șantierelor a condus 
la ritmuri lente de execuție, la nefina- 
lizarea obiectivelor în succesiunea im
pusă de procesele tehnologice. Pentru 
acoperirea necesarului de metal de ca-
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litate a fost necesar să se recurgă la 
noi eforturi valutare.

Alte neajunsuri se concretizează în 
nerealizarea unor instalații conexe pe 
lingă marile obiective, care pot contri
bui la diversificarea și ridicarea cali
tății producției. Este cazul de amintit 
în acest sens lipsa utilajelor de ajus
tare (cojit, șlefuit, broșat) la C.O.S. Tîr
goviște, C. S. Galați etc. — care pot 
permite diversificarea și ridicarea ca
lității profilelor de oțeluri speciale ; 
lipsa instalațiilor de testat calitatea, a 
■mașinilor de șarjat (C.O.S. Tîrgoviște, 
C. S. Galați, C. S. Hunedoara) ; dotarea 
insuficientă a sectoarelor de întreținere 
cu mașini și utilaje moderne corespun
zătoare cerințelor de realizare a unor 
piese de schimb unicat de mare soli
citare. etc. (C.O.S. Tîrgoviște. C. S. Re
șița). De asemenea, lipsa unor piese de 
schimb, ce urmau să fie executate și 
livrate de unele unități constructoare 
de mașini _ (I.M.G. București, I.U.G. I 
Craiova, întreprinderea mecanică Ti- ’ 
mișoara etc.) a determinat stagnări în j 
funcționarea unor utilaje siderurgice : 
peste timpul normat, fapt ce a atras ' 
după sine scăderi ale producției. La ' 
acestea se adaugă și neajunsurile ce 
sînt create în procesul de cooperare ' 
între unitățile siderurgice. Bunăoară, 
dacă activitatea C.O.S. Tîrgoviște s-a . 
desfășurat în condiții bune pe primei? ; 
5 luni din 1981, cînd obligațiile con- j 
tractuale erau respectate de principalii ' 
furnizori (C. S. Galați de pildă), nu | 
același lucru s-a petrecut in continua- j 
re, fapt ce a determinat serioase de- ' 
reglări in producție, în realizarea unoi i 
sortimente de mare importanță (benz. ■ 
trafo. tab’e și bandă laminată la rece 
etc.).

Se cuvine de asemenea sublimat și j 
faptul că. deși au existat cereri de asi- ' 
milare in țară a unor produse refrac- ! 
tare (cărămizi bazice), unitățile specia- i 
lizate au intîrziat totuși mult însușirea 
lor, ceea ce s-a repercutat negativ in i 
activitatea oțelăriilor prin prelungirea ! 
duratei reparațiilor, întrucit s-au soli- 1 

citat produsele respective din import. 
Pe de altă parte, insuficienta acoperire 
cu electrozi a cerințelor oțelăriilor elec
trice (C.O.S. Tîrgoviște utilizează auto
camioane care aduc zilnic din Slatina 
cantități mici), are de asemenea drept 
consecință crearea de goluri în funcțio
narea cu randamente corespunzătoare, 
a instalațiilor.

Firește, sînt și alte neajunsuri, multe 
localizate la unitățile siderurgice, le
gate de programarea optimă a produc
ției, de nivelul de calificare al cadre
lor. de utilizarea rațională a mijloace
lor de producție etc. Cu mai multă 
preocupare și răspundere, aceste nea
junsuri pot fi preîntîmpinate sau eli
minate. Pentru ca prevederile de plan 
în domeniul producției de oțeluri spe
ciale să fie realizate este necesar ca 
fiecare producător în parte, în calitate 
de furnizor sau beneficiar, în contextul 
unor colaborări în realizarea unor sor
timente deosebite, să-și organizeze de 
așa natură activitatea productivă și 
forțele. încît să nu prejudicieze cu ni
mic interesele altora, și, îndeosebi ale 
beneficiarilor potențiali.

Direcții prioritare de acțiune

COMPLEXITATEA problemelor e- 
xistente, necesitatea înfăptuirii integra
le a prevederilor din planurile teh
nice impun stabilirea de soluții urgente 
la nivelul întreprinderilor centralelor și 
ministerului de resort — așa cum se 
subliniază în recentele documente de 
partid — în vederea recuperării rămî- 
nerilor în urmă și accelerării procesu
lui de asimilare a tuturor produselor 
prevăzute a fi realizate din oțeluri spe
ciale. în acest sens ar fi necesară :

— instituirea unui sistem de urmă
rire lunară, de analiză și stabilire de 
măsuri operative pentru obiectivele 
principale cuprinse în planurile tehnice 
privind asimilarea unor produse din 
oțeluri speciale (table din oțeluri ino
xidabile. produsele pentru aeronautică. 

electronică și electrotehnică, pentru 
energetica nucleară etc.) ;

— stabilirea unor grafice realiste 
privind realizarea obiectivelor de in
vestiții, îndeosebi a acelora care con
diționează asimilarea de noi. produse ;

— organizarea de colective de spe
cialiști din centrale, institute de cerce
tare și inginerie tehnologică și ministe
rul de resort care să acorde sprijin 
concret în asimilarea unor produse 
deosebite, în rezolvarea unor dificultăți 
ce se ivesc pe linie de colaborare și 
cooperare etc. ;

— urgentarea realizării unor obiecti
ve conexe ale marilor instalații, astfel 
încît acestea din urmă să aibă condi
țiile necesare pentru a da produse di
versificate, de. calitate, cît și pentru a 
atinge cît mai repede parametrii pro
iectați ;

— îmbunătățirea sistemului docu
mentar — informațional privind reali
zarea de noi sortimente de produse din 
oțeluri speciale ;

— sporirea capacității întreprinderii 
producătoare de electrozi la nivelul ce
rințelor unităților consumatoare de ast
fel de produse ; mobilizarea eforturilor 
celor ce lucrează în unitățile de pro
duse refractare pentru asimilarea mai 
operativă a sortimentelor de produse 
ce se mai importă, pentru a acoperi în 
întregime nevoile industriei metalur
gice ;

— generalizarea experienței înain
tate din unitățile care realizează piese 
de schimb de mare complexitate, orga
nizarea mai rațională pe grupe a aces
tora pentru a fi executate în atelierele 
de întreținere din marile unități side
rurgice ; completarea dotării tehnice a 
sectoarelor de întreținere cu mașini și 
instalații moderne, de capacitate și ga
barit corespunzătoare execuției de pie
se mari și grele.

V. BOESCU 
C. BĂRNEA

NOTE

Gazele arse pot înlocui 
hidrocarburile

Recuperarea și utilizarea resurselor energetice secun
dare libere conduce la reducerea sau chiar la eliminarea 
unor consumuri energetice primare. Valorificarea unor 

asemenea resurse impune inventarierea și stabilirea de măsuri 
concrete pentru includerea lor — ca resurse disponibil? și utili
zabile — în bilanțurile energetice. Aceasta este de altfel o obli
gație stabilită prin reglementările in vigoare.

Dar nu peste tot ea este înfăptuită. La fabrica de cărămidă 
Hinova din cadrul întreprinderii județene de construcții-montaj 
Mehedinți, de pildă, arderea cărămizilor se face intr-un cuptor 
tip Hoffmann la care se utilizează lignit în granulație măruntă 
obținut prin recuperare sau livrat de unitățile miniere, rume
guș de la Combinatul de prelucrare a lemnului din- apropiere 
etc. Gazele rezultate din ardere sînt colectate în tunelul de ti
raj și apoi evacuate direct la coș. In același timv, uscarea cără
mizilor înainte de ardere se face — la aceeași fabrică — cu 
curent de gaze calde cu circulația forțată, prin comprimarea cu 
un ventilator în instalația special construită, car? aste ampla
sată in imediata apropiere a cuptorului. Căldura necesară acestei 
operațiuni se realizează însă cu... combustibil lichid ușor în pro
porție de 165 kg la 1 000 bucăți cărămizi. Firește, această ope
rație se poate realiza mult mai economic. Și anume, prin rediri- 
jarea gazelor arse din tunelul de colectare al cuptorului prin 

camerele instalației de uscare ; abia după aceasta ar urma eva
cuarea lor la coș. Această relativ simplă deviere a traseului ga
zelor arse poate să conducă la uscarea cărămizilor crude, care, 
in condițiile procesului tehnologic practicat în prezent, se face 
cu gaze calde, realizate din arderea combustibilului lichid ușor1 
țpetrol sau motorină in amestec cu păcură).

Prin adaptarea acestei soluții, care înseamnă recuperarea și 
valorificarea resurselor secundare libere,, aplicabilă necondițio
nat pe întreaga perioadă de funcționare a fabricii, se poate 
realiza o economie de produse petroliere echivalentă cu 1,4 mii. 
lei an, la care se adaugă evitarea cheltuielilor cauzate de amor
tizarea actualei instalații, de transportul, depozitarea și manipu
larea combustibilului etc. Ar fi o cale importantă de reducere 
a cheltuielilor în general, a celor materiale în special, de creș
tere înseninată a producției nete și a beneficiului, fără investiții 
suplimentare.

Punerea în practică a soluției preconizate solicită comparti
mentul de specialitate din cadrul Consiliului popular al jude
țului Mehedinți, biroul executiv al consiliului oamenilor muncii 
din întreprindere să studieze, să proiecteze și Să execute modi
ficarea traseului gazelor arse din cuptorul Hoffmann astfel ca, 
înainte de evacuare la coș, acestea să fie dirijate prin camerele 
de uscare a cărămizilor crude. Aceasta este cu atît mai ușor și 
posibil de realizat cu cît ventilatorul necesar introducerii nou
lui traseu tehnologic există și funcționează în vechiul sistem. 
Astfel de modificări tehnologice aducătoare de economii mate
riale se pot obține la multe alte întreprinderi și secții care func
ționează în diferite localități ale țării cu combustibil lichid, deși 
acestea dispun de alte resurse mai ieftine, mai puțin dificil de 
procurat. Este nevoie însă de un plus de inițiativă locală.

C. NÂSTASE

8 Revjsta economica



ECONOMIE NAȚIONALĂ--------------------------------------------------------------------------- — ■ , ---------------------------------- ---------- ----------------------------; 

UN CUPRINZĂTOR PROGRAM 
PENTRU DEZVOLTAREA AGRICULTURII

PROIECTUL Planului de dezvoltare a agriculturii și 
industriei alimentare pe anul 1982, aprobat de Plenara 
C.C. al P.C.R. și supus spre dezbatere și adoptare ca 

lege Marii Adunări Naționale, orientează întreaga activitate 
din acest domeniu spre dezvoltarea intensivă a agriculturii, una 
din ramurile fundamentale ale economiei românești, în vederea 
asigurării unei bună aprovizionări a populației cu produse 
a'groalimentare, necesarului de materii prime pentru industrie 
și acoperirii altor nevoi ale economiei naționale.

Recenta Plenară a Consiliului Național al Agriculturii 
Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor — 
for democratic de conducere al întregii țărănimi — a analizat 
temeinic, cu responsabilitate și exigență modul în care s-a 
îndeplinit planul agriculturii în acest an și a stabilit măsurile 
necesare realizării în cele mai bune condiții a planului 
pe 1982, care trebuie să reprezinte un pas hotărît în creșterea 
producției de bunuri agroalimentare, în înfăptuirea noii revo
luții agrare.

Anul agricol 1981 a marcat, în comparație cu cel prece
dent, creșteri ale unor producții vegetale de bază, ale_ efecti
velor unor specii de animale, ceea ce asigură realizarea în bune 
condiții a prevederilor planului de aprovizionare. Cu toate 
acestea, rezultatele obținute nu pot fi considerate satisfăcătoare, 
ele nu s-au ridicat în întregime la nivelul condițiilor ce au 
fost create agriculturii.

în Cuvîntarea rostită la Plenara Congresului Național al 
Agriculturii, ca și în documentul programatic pe care l-a con
stituit Cuvîntarea la Plenara C.C. al P.C.R., secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut o amplă 
și aprofundată analiză a neajunsurilor și deficiențelor ce s-au 
manifestat, a stărilor inadmisibile din agricultura noastră, 
indicînd măsurile ce trebuie luate de urgență în producția 
vegetală, în zootehnie, industria alimentară, îmbunătățirile 
funciare, în sectorul de mecanizare, în cercetarea agricolă. în 
organizarea și conducerea întregii ramuri — de la minister 
pînă la unități — pentru a asigura în actualul cincinal, ince- 
pînd cu anul 1982, o agricultură pe baze științifice, de înalt 
randament, pe măsura posibilităților existente in România.

în lumina orientărilor și sarcinilor date de secretarul 
general al partidului, a Chemării adresate de Consiliul Național 
al Agriculturii tuturor unităților din agricultura țării noastre 
tuturor locuitorilor satelor pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor ce le revin în anul 1982, cei ce muncesc în această 
ramură au îndatorirea patriotică de a-și concentra eforturile 
pentru lichidarea lipsurilor în folosirea judicioasă a pămin- 
tului, a bazei tehnico-materiale, în organizarea producției și a 
muncii, în stilul și metodele de muncă.

Dispunem în prezent de o bază tehnică dezvoltată și în 
continuă creștere ; ea trebuie folosită judicios pentru efectuarea 
la timp și de bună calitate a tuturor lucrărilor cuprinse in 
tehnologiile privind perioadele de însămînțări, densitatea plan
telor, modul de executare a tuturor lucrărilor agricole de bază. 
De asemenea, există cantități suficiente de sămînță de elită și 
din înmulțirea I-a și a Il-a, precum și hibrizi productivi care 
satisfac necesitățile actuale.

în creșterea animalelor avem, relativ, efective bune. Se 
impun, reducerea pierderilor prin mortalități și sacrificări 
de necesitate, sporirea natalității, a greutății la tăiere și a 
producțiilor medii. Aceasta presupune să se asigure atît o 
hrănire îndestulătoare — atît cantitativ cit și calitativ — a 
animalelor, în primul rînd prin cultivarea și folosirea cores
punzătoare a importantelor suprafețe de pășune și finețe, cit 
și buna îngrijire a animalelor, aplicarea strictă a măsurilor 
sanitar-veterinare, pentru a se obține producțiile planificate. 
Creșterea bovinelor și ovinelor urmează să se dezvolte cu 
prioritate în zona de deal-munte, pentru a folosi mai eficient 
cele peste 4 milioane hectare de pajiști naturale.

Adunările generale, consiliile de conducere, toți lucrătorii 
unităților agricole — de stat și cooperatiste — vor trebui să 
militeze cu fermitate pentru întărirea ordinei și disciplinei la 
fiecare loc de muncă, pentru creșterea exigenței în îndepli
nirea obligațiilor, pentru afirmarea deplină a responsabilității 
fiecărui om față de avuția încredințată de societate spre 
gospodărire.

De asemenea, este necesar să se acorde o atenție mult mai 
mare pregătirii și perfecționării cadrelor, generalizării expe
rienței pozitive cîștigate de unitățile fruntașe și a rezultatelor 
cercetării.

Sarcini mobilizatoare, realiste

AȘA CUM sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, „Este 
necesar să pornim de la faptul că anul 1982 trebuie să ducă la 
o schimbare radicală in agricultura noastră — și aceasta tre
buie să se materializeze in obținerea cel puțin a producțiilor 
planificate ; dar avem posibilitatea, și trebuie să ne propunem 
,ă obținem producții mai mari“.

Planul pe anul 1982 prevede accentuarea procesului de 
dezvoltare intensivă a agriculturii, potrivit orientărilor și 
sarcinilor rezultate din documentele Congresului al XII-lea și 
din planul de dezvoltare a ramurii pe perioada 1981—1985.

In elaborarea planului s-a pornit de la nivelul posibilităților 
reale existente în toate zonele, avindu-se în vedere exploatarea 
cu randamente sporite a resurselor funciare și a mijloacelor 
mecanice, aplicarea principiilor autoconducerii și autoaprovi- 
zionărn teritoriale și a noului mecanism economico-financiar, 
astfel incit fiecare unitate să obțină producții mari, de calitate 
înaltă, să desfășoare o activitate rentabilă, să-și încheie activi
tatea cu beneficii.

Sporirea producției de cereale rămîne obiectivul prioritar al 
agriculturii, deoarece de nivelul acesteia depind asigurarea unei 
alimentații îndestulătoare și dezvoltarea zootehniei. Va crește, 
de asemenea, producția de sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, in 
și cânepă pentru fibră și alte culturi tehnice, care va satisface 
mai deplin nevoile de materii prime ale industriei alimentare 
și ușoare pentru asigurarea populației cu produse de primă ne
cesitate. Producția de legume de cîmp și ceă de cartofi de toam
nă va acoperi nevoile proprii în fiecare județ. în viticultură și 
pomicultură se vor întreprinde noi măsuri de ridicare a poten
țialului productiv, prin modernizarea plantațiilor existente și 
crearea de noi plantații intensive și superintensive. O atenție 
deosebită se va acorda plantelor de nutreț, pentru care se re
partizează o suprafață de 1,2 milioane ha, în scopul îmbunătă
țirii cantitative și calitative a bazei furajere. Producțiile pre
văzute vor trebui obținute cu prioritate prin sporirea randa- 
mente’.or la hectar, prin măsuri concertate de folosire eficientă 
a bazei materiale existente, respectarea tehnologiilor stabilite 
și in special efectuarea tuturor lucrărilor în perioada optimă și 
de bună calitate, cu asigurarea densității plantelor la hectar.

Creșterea animalelor va constitui în continuare o orientare 
prioritară; ponderea ei urmează să ajungă Ia 48 la sută din to
talul producției agricole. Sint prevăzute sporuri substanțiale la 
efectivele de animale, la producția de came, lapte și ouă. Rea
lizarea acestor sarcini impune măsuri hotărîte pentru îmbună
tățirea indicilor de reproducție și în special pentru sporirea na
talității, creșterea substanțială a producțiilor medii (îndeosebi 
ia lapte) și a greutății medie la tăiere, precum și pentru moder
nizarea adăposturilor de animale și introducerea mecanizării la 
principalele lucrări. Un sprijin și mai susținut va fi acordat gos
podăriilor populației, prin asigurarea de reproducători de va
loare, asistență și îndrumare tehnică; se vor extinde și diver
sifica acțiunile de cooperare în creșterea și îngrășarea animale
lor. in vederea valorificării mai complete a resurselor existente.

în industria alimentară, prin mărirea gradului de valorifi
care a resurselor de materii prime agricole, folosirea mai com
pletă a capacităților de producție existente, dezvoltarea și mu
tilarea acestora, precum și prin creșterea randamentelor, ur
mează să se realizeze sporuri însemnate la alimentele de bază 
(carne, pește, lapte, brînzeturi, unt).

Amplul program de dezvoltare a agriculturii și industriei ali
mentare în al doilea an al cincinalului cuprinde și realizarea 
unui volum sporit de investiții, orientate în principal spre do
tarea cu tractoare, combine autopropulsate — multifuncționale 
și de mare capacitate — pentru recoltarea cerealelor, precum și 
alte mașini și utilaje agricole cu un grad ridicat de universali
tate, care vor permite realizarea mecanizată, în perioade scurte, 
a principalelor lucrări în agricultură.

în domeniul îmbunătățirilor funciare, pe primul plan se vor 
situa dezvoltarea și asigurarea bunei funcționări a sistemelor 
de desecări, precum și a celor de irigații; se vor extinde lucră
rile de combatere a eroziunii solului. (Plenara Consiliului Na
țional al Agriculturii a doptat și un program special care pre
vede ca pînă în 1985, sistemele de desecare să ajungă la o su
prafață de 3.6 milioane hectare, cele de irigații la 2,9 milioane



• îmbunătățirea organizării 

activității de mecanizare
Stimularea unităților agricole de pro

ducție în folosirea eficientă a parcului 
de tractoare și mașini agricole și renta
bilizarea stațiunilor pentru mecanizarea 
agriculturii a impus adincirea integrării 
mecanizării in activitatea unităților agri
cole. In acest scop, au fost adoptate 
măsuri de îmbunătățire a organizării me
canizării. care în esență prevăd ca trac
toarele și mașinile să fie date în folosința 
unităților agricole de stat și cooperatiste, 
pe bază de contract încheiat pe termen 
lung, ele rămînînd însă în proprietatea 
stațiunii pentru mecanizarea agriculturii, 
în vederea folosirii eficiente a mijloace
lor mecanice, unitățile agricole vor or
ganiza formații permanente de lucru pe 
una sau mai multe ferme șl vor răspunde 
de executarea la timp și de bună calitate 
a lucrărilor. Mecanizatorii vor fi transfe
rați la unitățile agricole de stat, care îi 
vor retribui în acord global, în raport cu 
rezultatele obținute. Unitățile agricole 
yor deconta S.M.A.-urilor cheltuielile 
efectiv făcute cu executarea lucrărilor, 
la care se vor adăuga o rată de benefi
ciu. Stațiunile pentru mecanizarea agri
culturii răspund, în continuare, de do
tarea cu. tractoare și mașini agricole, 
asigură repararea parcului și aprovizio
narea cu carburanți, lubrifianți, piese de 
schimb.

Măsurile de îmbunătățire a activității 
dtf mecanizare vor asigura creșterea răs
punderii unităților agricole în exploatarea 
cu randament sporit a mijloacelor meca
nice și aplicarea fermă a principiilor 
autogestiunii economice în activitatea de 
mecanizare.

• Rezolvarea deplină
a problemei furajelor

Obținerea producției anuale prevăzute 
în planul pe anul 1982 necesită rezol

varea deplină a problemei furajelor, atit 
prin Valorificarea pajiștilor naturale, cît 
și pe baza creșterii randamentelor la 
hectar, îmbunătățirea structurii suprafe
țelor cultivate cu plante de nutreț, ex
tinderea culturilor duble, folosirea inte
grală in hrana animalelor a tuturor pro
duselor secundare din agricultură și in
dustria alimentară, aplicarea unor teh
nologii care să asigure continua reducere 
a consumurilor de furaje pe unitatea de 
produs. Se va urmări îmbunătățirea 
structurii furajelor, prin cultivarea de 
plante leguminoase, proteice și suculente.

Consiliul Național al Agriculturii, por
nind de la necesitatea de a se mări 
participarea furajelor de volum și a se 
reduce corespunzător consumul de nu
trețuri concentrate, a analizat noi norme 
imbunâtățite de furajare, pe specii și ca
tegorii de animale și a stabilit o serie 
de acțiuni care să conducă la asigurarea 
acestor furaje in cantități și sortimente 
corespunzătoare cu cerințele fiecărei 
specii și categorii de animale. Noile nor
me prevăd următoarele limite maxime 
ale consumului specific de concentrate : 
4 OOî) kg / tona de carne de porc, 3 000 
kg / tona de carne de pasăre, 175 kg 1 mia 
de ouă. 11 kg/hl lapte de vacă. 10 
kg pe oaie adultă. Materializarea a- 
cestor norme impune măsuri pentru : 
creșterea mai accentuată a producțiilor 
medii și totale pe suprafața de teren ara
bil afectat bazei furajere ; diversificarea 
sortimentelor de furaje cultivate și in
troducerea în cultură a unor noi soiuri, 
mai valoroase ; extinderea suprafețelor 
de culturi duble ; recoltarea furajelor de 
volum in epocile optime și conservarea 
lor sub formă însilozată. de semifin sau 
fin ; valorificarea superioară a nutrețu
rilor grosiere, prin insilozarea cu nutre
țuri verzi ; generalizarea experienței pri
vind amonizarea paielor ; folosirea unor 
suplimente proteino-vitamino-minerale 
care să asigure creșterea conținutului in 
azot și sporirea digestibilit-îții furajelor 
grosiere.

• Semințe de înaltă 

productivitate
în condițiile asigurării unor baze teh

nice corespunzătoare, valorificarea ma
ximă a potențialului productiv al solului 
din fiecare zonă, impune asigurarea unor 
semințe sau materiale de plantat de înal
tă calitate, realizarea unei densități co
respunzătoare, în general aplicarea unor 
tehnologii moderne. De aceea, Consiliul 
Național al Agriculturii a aprobat, la 
recenta plenară, unele măsuri de îmbu
nătățire a activității de asigurare a se
mințelor de cereale, plante tehnice, fura
jere, legume etc.

în viitor, Academia de Științe Agricole 
și Silvice va răspunde de organizarea și 
realizarea intr-o concepție unitară a ac
tivității de producere și folosire a semin
țelor și materialului săditor necesare 
realizării sarcinilor de plan la toate cul
turile agricole, corespunzător structurii 
prevăzute în pianul de stat. în acest 
scop, stațiunile de cercetări voi’ produce 
semințe și material săditor din catego
riile biologice superioare (superelită, elită 
și forme parentale), iar unitățile agricole 
de stat și cooperatiste specializate și au
torizate vor produce semințe din înmul
țirea I-a și hibridă. Producerea de semin
țe din inmulțirea a Il-a se va face de 
către unități specializate și autorizate în 
acest scop, din cadrul consiliilor unice 
agroindustriale. Este de subliniat că în
treaga activitate de producere a semin
țelor se va desfășura sub Îndrumarea, 
controlul și răspunderea unităților de 
cercetare și producție, in unități specia
lizate și autorizate.

Au fost analizate și adoptate noi norme 
tehnice obligatorii pentru unitățile de 
producție cu activitate legumicolă, pre
cum și distanțele de plantat la vița de 
vie, care fac parte integrantă din tehno
logia de cultură și vor permite realizarea 
unor producții ridicate, stabile și de 
calitate.

hectare, iar pe 950 mii ha să se efectueze noi lucrări de comba
tere a eroziunii pe pante.

Obiective și răspunderi în autoaprovizionarea 
teritorială

PROGRAMUL privind autoconducerea și autoaprovizionarea 
teritorială pentru asigurarea populației cu produse agricole, 
animale și vegetale, în perioada 1982—1985 — elaborat din ini
țiativa și sub îndrumarea nemijlocită a tovarășului Nicolae 
Ceausescu — este astfel conceput, incit să constituie o nouă eta
pă de îmbunătățire a consumului populației. în concordanță cu 
cerințele unei alimentații raționale.

Situînd în centrul atenției aplicarea fermă a principiului 
autoaprovizionării. programul prevede o însemnată creștere în 
continuare a consumului mediu pe locuitor la came și produse 
din carne, lapte, ouă, pește, legume, cartofi, fructe și struguri 
de masă ș.a. Sporirea ponderii acestora în alimentație va per
mite reducerea consumului de pîine, făină, paste făinoase și mă
lai, astfel îneît să se mărească gradul de folosire a cerealelor în 
sectorul zootehnic și, deci, să crească producțiile animale. Pen
tru atingerea nivelurilor de consum prevăzute și pentru satisfa
cerea altor nevoi ale economiei naționale urmează să se ajungă 
lină la finele cincinalului, la efective reprezentînd o bovină de 
00 kg (pentru carne) la 13—20 de locuitori — respectiv o vacă 

cu o producție de 3 000 litri lapte la 10—12 locuitori, doi porci de 
110 kg la 5 locuitori, o oaie de 40 kg'la 4 locuitori, 15—18 păsări 
de 1,350 hg la un locuitor.

Programul prevede măsuri de întărire a rolului organelor lo
cale ale puterii de stat, de creștere a răspunderii acestora în 
buna aprovizionare a populației cu produse agroalimentare. 
Consiliile populare, ca organe ale autoconducerii și autoadmi- 
nistrării teritoriale, voi’ elabora programe de autoaprovizionare 
teritorială și de dezvoltare a agriculturii care vor cuprinde sar
cini concrete privind producția, consumul propriu, livrările de 
produse pentru fondul de consum județean și fondul de stat 
centralizat. In fiecare comună, oraș și județ se vor stabili nu

mărul de animale și suprafețele pe culturi, producțiile care tre
buie obținute pentru asigurarea consumului alimentar al popu
lației din fiecare localitate și îmbunătățirea continuă a struc
turii acestora Pentru a stimula organele locale să mărească 
producția zootehnică — baza îmbunătățirii alimentației popu
lației. întregul spor obținut din depășirea greutății la tăiere sau 
a producției medii pe animal se va constitui ca resursă supli
mentară pentru fondul de consum local.

Pentru a antrena participarea populației la realizarea măsu
rilor de autoconducere și autoaprovizionare. programul elaborat 
de fiecare unitate administrativ-teritorială va fi supus dezbate
rii in adunări generale ale cetățenilor și. după adoptarea lui. 
va deveni obligatoriu.

Condiția de bază pentru realizarea consumurilor prevăzute 
pe locuitor, atît pentru populația sătească cît și pentru cea oră
șenească. o constituie cultivarea cu randament sporit a întregii 
suprafețe agricole și creșterea de animale și păsări, la nivelul 
posibilităților existente in fiecare unitate socialistă și în gospo
dăriile populației. De aceea, toți lucrătorii care dețin terenuri 
agricole trebuie să le cultive în întregime și să crească animale 
și păsări, atît pentru nevoile proprii de consum, cît și pentru 
realizarea unor disponibilități de produse cu care să contribuie 
la fondul de stat.

NOILE MĂSURI adoptate, orientările și dimensiunile pla
nului pe 1982 concentrează eforturile lucrătorilor din agricultură, 
ale organelor centrale și locale asupra punerii depline în va
loare a potențialului existent în această ramură. După cum a 
subliniat secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „dispunem, in agricultură, de tot ce este necesar 
pentru a depăși starea actuală de lucruri, pentru a obține lichi
darea rapidă a lipsurilor și îmbunătățirea radicală a întregii 
activități, pentru a face ca. încă in anul 1982, să se. demonstreze 
că agricultura românească, că oamenii muncii, specialiștii din 
agricultură pot și dispun de forța necesară pentru a realiza ho- 
tărîrile Congresului al XII-lea, pentru creșterea contribuției 
agriculturii la dezvoltarea generală a patriei socialiste, la ridi
carea bunăstării generale a poporului".

Ovidiu POPESCU

10 Revista economiei



ECOKOMIE WATIOMALĂ^- - - - - - - - - - - - - -■

Noi resurse in circuitul economic

EXTINDEREA
PLANTAȚIILOR POMICOLE
VALOROASE

DEZVOLTAREA agriculturii româ
nești, în condițiile înfăptuirii noii 
revoluții agrare. înglobează și 

procesul de diversificare a structurilor 
de producție ; concretizat în extinderea 
tuturor ramurilor și culturilor agricole 
specifice zonei noastre geografice, acest 
proces este indispensabil pentru valori
ficarea superioară a condițiilor natura- 
rale ale țării. în acest sens, o atenție 
particulară se acordă dezvoltării pomi- 
culturii, care — pe terenuri mai puțin 
apte pentru alte culturi agricole — rea
lizează producții de valoare mare și cu 
importanță deosebită în asigurarea unei 
alimentații raționale. Pornind de la a- 
ceste considerente, în Planul de dez
voltare a agriculturii și a industriei a- 
limentare în perioada 1981-1985 se pre
vede ca producția totală de fructe să 
ajungă în anul 1985 la 3 milioane de 
tone, ceea ce va permite atingerea unui 
consum optim dc fructe pe locuitor, pa
ralel cu creșterea disponibilului pentru 
industrializare și pentru export.

Realizarea acestui obiectiv presupune, 
alături de exploatarea rațională a live
zilor existente, înființarea de noi plan
tații de pomi, suprafața rezervată pomi- 
culturii urmînd să crească cu peste 
50 000 ha. Vor avea loc, totodată, impor
tante mutații de ordin calitativ, concre
tizate, între altele, în modernizarea 
structurii pe specii și soiuri, mărindu-se 
ponderea speciilor deosebit de valoroa
se, sub raport economic și nutrițional.

Dintre speciile pomicole cărora li se 
acordă o mare atenție, un loc aparte 
revine nucului. în prezent, acesta se a- 
flă în cultură mai mult ca pomi răzleți, 
ceea ce a favorizat apariția unor feno
mene negative — distrugerea unui nu
măr însemnat de pomi în procesul de 
sistematizare a localităților, de efectua
re a unor lucrări de construcții, de lăr
gire a unor căi de transport pe margi
nea cărora erau plantați nuci etc. în ve
derea remedierii acestei situații au fost 
elaborate reglementări legale pentru 
protecția nucului și răspîndirea lui — 
mai cu seamă că este vorba de o specie 
care, pentru a. ajunge la maturitate și a 
rodi, comparativ cu altele, are nevoie de 
o perioadă mai lungă.

în Programul de dezvoltare a pomi- 
culturii se prevăd măsuri de extindere 
a plantațiilor de nuc. suprafața afecta
tă fiind de 3 000 ha, adică 5,8°, din su
prafața totală a noilor plantații de pomi 
prevăzută pentru cincinalul actual. O 
asemenea politică este determinată atit 
de rolul pe care fructele de nuc îl au 
în consumul populației, sub forme foar
te variate, cit și de avantajele pe care 
practicarea culturii nucului le poate o- 
feri producătorilor.

Nucile cunosc o largă utilizare in | 
consumul populației. Conținutul lor in I 
grăsimi, proteine și vitamine le impri
mă calități alimentare dintre cele mai I 
ridicate. Pe baza conținutului amintit, 
o tonă de nuci echivalează cu circa 
300 kg de carne de porc sau cu aproape 
3000 1 lapte. în urma uscării și a pre- I 
lucrării se obține un ulei comestibil de I 
o calitate foarte bună.

Consumul de nuci pe locuitor a eres- 1 
cut de la 1,1 kg ia 1975, la 2 kg in anul 
1980 — ceea ce reprezintă 4,3% din 
consumul total de fructe ce revine pe o 
persoană. Locul deținut de nucifere în 
consumul populației este determinat de 
conținutul bogat în substanțe proteice și 
in grăsimi. Este demn de remarcat că, 
în funcție de soi, nucile au un conținut 
de substanțe proteice de 15-17% și de 
grăsimi de 55-72% iar din punct de ve
dere calitativ uleiul de nuc este depă
șit numai de către cel de măsline.

Prin cerințele pe care le manifestă 
față de climă și sol, nucul poate contri
bui la punerea în valoare a unei însem
nate suprafețe de teren, care nu poate 
avea altă destinație agricolă. Dacă la 
aceasta adăugăm valoarea ridicată a 
producției ce se poate obține la hectar, 
avem măsura gradului de utilizare in
tensivă a pămintului și a altor resurse 
de producție, prin practicarea culturii 
nucului. Totodată, trebuie să ținem sea
ma că masa lemnoasă ce se poate obți
ne este foarte valoroasă, avînd între
buințări multiple.

Nucul este o specie care se caracte
rizează printr-o creștere viguroasă, po
mii puțind atinge o înălțime de 12— 

20 m, iar diametrul coroanei 10—18 
metri. în aceste condiții, rezultă o ™. 
titate importantă de masă lemnoasă Ia 
hectar (4a0—500 m°, într-o perioadă de 
25 30 de ani de la plantare). Lemnul 
provenit de la nuc este de esență tare, 
de calitate superioară și de valoare ri
dicată, utilizîndu-se în fabricarea mo
bilei. Ca urmare a calităților sale el se 
pretează foarte bine la șlefuire și lus
truire, căpătind un luciu frumos, ceea 
ce imprimă mobilei un aspect foarte 
plăcut, aceasta fiind mult solicitată pe 
piața internă și externă.

Lemnul de nuc, sub formă de famir, 
se poate utiliza la fabricarea mobilei. 
Țara noastră se află printre puținele 
țări (mai sint S.U.A., Franța și Italia) 
care exportă pe piața mondială furnir 
de nuc. Desigur că o atenție mai mare 
acordată acestei specii poate contribui 
la extinderea exportului de nuci, de 
furnir și de mobilă obținută pe bază de 
furnir de nuc și, deci, la sporirea re
surselor valutare ale țării, mai ales 
dacă avem în vedere cererea pe piața 
externă față de aceste produse.

Alături de importanța economică a 
lemnului de nuc,, trebuie să o. adăugăm 
și pe aceea a frunzelor. Din frunze se 
extrag substanțe tanante și coloranți 
care au utilizări multiple. în industria 
chimică, în industria textilă etc.

Este adevărat că, datorită particulari
tăților sale biologice, nucul intră, pe 
rod mai tîrziu decît alte specii (în 8-10 
ani), ceea ce presupune imobilizarea in
vestițiilor respective pe o durată rela
tiv mare în cazul înființării de noi 
plantații. Ca urmare, la același volum 
al investițiilor, beneficiul va apare mai 
tîrziu decît la speciile cu rodire timpu
rie. Fenomenul. este accentuat de modul 
în care sînt repartizate investițiile pe 
ani, cea mai mare parte a acestora 
(71,4%), fiind efectuate în primii ani, 
pentru înființare și pentru întreținere, 
ele rămînînd imobilizate pînă la intra
rea plantației pe rod (tabelul nr. 1).

O contracarare, cel puțin parțială, a 
efectului economic negativ al imobiliză- 
iii investițiilor se poate obține prin cul-



Tabelul nr. 1

Structura investițiilor la un ha 
plantație de nuc

Specificație %
Investiții pentru înființare
și întreținere — total 100.0

din care :
a) pentru înființare 46,05
— amenajarea terenului 10.7
— material săditor 1,9
— combaterea dăunătorilor 10,7
— îngrășăminte și materiale

diverse 6,7
— lucrări manuale 3,1
— lucrări mecanice 13,04
b) pentru întreținere 53,5

din care :
anii I + H + III 25,4

tivarea a diferite plante pe suprafața 
dintre rîndurile de pomi (pînă la intra
rea acestora pe rod). Astfel se asigură 
și o utilizare rațională a pămîntului 
(care timp de 8-10 ani nu ar produce 
nimic), obținîndu-se diferite produse a- 
gricole.

Plantele cultivate printre rînduri ocu
pă circa 2/3 din suprafață ; restul tre
buie să rămîriă ca spațiu vegetativ nu
cilor, pentru a asigura dezvoltarea lor 
corespunzătoare. Alegerea acestor plan
te trebuie făcută în funcție de anumite 
criterii de eficiență economică, dar și 
de particularitățile lor biologice și teh
nice, așa încît cultivarea lor să nu in
fluențeze dezvoltarea normală a nucilor 
și să permită efectuarea lucrărilor de 
întreținere. Se recomandă să se cultive 
in special coacăze negre, afine și căp
șuni ; mai puțin adecvat este cartoful, 
care, fiind mare consumator de apă. are 
o influență negativă asupra evoluției 
plantației.

Practica de pînă acum arată că se pot 
obține beneficii însemnate prin utiliza
rea anumitor culturi printre rîndurile 
de nuci. în condițiile în care se cultivă 
coacăzul negru — așa cum arată expe
riența unor stațiuni de cercetare și pro
ducție din D.G.E.H., beneficiul poate a- 
junge la peste 3 000 lei la hectar, in
vestițiile pe care le cere plantația pu
țind fi recuperate aproape în întregime 
pînă la intrarea pe rod. Rezultate mult 
mai bune se apreciază că se obțin prin 
cultivarea de căpșuni, în care caz be
neficiul poate să ajungă (la o producție 
de 6 500 kg la hectar și în condițiile noi
lor prețuri de producție), la peste 20 000 
lei la hectar.

Dincolo de aspectele amintite și care, 
desigur, constituie tot atîtea argumente 
pentru înființarea de plantații de nuc, se 
cuvine să fie abordată și problema efi
cienței economice a culturii acestuia. 
Obținerea unei producții de 2 000 kg de 
nuci la hectar — nivel care, potrivit re
zultatelor înregistrate de cercetarea ști
ințifică, poate fi realizat cu ușurință în 
condiții normale —, aduce un beneficiu 
de aproximativ 5 000 de lei, cu o rată a 
rentabilității de peste 21% (tabelul nr.2).

Tabelul nr. 2

Indicatori de eficiență economică 
la cultura nucului

Producția medie la hectar 
Cost de producție pe tonă 
Beneficiu la hectar
Rata rentabilității

2 000 kg
11 500 lei

4 890 lei 
21,3%

Beneficiul și rata rentabilității au un 
nivel mai redus decît în cazul altor spe
cii pomicole. Acest lucru nu trebuie să 
ducă, însă, la rețineri în ceea ce pri
vește înființarea de plantații de nuc, 
întrucît există importante rezerve pen
tru îmbunătățirea rezultatelor finale — 
de producție și economice — față de cele 
actuale. Avînd în vedere suprafața re
lativ mare ce urmează a fi plantată 
cu nuci în cincinalul actual, precum și 
investițiile destul de ridicate, trebuie să 
se urmărească rezolvarea unor probleme 
de ordin tehnic, organizatoric și econo
mic, atît în procesul de înființare a noi
lor plantații, cît și în cel de exploatare 
a livezilor, pentru a se obține rezultate 
tehnico-economice superioare, care să 
compenseze eforturile depuse.

Amplasarea plantațiilor trebuie să se 
facă în mod rațional, respectîndu-se 
cerințele acestei specii față de zona e- 
eologică. de climă și sol, de expunerea 
plantei, etc. Zonele optime în care se 
recomandă plantarea nucului trebuie 
să se caracterizeze prin temperaturi 
medii anuale de peste 8,5°C și ierni 
blînde, fără minime absolute sub 
-25°C Solurile care asigură cele mai 
mari producții sînt cele luto-nisipoase 
cu textură mijlocie și ușoară și cu dre
najul asigurat.

Pentru înființarea plantațiilor de nuc, 
organizarea și amenajarea terenului cu
prind lucrări de nivelare și parcelare a 
terenului, asigurarea apei pentru stropit 
și irigat. înainte de desfundarea terenu
lui se administrează 60 t gunoi de grajd, 
100 kg P2Oî și 120 kg K2O la hectar — 
îngrășăminte care se încorporează oda
tă cu desfundatul solului la o adîncime 
de 60 cm.

De asemenea, se recomandă produ
cerea de material săditor suficient, de 
calitate superioară și din soiurile care 
se pretează la plantarea în masiv. Epoca 
de plantare este toamna (noiembrie) și 
trebuie ținut cont de faptul că materia
lul săditor de nuc altoit se deshidratează 
foarte repede, motiv pentru care timpul 
de la scoaterea pomilor din pepinieră 
pînă la plantarea lor în livadă trebuie să 
fie foarte scurt.

O atenție deosebită se impune și fa
ță de tehnologiile de producție aplica
te, atît în plantațiile tinere, cît și în 
cele pe rod ; executarea unor lucrări 
adecvate condițiilor pedoclimatice loca
le are o influență pozitivă asupra ca
lității și volumului producției. Se im
pune, în mod deosebit, perfecționarea 
acelor elemente ale tehnologiei care de

termină în mod direct nivelul produc
ției, astfel încît, cu o utilizare econo
mică a tuturor factorilor de producție, 
să se obțină randamente ridicate la 
hectar, deci acoperirea cheltuielilor de 
producție și sporirea beneficiilor.

în perioada de întreținere (în primii 
6—7 ani de la plantare) solul trebuie să 
fie afinat și curat de buruieni, execu- 
tîndu-se 2—3 prașile pe rînd și 4—5 
cultivații pe intervale (dacă acestea nu 
sînt ocupate cu alte plante). îngrășă- 
mintele organice (în doză de 30—40 t 
la hectar) se aplică o dată la 3—-4 ani, 
iar cele pe bază de azot se administrea
ză începînd cu al doilea an de la plan
tare (20—30 g s.u. la m2), pe proiecția 
coroanei. îngrășămintele pe bază de 
fosfor se aplică anual, începînd cu anul 
al patrulea de la plantare, odată cu 
arătura de toamnă, în doze de. 60 s.a. 
pe hectar.

Combaterea bolilor specifice nucului 
(bacterioza și antracnoza) se face prin 
aplicarea a 4—6 tratamente cu zeamă 
bordeleză (primăvara începînd de la 
15 mai), ținînd seamă de avertizările 
făcute de organele specializate.

Rezultatele economice superioare la 
cultivarea nucului sînt condiționate și 
de modul în care se realizează valori
ficarea fructelor. în acest sens, prezintă 
un interes aparte modalitatea în care se 
efectuează recoltatul nucilor și menți
nerea calității acestora pe timpul depo
zitării și păstrării. Recoltarea se reco
mandă a fi făcută respectînd perioada 
de maturare a fructelor și fiind în
soțită de condiționarea acestora ; nu
cile vor avea astfel un aspect comerci
al corespunzător și vor putea fi bine 
păstrate.

Dezvoltarea prevăzută a bazei tehni- 
co-materiale pentru valorificarea fruc
telor, prin crearea de noi spații de de
pozitare — va permite să se asigure 
condiții adecvate și pentru păstrarea 
nucilor care, chiar dacă nu se caracte
rizează — ca alte fructe — prin peri
sabilitate ridicată și prin cerințe deose
bite impun totuși respectarea unui 
minimum de parametri tehnici capabili 
să permită menținerea calității de con
sum.

Obținerea și valorificarea unor nuci 
de calitate superioară sînt influențate 
șî de sistemul de prețuri (de producție 
și contractare) practicate în cazul aces
tor fructe. Astfel, noile prețuri la nuci
le în coajă sînt diferențiate pe trei ca
lități, pentru calitatea „extra" 
fiind de 17 lei/kg, iar la calitatea I de 
13,90 lei/kg. Reflectînd mai bine chel
tuielile de producție, aceste prețuri sînt 
remuneratorii, iar în condițiile unei 
producții corespunzătoare permit - ob
ținerea unor beneficii stimulative.

dr. R. VOICU 
dr. V. VASÎLESCU 

dtd. M. RICUFA



DEZBATERE „R. E.“

Rolul si funcțiile creditului in reniimrea 
autogestiunii; optimizarea raportului 

între fondurile proprii și împrumutate (tf)
Accelerarea decontării 
activității de export

Eiena Coman, inspector la Sucursala 
județeană Iași a Băncii Naționale — în 
lumina Legii 12/1980, pentru întărirea 
autoconducerii muncitorești și autoges- 
tiunii economico-financiare și valutare, I 
în activitatea de comerț exterior și coo- | 
perare economică internațională, livră- I 
rile la export se efectuau odată cu în- : 
casarea de la extern a produselor expe
diate. Aceasta a determinat în trim. 1/ 
1981 restanțe foarte mari în realizarea I 
indicatorilor financiari (producția ' 
marfă vîndută și încasată și beneficiu), ; 
cit și lipsa de disponibil în cont. Așa ; 
a /'ost cazul și la întreprinderea de tri- 1 
colaje „Moldova" din Iași, unde durata I 
încasării produselor livrate la export 
depășea de multe ori 90 zile, sume pen- 
tru care Banca Națională a prelungit | 
creditul acordat unității.

Odată cu aplicarea noilor reglementări ' 
în cursul acestui an, durata de încasare • 
este între 5—10 zile, fapt ce a determi- > 
nat îmbunătățirea situației financiare a | 
unității : pe 9 luni întreprinderea de 
tricotaje ..Moldova"-Iași a recuperat 
nerealizarea la toți indicatorii. Intrucit . 
întreprinderea de comerț exterior plă
tește contravaloarea mărfurilor livrate 
între 5 și 10 zile de la primirea decla
rației vamale (instrumentul folosit 
fiind dispoziția de plată), considerăm 
că ar fi necesar ca pentru reducerea 
timpului in care se face achitarea pro- 
duselor unitatea de comerț exterior să 
primească credit de la B.R.C.E. numai j 
pentru perioada de maximum 5 zile : 
eventual, să se dea posibilitatea unită- : 
ților producătoare să calculeze penali - I 
tați de întîrziere pentru plata produ- . 
selor expediate și neîncasate in termen. ;

Menținerea capacității 
de plată a beneficiarilor

V. Furnică, contabil șef la Combina
tul de fibre sintetice Iași — în condi
țiile noului mecanism economico-finan- 
ciar, beneficiul a căpătat o importanță 
deosebită, intrucit de acesta depinde a- 
sigurarea fondurilor puse la dispoziția 
întreprinderii. Realizarea beneficiului 
depinde de mai mulți factori indepen
denți de întreprindere, printre care și 
capacitatea de plată a beneficiarilor pro
duselor livrate sau a serviciilor pres
tate. Perceperea de penalizări pentru 
neplata în termen a facturilor nu con
tribuie operativ la realizarea ritmică a 
beneficiului, mai ales că în numeroase 
cazuri trebuie să se solicite intervenția 
arbitrajului de stat. în vederea accele
rării decontărilor între unitățile econo
mice, propun următoarele :

— pentru toate facturile nedecontate 
în termen de 5 zile din lipsă de dispo
nibilități să se acorde beneficiarului 
credite cu dobindă majorată, indiferent 
dacă se referă Ia activitatea de bază 
sau investiții;

— solicitarea creditului pentru refa
cerea capacității de plată să nu fie lă
sată la latitudinea unităților in cauză, 
ci să constituie o sarcină obligatorie ; 
in caz de refuz, organele bancare să ia 
măsuri de blocare a drepturilor de re
tribuție a persoanelor din conducerea 
întreprinderii.

Credite pentru documente 
in curs de încasare pe măsura 
livrării produselor

Gh. Grădinara, revizor la Sucursala 
județeană Iași a Băncii Naționale — 
Autofinanțarea nu exclude ci. dimpotri
vă, presupune existența creditului ban
car, acestuia revenindu-i un rol impor
tant, inclusiv ca instrument de control 
prin leu în economia națională. Pentru 
a-și aduce aportul deplin la buna des
fășurare a proceselor economice, se im
pune așezarea creditului pe baze reale.

Una din categoriile de credite care 
are o pondere însemnată în volumul 
total de fonduri ale unităților econo
mice este creditul pe documente în curs 
de incasare, menit să asigure faza cir
culației produselor de la livrarea aces
tora pînă la incasare. Dacă pînă în trim. 
1/1980, creditarea documentelor în curs 
de încasare se realiza prin cont sepa
rat de mprumut. incepînd cu trim. 11/ 
1980, prin anularea din planul de con
turi a contului 341 „cont de acumulări 
și de credite pe documente în curs de 
incasare", aceste credite se acordă prin 
contul curent, în limita unor plafoane 
stabilite pe baza soldului documentelor 
in curs de incasare din trimestrul ante- 
precedent celui de plan. Practica a de
monstrat că. în principiu, nu se reali
zează o identitate a plafonului de cre
dite aprobat și a valorii documentelor 
in curs de incasare, de cele mai multe 
ori unitățile intrînd în incapacitate de 
plată din această cauză.

Anularea contului 341 mai are și o 
altă implicație deloc de neglijat. întru- 
cît contravaloarea produselor încasate 
se înregistrează în contul curent, iar 
Legea Finanțelor a prevăzut ca sumele 
datorate bugetului din beneficii și pre
levarea unei părți din valoarea produc
ției nete să se facă în volumul planifi
cat. în cazul nerealizării acumulărilor 
se înregistrează goluri de mijloace cir
culante pe seama acestor vărsăminte, 
ceea ce conduce la apariția incapacită
ții de plată.

Pentru înlăturarea neajunsurilor men
ționate propun revenirea la funcțiile 

fostului cont 341 prin care să se acorde 
creditele pentru documente în curs de 
incasare pe măsura livrării produselor 
și in care să se înregistreze contravaloa
rea produselor încasate, cu obligația 
evidențierii separate, in cadrul acestui 
cont, a acumulărilor, în limita cărora 
urmează a *e  efectua vărsăm intele.

Instrumente de decontare 
mai operativa

Vasile Vrabie, contabil șef, întreprin
derea de ulei „Unirea" — în vederea 
accelerării decontărilor între unitățile 
socialiste, considerăm oportune urmă
toarele perfecționări : în prezent, dispo
ziția de încasare cu factură este folo
sită. de regulă, pentru decontări între 
partenerii care au conturi deschise la 
unități bancare situate în localități di
ferite. Propunem ca și intre partenerii 
care au conturi deschise la unitățile 
bancare din aceeași localitate, să fie fo
losită, de regulă, tot dispoziția de înca
sare cu factură, deoarece prin expedierea 
facturilor prin poștă sau cu alte mijloa
ce, precum și pentru efectuarea opera
țiunilor la beneficiar, durata de înca
sare a unei facturi este de 6—10 zile de 
ia livrare.

Deoarece pentru livrările locale, măr
furile sînt ridicate de delegații benefi
ciarilor, propunem ca decontările să se 
facă cu mențiunea „decontare imediată", 
chiar dacă nu se încadrează in mod ex
pres în produsele specificate la pct. 13 
din Instrucțiunile nr. 2/1980, mărfurile 
fiind primite efectiv, iar recepția lor 
făcîndu-se în mod obligatoriu în ace
iași zi. în acest fel durata de încasare 
a unei facturi ar fi de 3 zile.

Controlul bancar în sprijinul 
prevenirii imobilizărilor

Vladimir Fădor, inspector la Su
cursala județeană Iași a Băncii Națio
nale — Se impune ca în activitatea 
bancară să aibă loc o creștere calita
tivă legată de activitatea de creditare, 
astfel îneît controlul bancar să fie pri
vit de conducerile întreprinderilor ca 
un ajutor în activitatea lor, iar măsu
rile luate să aibă un caracter construc
tiv.

în cadrul acestui control o mai mare 
importanță trebuie acordată controlului 
preventiv. Banca trebuie, în primul 
rînd, să cunoască perfect situația eco- 
nomico-financiară a întreprinderii, spe
cificul, particularitățile și condițiile 
concrete de desfășurare a activității. 
Contribuția activă a organelor bancare 
prin creșterea controlului bancar pre
ventiv trebuie să urmărească în primul



rind aspectele legate de prevenirea imo
bilizărilor, refuzînd efectuarea acelor 
plăți care încalcă normele privind gos
podărirea judicioasă a mijloacelor ma
teriale și bănești ; respingerea cererilor 
nejustificate din partea întreprinderilor 
și blocarea drepturilor de retribuirea 
persoanelor care s-au făcut vinovate de 
solicitarea unor fonduri suplimentare ; 
urmărirea permanentă a derulării con
tractelor, fabricării produselor, pentru 
evitarea creării de stocuri fără desfa
cere și excluderea acestora din calculul 
producției nete. O atenție deosebită tre
buie acordată unităților economice care, 
deși au beneficiat de credite pentru re
facerea capacității de plată, nu au reu
șit să se încadreze în nivelul planificat 
al mijloacelor circulante și se mențin 
în incapacitate de plată o perioadă mai 
Îndelungată.

în exercitarea controlului bancar pe 
linia lichidării imobilizărilor, la între
prinderea de motoare „Victoria"-Iași au 
fost obținute o serie de rezultate bune, 
care demonstrează contribuția activă a 
controlului bancar în prevenirea și li
chidarea imobilizărilor. Ca urmare a 
măsurilor luate, stocul de produse fi
nite fără desfacere asigurată s-a dimi
nuat în perioada 31.XII.1979—31.IX.1981 
cu 15,5 mii. lei ; stocurile totale de mij
loace circulante s-au diminuat cu 35 
mii. lei. Creditele nerambursate la sca
dentă s-au redus de 5 ori, la 30.VI.1931 
față de 30.VI.1980.

Dintre măsurile luate de organele 
bancare pentru redresarea situației fi
nanciare menționăm următoarele : a- 
cordarea unor credite pentru refacerea 
capacității de plată ; efectuarea unor 
analize complexe împreună cu delegații 
centralei industriale, cu care ocazie au 
fost stabilite o serie de măsuri menite 
să ducă Ia redresarea situației finan
ciare ; instituirea controlului prealabil 
asupra plăților ; emiterea de dispoziții 
obligatorii ; intervenții la băncile cum
părătorilor în vederea clarificării unor 
refuzuri ; excluderea la recalcularea 
fondului de retribuire din producția 

netă a produselor fără desfacere ; tre
cerea la credite nerambursate la sca
dență a stocurilor cu vechime, a pro
duselor fără desfacere, a refuzurilor 
etc. în plus, opinez pentru lărgirea com
petențelor conducerii sucursalelor, care 
să poată hotărî aprofundarea unor con
troale, cît și anularea sau efectuarea la 
perioade mai mari a altora.

O mai mare integrare 
a controlului în economie

Dr. Theodor Onofrei, inspector șef. 
Inspecția teritorială financiară de stat 
Iași — Menținerea permanentă a capa
cității de plată proiectate prin buge
tele de venituri și cheltuieli, precum și 
realizarea indicatorilor de eficiență la 
nivelul planificat presupune o activitate 
permanentă, angajantă. din partea or
ganelor financiare din întreprinderi, atit 
prin limitarea plăților la strictul nece
sar printr-un control financiar preven
tiv eficient, cît și prin realizarea de în
casări, care să constituie sursa onoră
rii la timp a obligațiilor de plată. în 
acest context, controlul financiar sub 
toate formele sale, inclusiv controlul 
economic preventiv recent introdus în 
industrie și construcții, este chemat 
să-și aducă contribuția sa la menține
rea echilibrului financiar și respectiv 
la realizarea indicatorilor de eficiență.

Obiectivul central al măsurilor de 
perfecționare a mecanismului econo- 
mico-financiar vizează întărirea și ridi
carea pe un plan superior a gestiunii 
economico-financiare, asigurarea ca
drului înfăptuirii reale a autogestiunii 
și autofinanțării, lărgirea autonomiei 
întreprinderilor și întărirea autocon- 
ducerii muncitorești, precum și sporirea 
cointeresării materiale colective și per
sonale a oamenilor muncii în desfășu
rarea unei activități eficiente. Toate a- 
cestea nu numai că nu vin în contra

dicție cu sarcinile controlului financial, 
ci, dimpotrivă, conferă acestuia noi di
mensiuni, presupun îmbunătățirea aces
tei activități în scopul aplicării corecte 
a tuturor reglementărilor adoptate 
odată cu noul mecanism economico- 
financiar. Din acest punct de vedere, 
mi se pare util a se studia posibilitatea 
instaurării obligației de verificare a bi
lanțurilor contabile sub forma „certifi
cării" sau a „autentificării" practicate 
in alte țări, care să ateste realitatea da
telor. legalitatea repartizării rezultate
lor și a constituirii și utilizării fondu
rilor.

De asemenea, dată fiind importanța 
corectei aplicări a tuturor actelor nor
mative adoptate odată cu noul meca
nism economico-financiar, a ridicării pe 
un plan superior a preocupărilor pen
tru gospodărirea rațională a mijloacelor 

I materiale și bănești în scopul crește- 
j rii eficienței economice, apare util ca 
; aparatului de control financiar intern 

din unitățile economice, prin care se 
realizează ponderea activității de con
trol financiar, să i se confere drepturi 
similare celor prevăzute de Legea nr. 
5/19*0.  pentru organele de control din 
Ministerul Finanțelor, Banca Naționa
lă a R.SJL și băncile specializate. 

; Mă refer la necesitatea ca organelor de 
i control financiar intern de la nivelul 
: ministerelor, consiliilor populare jude- 
I țene și a centralelor industriale să li se 

confere dreptul de suspendare a măsu
rilor cu caracter economico-financiar, 
care contravin dispozițiilor legale, 
dreptul de blocare a drepturilor bă
nești ale persoanelor cu funcții de con
ducere pentru abateri de la normele le
gale în gospodărirea resurselor mate
riale și financiare, precum și dreptul 
de suspendare a finanțării unor lucrări 
de investiții în cazul executării acestora 
cu încălcarea normelor legale.

Dezbatere consemnată de
Maria IONIȚÂ

ș^^^Bealiziri de prestigiu ale creației tehnice românești
du - ii ui firi -

un nou autovehicul cu performanțe
înalte

RECENT, întreprinderea de 
autocamioane din Brașov a intro
dus in fabricația de serie un nou 
autovehicul cu performanțe -tjh- 
nico-economice si funcționale 
înalte DAC — 11154 FAEM. A- 
cesta face parte din familia au
tovehiculelor destinate deplasă
rii atît pe șosele, cît și pe tere
nuri neamenajate, cu condiții 
grele de transport. Autovehicu
lul este echipat cu un motor 
Diesel supraalimentat de 154 CP, 
are o masă totală de 11 tone și 
dispune de cinci viteze de mers 
înainte și de una pentru mers 
înapoi. Grupul de forță este com
pletat de o cutie de distribuție 
cu două rapoarte pentru mersul 
pe șosea și în teren. Cabina au
tocamionului — metalică, raba
tabilă, este dotată cu instalație 
de ventilație și încălzire. Plat

forma realizată din lemn are 
două bănci laterale și ele raba
tabile, cu covergi și prelată.

Autocamionul DAC-11154 FAEM 
este de asemenea, dotat cu un 
număr de instalații și dispozitive 
auxiliare destinate unei condu
ceri ușoare în orice situație, pe 
orice fel de teren, dispozitiv de 
umflare și de reglare din mers 
a anvelopelor și de menținere a 
aerului într-o cameră de aer 
găurită, cirlig de remorcare de 
40KN efort de tracțiune, instala
ție de preîncălzire a motorului 
pentru pornire la rece, la tempe
raturi sub —15°C. Cu asemenea 
înzestrare, noul autocamion are 
posibilități de abordare atit a 
pantelor de pînă la 30°, rampe 
laterale maxime de 20°, cît și 
posibilități de trecere prin tere
nuri mlăștinoase și vaduri ne

amenajate cu adincimi de un 
metru.

Datorită acestor dotări și per
formanțe noul tip de autoca
mion este un vehicul adecvat 
pentru deservirea punctelor greu 
accesibile, puțind trece de la

viteza de 85 km/oră pe drumuri 
amenajate, direct pe terenuri 
frămintate, mlăștinoase sau pe 
pante abrupte, indiferent de con
dițiile meteorologice.

E. K.



TRANSFORMAREA ROMÂNIEI 
ÎNTR-O ȚARĂ CU NIVEL MEDIU 

DE DEZVOLTARE*)

*) Prima parte a articolului a apărut 
în numărul 47 / 1981 al revistei.

**) Considerăm agrare țările în care ra
portul dintre populația agricolă și eea in
dustrială este mai mare de 3, agrar-indus
triale, țările în care acest raport este 
situat între 1—3, industrial-agrare, țările 
in care, invers, raportul dintre populația 
industrială și cea agricolă este între 1—3, 
țări industriale, în care raportul este situat 
intre 3—5, iar țări cu economie tehnolo
gică, cele in care raportul dintre populația 
industrială și cea agricolă este mai mare 
decît 5.

- opțiuni, trăsături, exigențe -
| N GENERAL, varietatea tehnici- 
I lor folosite în economie pare să 
•fie cu atît mai mare cu cît rit

mul industrializării este mai rapid și 
cu cît rata acumulării este mai înaltă. 
Aceasta, probabil, pentru că în țările 
care se industrializează în timpul nos
tru, rata înaltă a acumulării favori
zează accesul la tehnici mai noi, iar 
realizarea unor ritmuri mai înalte de 
creștere economică și de industrializa
re cere menținerea și a locurilor de 
muncă dotate cu o tehnică mai veche. 
Varietatea de tehnici ar putea fi mai 
mane în țările cu nivel mediu, decît în 
țările în curs de dezvoltare, pentru că 
accesul acestora din urmă la tehnicile 
cele mai noi este mai sever limitat de
cît al primelor și, deci, diapazonul teh
nicilor folosite este mai restrîns. 
.,Pluralismul tehnologic'*  face ca în 
economie, alături de niveluri înalte ale 
productivității muncii în unele compar
timente, să se întîlnească niveluri scă
zute în alte compartimente. Pe această 
bază, productivitatea medie, „socială1, 
a muncii, în aceste țări, este mai scă
zută, adesea de cîteva ori mai scăzută, 
decît în țările dezvoltate și foarte dez
voltate ; nivelul productivității muncii 
este însă esențial mai înalt decît în ță
rile în curs de dezvoltare.

Țările cu nivel mediu au, în general, 
o economie complexă, în care alături 
de industrie s-au dezvoltat agricultura, 
construcțiile, transporturile, comerțul, 
invățămîntul și cercetarea științifică, 
sistemul de ocrotire a sănătății etc. 
Structurile industriei sînt foarte va
riate ; acestea sînt mai complexe în ță
rile socialiste, în care ramurile produ
cătoare de mijloace de producție, in
clusiv cele decisive pentru progresul 
economic, ca și subramurile generatoa
re de progres tehnic contemporan sin', 
mai înalt dezvoltate. Structurile indus
triale ale țărilor socialiste, pe care le 
considerăm ca avînd un nivel mediu de 
dezvoltare, sînt însă destul de diferite ; 
deși toate aceste țări au dezvoltat ia 
cote ridicate construcțiile de mașin,. 
inclusiv subramurile lor avansate, ener
getica și industria chimică, în R. P. 
Bulgaria și R. P. Ungară, de exemplu, 
siderurgia este comparativ mai puțin 
dezvoltată, nevoile de oțel ale econo
miei fiind satisfăcute într-o măsură 
însemnată pe seama importurilor. între 
țările capitaliste cu nivel mediu de dez
voltare, Spania pare a avea industria 
cea mai complexă și o pondere mai 
ridicată a ramurilor industriei grele.- 
în Grecia, ca și în Irlanda, însă, prac
tic, nu există siderurgie, iar construe-, 
țiile de mașini sînt relativ puțin dez
voltate.

„Pluralismul tehnologic", mai exact, 
folosirea unor tehnici mai vechi face 

ca raportul dintre producțiile moderne, 
care prelucrează intens materiile pri
me și resursele energetice și celelalte 
producții, ca și raportul dintre ramu
rile extractive și cele prelucrătoare să 
fie inferioare celor din țările dezvoltate 
din punct de vedere economic. în ge
neral, țările cu nivel mediu cheltuiesc 
pentru fiecare unitate de venit național 
cantități mai mari de energie, iar pen
tru fiecare unitate de producție indus
trială, cantități mai mari de materii 
prime decît țările dezvoltate. în cadrul 
ramurilor industriale, producția este 
mai puțin diversificată ; participarea 
acestor țări la circuitul mondial esie 
comparativ mai scăzută. Progresele în 
toate aceste direcții constituie obiective 
esențiale ale creșterii economice ale 
statelor cu nivel mediu de dezvoltare.

în toate țările cu nivel mediu au fost 
realizate progrese în dezvoltarea agri
culturii. Se constată însă o dependență 
severă a nivelului de dezvoltare a aces
tei ramuri de nivelul industriei ; în 
mai multe dintre aceste țări se apre
ciază că nivelul producției agricole este 
nesatisfăcător. Răminerile în urmă ale 
agriculturii se explică, probabil, prin 
eficiența mai scăzută a investițiilor 
agricole în comparație cu cea a inves
tițiilor industriale, care a determinat 
ponderi mai reduse ale celor dinții, 
prin transferurile de venit național din 
agricultură în favoarea industriei ele. 
în ansamblu, țările cu nivel mediu de 
dezvoltare au o economie industrial- 
agrară. Raportul dintre populația ocu
pată în industrie și cea ocupată în agri
cultură este supraunitar**),  dar nu de
pășește niciodată valoarea de 3. In 
aceste țări au fost aduse modificări im
portante în repartizarea teritorială a 
forțelor de producție. Industria și ra
murile neagricole sînt substanțial mai 
judicios repartizate pe teritoriul națio
nal decît la începuturile industrializă - 
rii. Dar problema regională nu a că
pătat încă soluțiile finale. Țările cu 
dezvoltare medie se confruntă încă cu 
aspecte mai acute sau mai puțin acute 
ale acestei probleme.

Nivelul de trai în țările cu nivel me
diu. corespunzător dezvoltării indus
triei, agriculturii și serviciilor este com
parativ ridicat. Consumul de bunuri 
alimentare și industriale, ca și de ser
vicii cunoaște progrese relativ rapide. 
Consumul de carne, produse din carne, 
lactate, fructe etc. — considerate ali
mente cu valoare nutritivă ridicată —, 
așa cum arată o seamă de studii între
prinse în ultima vreme, inclusiv în țara 
noastră este, de regulă, mai scăzut 
decît în țările dezvoltate. Mai scăzut 
este și gradul de înzestrare a populației 
cu bunuri de folosință îndelungată ; un

grad relativ ridicat prezintă consumul 
de bunuri industriale de uz curent, ca 
și nivelul de instruire al populației, 
care, în țările socialiste este apropiat 
sau chiar superior celui din unele 
țări capitaliste dezvoltate. Fenomenul 
sărăciei, care in majoritatea țârilor 

i socialiste a fost înlăturat, persistă însă 
• in țările capitaliste cu nivel mediu ; el 
; este, evident, mai puțin amplu decît în 
j țările nesocialiste în curs de dezvolta

re. dar mai extins decît în cele capita- 
I liste dezvoltate

Cu un venit național pe locuitor com- 
I parativ mai ridicat, cu o industrie dez- 
I voitată. folosind avantajele unei eeuee- 
' țări științifice și ale unui învățămînt re- 
; tativ avansate, țările cu nivel mediu de 
| dezvoltare au posibilități superioare de 
I a se apropia rapid de nivelul țărilor dez

voltate. Economia lor, deși se mai con
fruntă încă cu problemele rămînefii în 
urmă, este capabilă să depășească mai 
ușor dificultățile de creștere, inclusiv 
pe cele pe care le generează economia 
mondială și actuala ordine economică 
mondială.

Țările cu nivel mediu depășesc re
lativ repede „pluralismul tehnologic". 
Tehnica nouă nu mai este introdusă 
alături de tehnici mai vechi, ci înlocuind 
aceste tehnici. Industria, agricultura, 
transporturile asimilează rapid cuceri
rile tehnico-științifice ale timpului. 
Producția industrială cunoaște un pro
ces amplu de diversificare și de moder
nizare, în cadrul căruia ramurile avan
sate, cele generatoare de progres teh
nic cunosc ritmuri superioare de creș
tere. Economia țărilor cu nivel mediu 
se dezvoltă în mod hotărît pe căi in
tensive. Din acest punct de vedere, 
aceste țări au trăsături comune cu cele 
dezvoltate.

Obiective ale dezvoltării 
economico-sociale a țării

EVOLUȚIA nivelului de dezvoltare a 
forțelor de producție ale României, ni
vel apreciat după structurile sectoriale 
ale populației ocupate, poate fi urmă
rită în tabelul nr. 2.
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ECONOMIE NAȚIONALĂ^, ——

Cu structurile sectoriale actuale — 
aproape 30% din populație ocupată în 
agricultură și silvicultură, 44% în sec
torul secundar și 26%, în terțiar și cu ni
velul actual al venitului național pe lo
cuitor — România rămîne, în anul 1980 
(și în continuare pînă în 1985), o țară 
în curs de dezvoltare, cu o economie 
avînd un caracter industrial-agrar.

România dispune deja de o puternică 
industrie, în cadrul căreia ramurile in
dustriei grele, sectoarele decisive pen
tru progresul economiei naționale, ca și 
principalele subramuri ale industriei 
ușoare sînt puternic dezvoltate. După 
cum se știe, la o serie de produse in
dustriale de bază — oțel, fontă, lami
nate, sodă caustică, cauciuc sintetic, 
fibre și fire sintetice, ciment etc., ca și 
la țesături de bumbac și lînă, confecții, 
tricotaje, încălțăminte etc. — România 
se apropie sau a depășit producțiile 
pe locuitor din țările dezvoltate din 
punct de vedere economic.

A fost creată și apoi dezvoltată, mai 
ales ca urmare a politicii promovate 
după Congresul al IX-lea al partidului, 
o puternică industrie constructoare de

uneori esențial, mai mari decît în ță
rile dezvoltate și foarte dezvoltate***).  
Același „pluralism tehnologic" și, res
pectiv, folosirea unor tehnici mai vechi 
in industrie, dar și în agricultură, con
strucții, transporturi etc. este probabil 
principala cauză a rămînerilor în urmă 
ale industriei noastre pe planul structu
rilor de ramură. Consumurile energetice 
și de alte materii prime sînt ridicate, la 
rîndul lor, și din cauza unor rămîneri 
in urmă pe planul tehnicii folosite. Deși 
se fac eforturi mari și au fost obținute 
realizări de seamă în dezvoltarea subra- 
murilor moderne ale construcțiilor de 
mașini, ponderea lor este încă redusă. 
Tehnica veche și necesitatea utilizării 
ei, adică imposibilitatea de a renunța 
la ea, este, în final, cauza unor ponderi 
încă ridicate ale producțiilor care valo
rifică mai puțin eficient resursele natu
rale, ca și pe cele de muncă ale econo
miei naționale.

***) Uneori se ignoră existența „plura
lismului tehnologic" in țara noastră ; unii 
economiști sînt înclinați să creadă că teh
nica de producție a industriei și a eco
nomiei noastre (în totalitate, deci) în vir
tutea faptului că investițiile se fac de fie
care dată cel puțin într-o tehnică avan
sată, dacă nu într-o tehnică de vîrf, ar fi 
o tehnică comparabilă cu cea a țărilor ca
pitaliste dezvoltate. Rămânerile în urmă 
pe planul productivității muncii, al efi
cienței fondurilor fixe (volumul producției 
la o unitate de fonduri fixe), al raportu
lui dintre înzestrarea tehnică și produc
tivitatea muncii, al consumurilor ener
getice și de materii prune sînt explicate 
arin existența unor mari rezerve pe care 
industria și alte ramuri ale economiei 
noastre nu le-a descoperit, sau încă nu 
le-a valorificat. Productivitatea mai redusă 
a muncii, ca și eficiența redusă a fondu
rilor fixe ar fi, deci, rezultatul folosirii 
incomplete a timpului de lucru, al neajun
surilor în organizarea muncii și produc
ției etc. Consumurile energetice și consu
murile de materii prime ridicate s-ar da
tora risipei ș.a.m.d. Neîndoielnic, acestea 

, sînt cauze ale rămînerilor în urmă ale in
dicatorilor de eficiență, pe care la rîndul 
nostru le recunoaștem. Acestea însă nu 
sînt unicele cauze. Pentru aprecieri exacte, 
trebuie să avem în vedere și faptul că, 
eficiența scăzută se datorește, mai ales, 
tehnicilor mai vechi pe care le folosim, 
fapt pus în lumină de durata de funcțio
nare a fondurilor fixe care este mal mare 
și de ritmul de reînnoire a acestora care 
este mai mic în comparație cu țările dez
voltate.

Dezvoltarea rapidă a industriei și în
făptuirea politicii realiste, științific fun
damentate de secretarul general al par
tidului, în domeniul repartizării terito
riale a forțelor de producție pu-favori-

Tabelul nr. 2
Evoluția structurilor sectoriale ale populației ocupate în România

— în % față de total populâție ocupată —

Anii Total

Sectorul I Sectorul II Sectorul 
III

din care : 
agricultură Total

din care : 
industrie

1950 74 74 14 12 12
1965 57 57 26 19 17
1980 30 29 44 36 26
1985 22 22 cca. 50 cca. 42 cca. 23
1990 15 15 cca. 50 cca. 42 cca. 35

mașini diversificată ș capabilă, așa zat o seamă de succese de extraordinară
cum spunea t o v a r ă ș u 1 Nicolae însemnătate pe acest tărîm. Există în
Ceaușescu, să înfăptuiască obiective teh
nice dintre cele mai complexe. în cadrul 
acestei industrii se dezvoltă rapid sub- 
ramurile electronică și electrotehnică, 
cea producătoare de mașîni-unelte mo
derne și complexe etc. Construcțiile de 
mașini asigură necesarul de mașini și 
utilaje ale economiei naționale în pro
porție de peste 3/4.

Există, în același timp, unele decalaje 
ale industriei noastre în raport cu per
formanțele industriale ale țărilor dez
voltate din punct de vedere economic. 
Ele se manifestă mai ales pe planul 
dezvoltării sub ramurilor și producțiilor 
moderne, care valorifică înalt resursele 
economice, al diversificării produselor 
și al performanțelor lor tehnice și de ca
litate, pe planul competitivității multora 
dintre ele pe piața mondială, ca și al 
capacității industriei de a se adapta 
rapid la noile cerințe ale economiei na
ționale și ale exportului etc.

„Pluralismul tehnologic", inevitabil și 
în țara noastră, mai ales în condițiile 
unor ritmuri înalte de creștere indus
trial#, face ca productivitatea muncii în 
industrie să fie de cîteva ori mai scă
zută decît cea din țările dezvoltate și 
ca eficiența folosirii fondurilor fixe să 
fie mai scăzută decît cea din țările avan
sate. Indicele înzestrării tehnice a mun
cii este încă constant superior indicelui 
productivității muncii, spre deosebire de 
cele mai multe țări dezvoltate, în care 
este subun'itar. Consumurile energetice 
și cele de materii prime pe o unitate 
de produs industrial sînt, de asemenea, 

toate județele țării deja o puternică 
bază industrială care a permis apropie
rea considerabilă a condițiilor de muncă 
și de trai ale tuturor cetățenilor țârii, 
rezolvarea definitivă a problemei națio
nale și crearea unor premise superioare 
de dezvoltare în viitor a tuturor zonelor 
geografice și, în final, a tuturor locali
tăților. Există, în același timp, și o sea
mă de rămîneri în urmă, inevitabile în 
actualul stadiu de dezvoltare a forțelor 
de producție, puse în lumină de folosi
rea cu o eficiență comparativ mai scă
zută a resurselor de muncă ale popu
lației într-o serie de județe, în unele 
orașe, cu deosebire în cele mici, ca și în 
comune, inclusiv în viitoarele centre 
agro-industriale, care se reflectă pe pla
nul nivelului de trai, al structurilor so
ciale etc.

Avem deja o agricultură dezvoltată, 
care și-a mărit în ultimii 30 de ani de 
peste 3,5 ori producția. Ritmul de creș
tere a acestei ramuri este foarte înalt, 
astfel încît „revoluția verde" din unele 
țări nesocialiste în curs de dezvoltare 
— dublarea producției într-o perioadă 
de cea 25 de ani — reprezintă în com
parație cu noi o realizare comparativ 
modestă. în general, agricultura este 
capabilă să satisfacă la niveluri cores
punzătoare stadiului de dezvoltare a for
țelor de producție. din țara noastră, ce
rințele alimentare ale populației, ne
voile industriei alimentare și ușoare și 
să creeze și unele disponibilități pentru 
export. Creșterea producției agricole 
este rezultatul unor importante eforturi 
de investiții ale societății și a avut loc 

în condițiile în care, între 1961—1980, 
populația agricolă s-a redus la circa ju
mătate, adică pe seama unor creșteri 
esențiale ale productivității muncii ; în 
ultimul deceniu productivitatea muncii 
în agricultură a sporit substanțial mai 
rapid decît în industrie și în celelalte 
ramuri ale economiei. Cu toate acestea, 
mai mulț sau mai puțin în concordanță 
cu nivelul de dezvoltare a industriei, 
agricultura noastră este încă rămasă în 
urmă ; randamentele la hectar, încăr
carea cu animale a terenului agricol, 
producțiile obținute pe un animal etc. 
sînt esențial mai scăzute decît în țările 
dezvoltate ; folosirea terenului agricol 
— principala bogăție naturală a țării — 
atît sub raport cantitativ, cît și cali
tativ este încă nesatisfăcătoare, chiar 
în raport cu posibilitățile noastre reale.

Succese importante și un nivel înalt 
al activității au fost realizate și în cele
lalte ramuri ale economiei naționale, 
^vem o industrie ă construcțiilor com
parativ dezvoltată, capabilă să-și înde
plinească sarcinile care decurg ’din fo
losirea în continuare a unei rate înalte 
a acumulării. Există, însă, în această 
ramură rămîneri în urmă pe planul în
zestrării tehnice și al productivității 
muncii, care fac ca populația ocupată 
să fie, comparativ cu alte țări, prea 
numeroasă. Dispunem de o rețea de 
transporturi avansată, care se constituie 
treptat într-un sistem național modern 
și eficient. Avansate, sub raportul în
zestrării tehnice și al organizării, deși 
rețeaua este mai restrînsă decît în alte 
țări, sînt transporturile feroviare. Este 
dezvoltat transportul rutier, cu deose
bire ca un transport complementar. 
Avem deja o puternică și în rapidă dez
voltare flotă maritimă.

Dispunem de o cercetare științifică 
comparativ puternică. în prezent, popu
lația ocupată în sfera științei și deser
virii științifice, care s-a dublat la circa 
7 ani. reprezintă circa 1% din totalul

prof. dr. Ion BLAGA
(Continuare in pag. 20)



CITITORII AU CUVÎKTUL
Producția neta

PROPUNEREA făcută in articolul „Nor
mative de producție netă pe liecare pro
dus planificat", publicat in „R.E." nr. 42, 
ar fi o metodă de evidență a producției 
nete nouă și curajoasă, dar greu de apli
cat. Considerentele? Funcția obiectiv ară
tată, de însumare a producțiilor nete pe 
frecare produs in parte, nu răspunde 
scopului in sine, de a contribui la creș
terea producției nete. Consider că produc
ția netă — indicator de sinteză al valorii 
nou create planificată pe total întreprin
dere - este suficientă pentru mobilizarea 
maselor de oameni ai muncii otita timp 
cît planul de venituri și cheltuieli sintetizat 
in balanța de venituri și cheltuieli este bine 
fundamentat și corelat cu posibilitățile 
reale din întreprindere.

Metoda propusă ar duce in mod sigur la 
creșterea numărului formularelor de calcu
late economică, la risipă de timp. La o 
întreprindere care are o gamă de produse 
foarte variată, în această situație trebuie 
înființată o evidență separată a elemen
telor producției nete pe fiecare produs in 
parte.

După părerea mea, mai curlnd sînt ne
cesare metode concrete de reducere a cos
turilor materiale decit metode de reflec
tare a producției nete. Să folosim timpul 
pentru comensurarea și cintărirea la gram 
a materialelor care se dau in consum, 
adeseori cu multă ușurință ; economiștii să 
analizeze ocest aspect cu maiștrii, tehni
cienii și cu inginerii care pentru a. masca 
rebuturile, camuflează incă din proiectare 
costuri materiale suplimentare și nejusti
ficate. O mare rezervă de producție netă 
consider că se află in aplicarea riguroa
să a controlului preventiv și economic.

Costin COLEA 
contabil șef la întreprinderea 

„Avicola*  din Brașov

ECOURI

Reducerea cheltuielilor 
materiale

ÎN industria chimică au fost obținute 
reduceri ale consumurilor specifice la u- 
nele materii prime, materiale, combusti
bili și energie. Cu toate acestea, rezulta
tele nu sînt satisfăcătoare, așa cum s-a 
arătat și în articolul „Reducerea accen
tuată a cheltuielilor materiale, impera
tiv al creșterii eficienței economice", apă
rut în nr. 28 al „R.E.".

Pentru asigurarea încadrării consumuri
lor de materii prime și energetice în 
nivelul indicatorilor din program, minis
terul, centralele, combinatele din indus
tria chimică au stabilit măsuri care s-au 
materializat; s-au terminat probele teh
nologice la instalația Kellogg-Făgăraș ; 
s-a pus în funcțiune instalația de uree la 
Combinatul de îngrășăminte chimice Ba
cău; s-a înlocuit schimbătorul de căldu
ră 102 C la Combinatul de îngrășăminte 
chimice Craiova; au fost remediate toate 
defecțiunile la separatorul 106 F de la 
toate instalațiile Kellogg; în mai 1981 a 

fost pus în funcțiune compresorul 5 gaz 
sinteză la Combinatul de îngrășăminte 
chimice Slobozia. S-a mărit, de aseme
nea, capacitatea ciclului de răc:re o amo
niacului la instalația Kellogg de Io Combi
natul de îngrășăminte chimice Craiova. 
In fine, menționăm că s-o trecut Io apli
carea integrală a soluțiilor stabilite de co
lectivele de specialiști core au analizat 
concepția produselor și tehnologiilor in 
cadrul acțiunii de reducere o consumu
rilor materiale și energetice.

loan PETRU 
director in Ministerul Industriei Chimice

♦
SINTEM in total-tote de acord cu ;de le 

și direcțiile de acțiune pentru reducerea 
consumurilor de materiale care se regă
sesc in articolul apărut in „Revista eco
nomică". La I.U.C. „Grivița roșie" se 
realizează o producție de un cate după 
proiectele beneficiarilor core, in principe:, 
sint executate de I.I.T.P.I.C. — București și 
I.C.I.T.P.R. — Ploiești. Aici se determină 
dimensiunile, forma și condițiile pentru re
perele din care se constituie onsomblele 
și subansamblele. Noi ne-am încadrat in 
consumurile de materiale plondicote.

Piesele care consumă un mare volum de 
material brut în raport cu greutatea lor 
finită sînt: funduri și capace de reci
piente sub presiune, care sint p ese ro
tunde executate din table de forme poli
gonale (pătrat, dreptunghi, trapez) ce se 
livrează de C.S. Galați ; flanșele lami
nate pentru corp și racorduri care se 
livrează din inele de secțiun: pătrate sau 
dreptunghi și nu după forma lor finito 
cu adaosuri tehnologce minime (I.U.C.F. 
Rm. Vilcea).

Pentru reducerea în continuare a con
sumurilor de materiale care se utilizează 
la realizarea utilajelor pentru industria 
chimică și de rafinării trebu;e să se ac
ționeze cu fermitate pentru livrarea la 
termen și în condițiile stabilite de dimen
siuni și calitate a metalului de către 
acești furnizori.

Stelian NECULA 
director general adjunct 

Centrala industrială de utilaj 
tehnologic chimic și rafinării

♦
COLECTIVELE de oameni ai muncii din 

construcția de mașini depun eforturi sus
ținute pentru a economisi cît mai mult 
posibil materiile prime și materialele, cu 
precădere metalul.

Normativul de consum (t mii. lei) a fost 
redus de la an la an atît la total metal, 
cit și la laminate finite (cu circa 24%, res
pectiv 22% în anu! 1980 față de anul 
1975), iar gradul de valorificare a crescut 
cu peste 39% Io total metal și cu 40% la 
laminate finite.

Institutele de cercetare și inginerie teh
nologică, împreună cu specialiștii din în
treprinderi, centrale industriale și minis
ter au întocmit planuri concrete de mo
dernizare a produselor pe care le exe
cută, vizînd reproiectarea și proiectarea 
constructivă a acestora în vederea ușu
rării lor, asimilarea unor produse noi, mo
dernizarea unor tehnologii etc.

Sîntem de acord cu cele semnalate de 
„R.E.“, că o serie de produse sînt mai 
grele decît cele similare din alte țări. 

Fără a motiva intr-un fel sau altul, vă 
arătam că mașinile de alezat și frezat 
executate de I.M.U.A. București nu pot fi 
comparate cu cele străine la greutate, 
deoarece produsele românești au înglo
bate in greutatea totală și greutatea 
unor subansamble (platou, dispozitiv de 

xare a mașinii pe fundație, lanțuri port- 
cobluri cu cablurile aferente, instalații 
pentru mediul h'draulic și de răcire, apă
rători telescopice. echipament electric 
etc.) pe care furnizorii străini le consi
deră accesorii speciale ce pot fi cum
părate la cerere cu supliment de preț față 
de mașina normală, deci nici greutatea 
totală a mașinii nu înglobează greutatea 
acestor subansamble.

în legătură cu adausurile de prelucrare, 
piesele care consumă un mare volum de 
material brut (ce se îndepărtează) în 
raport cu greutatea lor finită sînt piese 
turnate și forjate de complexități mari 
și cu condiții foarte severe impuse pentru 
realizarea lor. Pentru ca adausurile de pre
lucrare la asemenea piese să fie cît mar 
reduse. întreprinderile vizate (și nu nu
mai ele), in funcție și de dotările tehnice 
respective, au trecut sau vor trece la tur
narea de precizie și la forjarea în ma
trițe închise.

Șerban TEODORESCU 
director general in Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini

*
PRIN acțiuni de tipizare o tost asimi

lată și introdusă în fabricație familia de 
ventilatoare radiole silențioase care au 
atit performanțe aerodinamice, cît și 
consumul de material raportat la puterea 
instalată comparabile cu ale celor mai re
numite firme străine. De asemenea, au fost 
introduse în fabricație familiile de venti
latoare V14. V32, familia de ventilatoare 
pentru transport pneumatic, cu performanțe 
comparabile cu ale firmelor străine. 
Colectivul de proiectare ventilatoare din 
Centrul de cercetare și inginerie tehnologi
că pompe și ventilatoare are în programul 
său de activitate ca pînă la sfîrșitul anu
lui 1981 la toate ventilatoarele de acest 
tip să întocmească documentații de exe
cuție pentru înlocuirea suportilor în con
strucție cheson din tablă cu suporți exe
cutați în construcție combinată din tablă 
șf profile laminate, aceea ce va duce în 
final la o reducere a consumului de ma
terial cu circa 10% față de prezent, 
urmînd ca întreprinderea de ventilatoare 
din București să introducă în fabricație 
ventilatoarele cu noul tip de suporți înce- 
pînd cu comenzile din ianuarie 1982. Se 
au, de asemenea, în vedere sporirea indi
cilor calitativi ai ventilatoarelor, mărirea 
randamentului, micșorarea indicatorului 
kg KW util prin reducerea dimensiunilor 
de gabarit și mărirea vitezei, respectiv a 
turației ventilatoarelor.

Vom ajunge astfel ca la sfîrșitul anului 
1983 să nu mai avem, practic, exemple de 
ventilatoare industriale care să se situeze 
sub indicii tehnico-economici realizați în 
alte țări.

Gh. ȘERBAN 
director, Int reprinderea 

de ventilatoare București

Pagină realizată de
Emil ZAMFIRESCU
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DAT FIIND că volumul încasări
lor și volumul beneficiilor repre
zintă indicatori de bază în eva

luarea activității institutelor de cerce
tare științifică (CS) și inginerie tehno
logică (IT), apare necesară o continuă 
preocupare a specialiștilor pentru ca 
dimensionarea lor să fie rezultatul uti
lizării unor metode menite să asigure 
fundamentarea temeinică, pe criterii 
științifice, a relației efort-efect, în con
cordanță cu reglementările în vigoare, 
care prevăd o rată a rentabilității de 
6% pentru temele de proiectare și de 
10% pentru lucrările de cercetare știin
țifică și microproducție industrială.

O astfel de preocupare este cu atît 
mai necesară după părerea noastră cu 
cît, în prezent, în industria constructoa
re de mașini — domeniu la care se va 
limita analiza prezentă — apar situații 
în care beneficiile și implicit rata ren
tabilității efectiv realizate în unele ca
zuri în anumite institute au fost cu 
mult mai mari decît nivelul planificat 
al acestor indicatori, deoarece cheltuie
lile au fost uneori supraestimate în 
fază de antecalcul și ulterior nu au 
mai fost reactualizate. Totodată, dato
rită planificării an de an a unei rate a 
beneficiului mai mare decît cea reali
zată în anul anterior care, la rîndul ei, 
o depășise pe cea planificată, s-a ajuns 
la realizarea în cîteva institute a unor 
rate ale rentabilității sensibil mai mari 
față de rata normală a rentabilității 
prevăzută pentru activitatea de cerce
tare. Această situație s-a datorat și 
tendinței înregistrată în unele cazuri 
de a se majora beneficiile prin supra- 
estimarea cheltuielilor antecalculate 
pentru fiecare temă de CS și IT, pre
cum și datorită facturării temelor de 
proiectare și cercetare nu pe baza unui 
deviz postcalculat, ci pe baza valorii 
din contract, iar a microproducției pe 
baza unor tarife care includ un benefi
ciu stabilit în funcție de nivelul renta
bilității planificate.

Principalul avantaj rezultat s-a con
cretizat în îndeplinirea și depășirea 
substanțială a beneficiului și, implicit, 
în posibilitatea cointeresării materiale 
suplimentare a personalului muncitor. 
Nu trebuie uitat însă că supradimen
sionarea beneficiilor și, implicit, a vo
lumului încasărilor (prin fila de plan) 
are și unele efecte contrare ca : absor
birea fondului de tehnică nouă al be
neficiarilor din construcțiile de mașini 
de către un număr relativ mai redus 
de teme de CS și IT, dar cu o valoare 
supraevaluată; orientarea cercetărilor 

spre temele de CS, IT și spre produc
ția industrială cu o valoare (cheltuită) 
mai ridicată în scopul îndeplinirii celor 
doi indicatori financiari ; cunoașterea 
mai puțin riguroasă, cu ajutorul aces
tor indicatori, a efortului real depus 
în cercetare.

De aceea, după părerea noastră, se 
simte necesitatea perfecționării în con
tinuare a modului de stabilire a indica
torilor amintiți, de determinare a unor 
corelații între ei și de utilizare a unor 
criterii precise de fundamentare a lor. 
Volumul beneficiilor ar trebui stabilit, 
după părerea noastră, in funcție de 
cheltuielile efectiv realizate pentru re
zolvarea tuturor fazelor înscrise in 
contractul de CS și IT, și nu pe bază de 
cheltuieli anticipate, estimate în mo
mentul încheierii contractelor de cerce
tare. Aceasta presupune, evident, cu
noașterea cu precizie a volumului chel
tuielilor respective in cadrul cărora 
cheltuielile cu munca vie ocupă partea 
cea mai însemnată.

PROBLEMA FUNDAMENTALA in 
determinarea corectă a costurilor afe
rente lucrărilor de CS și IT o re
prezintă cuantificarea muncii vii afe
rente executării la timp a lucrărilor. 
Această evaluare trebuie să fie înscrisă 
într-un deviz antecalculat și cunoscut 
apoi cu exactitate pe baza unui deviz 
postcalculat. în ceea ce privește măsu
rarea muncii trecute aferente desfășu
rării activității de CS și IT, aceasta 
poate fi determinată pe baza comenzi
lor de scoatere din magazie a materia
lelor respective. ' \

Cuantificarea muncii vii aferente 
executării la timp a lucrărilor presu
pune îndeplinirea unor condiții prea
labile :

— existența unor norme de muncă 
pe unități fizice unificate pe genuri de 
lucrări ;

— stabilirea unei valori medii pe oră 
(tarif orar)- în activitatea de IT și 
proiectare de obiective de investiții. 
Stabilirea nivelului acestui tarif orar 
ar fi de competența fiecărui institut cu 
avizul ministerului tutelar, iar baza lui 
de calcul o reprezintă analiza critică a 
elementelor costurilor realizate în in
stitute, precum și respectarea legisla
ției privind rata beneficiului. Struc
tura tarifului orar se compune din re
tribuția bănească calculată pe baza 
retribuției anuale și a fondului anual 
de timp exprimat in ore-om. impozitul 
pe fondul total de retribuție. C.A.S. La 
aceste cheltuieli cu munca vie se mai 
adaugă și valoarea materialelor con
sumate pe parcursul proiectării și cota 
de cheltuieli generale ale institutului. 
De asemenea, se mai adaugă și un be
neficiu corespunzător ratei legale de 
rentabilitate. Rezultă, așadar, că tari
ful orar de evaluare și decontare a ac
tivității de inginerie tehnologică și 
proiectare de obiective de investiții 
conține in structura sa nu numai ele
mentele incluse în costuri, ci și benefi
ciul aferent acestor costuri totale.

Așadar, pentru o mai bună funda
mentare a unor indicatori econo- 
mico-financiari ai institutelor de CS și 
IT apreciem ca necesară modificarea 
opticii asupra priorității lor, in sensul 
primatului unităților fizice (normele de 
muncă pe unități fizice revizuite perio
dic) și pe baza acestora, stabilirea in
dicatorilor valorici. în acest fel și în 
domeniul cercetării și proiectării pot fi 
introduși ca indicatori de plan — indi
catori fizici care reflectă, după pă- 

1 rerea noastră, mult mai realist efortul 
posibil și cel efectiv realizat de colec
tivul unei unități de CS și IT. Pe 
această bază apreciez că institutele-pot 
fi cointeresate în mai mare măsură în 
concentrarea eforturilor spre scurtarea 
d uiatei fazelor de cercetare și proiec
tare și implicit în contractarea unui 
număr sporit de teme. în acest fel, 
fondul de tehnică nouă al întreprin
derilor va putea fi utilizat mai rațional 
pentru finanțarea unui număr sporit 
de contracte încheiate cu institutele de 
CS și IT. Pe de altă parte, utilizarea 
devizelor de postcalcul la facturarea 
lucrărilor încheiate creează posibilita
tea determinării corecte a totalului 
costurilor aferente lucrărilor încheiate 
și includerii unei cote de beneficiu 
conform cu reglementările legale.

FUNDAMENTAREA ANUALA a vo- 
i lumului indicatorilor economico-finan- 

ciari pe baza ideilor prezentate tre- 
| buie să fie urmată de o altă modifi- 
I care a opticii referitoare la defalca- 

rea diferiților indicatori pe tri- 
■ mestre și luni. Activitatea de CS și IT 

se particularizează prin faptul că evo
luează într-o curbă crescătoare de-a 

I lungul anului, volumul mai mare al 
i acestor indicatori întîlnindu-se la 

sfirșitul anului calendaristic, cînd este 
I programată finalizarea multor teme de 
| cercetare și proiectare, care în multe 
I cazuri presupun și execuția „rezulta

tului material" al contractului — pro
totipul, unicatul, materialul etc. Dato
rită acestei particularități, apreciez că 
defalcarea indicatorilor pe trimestre și 
luni trebuie făcută in conformitate cu 
eșalonarea temelor de CS și IT pe par
cursul anului. Pentru că, în prezent, 
dificultăți deosebite in acest sens în- 
timpină institutele în îndeplinirea rit
mică (lunară) în trim. I și II a planu
lui microproducției care are o pondere 
de circa 1/3 în valoarea activității mul
tor institute, intrucît pot să raporteze 
ca producție marfă doar producția cu
rentă. în timp ce produsele rezultate 
din activitatea proprie de CS și IT se 
vor produce cu precădere în trim. III 
și IV. Ca urmare, deși planul lunar nu 
este îndeplinit, îndeosebi în trim. I și 
II, totuși pe totalul anului, planul este 
îndeplinit și depășit la indicatorul 
volumul microproducției.

în acest cadru, o altă propunere le
gată de îmbunătățirea sistemului de 
planificare a indicatorilor econo- 
mico-financiari ai institutelor se referă 
la necesitatea elaborării unui sistem 
de norme orientative și normative pri
vind aprecierea eficienței economice a 
unității de CS și IT. Nu ne referim 
aici la eficiența economică calculată 
prin prisma efectelor economice cuan
tificabile rezultate în urma aplicării 
cercetărilor încheiate, ci la eficiența 
economică determinată pe baza indica
torilor economico-financiari proprii ai 
institutelor. Acești indicatori se pot 
calcula raportînd veniturile realizate 
la diferitele forme ale eforturilor (ma
teriale și umane) ale institutelor. In
troducerea unor normative minime 
care trebuie îndeplinite in toate in
stitutele la acești indicatori de eficiență 
economică este posibilă, după părerea 
noastră, numai în urma îmbunătățirii, 
a fundamentării indicatorilor valorici 
ai activității de cercetare.

Sorin V. STAN 
economist principal 

Institutul central pentru construcții 
de mașini



Progresul tehnic 
și condițiile 
de muncă
CA ȘI CELELALTE județe ale țârii, Harghita benefi

ciază din plin de roadele politicii științifice și con
secvente a Partidului Comunist Român, privind dezvol

tarea puternică a bazei tehnico-materiale a societății, ampla
sarea rațională pe teritoriu a forțelor de producție, apro
pierea județelor în ce privește nivelul producției globale pe 
locuitor și folosirea resurselor de muncă, realizarea în fie
care din ele a unui raport corespunzător în dezvoltarea sec
toarelor de bază — industrie, agricultură, construcții, trans
porturi, prestări de servicii —, ca un fundament trainic pen
tru afirmarea deplinei egalități între toți cetățenii patriei, 
fără deosebire de naționalitate, pentru ridicarea continuă a 
bunăstării materiale și spirituale, a gradului de civilizație al 
întregului nostru popor.

Creată aproape în întregime în anii socialismului și mai 
cu seamă în ultimele trei cincinale, în care și-a sporit pro
ducția de 5,3 ori, industria harghiteană — prezentă în prin
cipalele localități ale județului — se caracterizează astăzi 
prin diversificare pe ramuri, printr-o bază tehnică moder
nă. prin strînse legături de cooperare în producție cu între
prinderi din alte zone ale țării. S-a format aici un puternic 
detașament al clasei muncitoare (numărul personalului mun
citor s-a dublat în ultimii 15 ani, ajungînd în prezent la 
peste 115 mii de lucrători, din care peste 61 mii în indus
trie). valorificîndu-se pe plan local un potențial uman cu 
recunoscute tradiții de hărnicie. O proporție tot mai mare 
din veniturile populației județului se realizează în industrie.

Orientarea investițiilor din actualul cincinal în această 
principală ramură este aliniată la imperativul dezvoltării 
intensive și se concretizează cu precădere în completarea și 
îmbunătățirea dotării existente, prin folosirea mai judicioasă 
a spațiilor, înlocuirea unor utilaje învechite moral cu altele 

ț cu parametri tehnici superiori, creșterea gradului de meca- 
( nizare și automatizare. Se pune, totodată, un accent sporit 

pe înnoirea tehnologiilor și a produselor (ponderea pro
duselor noi și modernizate este în prezent de 31.2 la sută, 
față de 28 la sută, cît era stabilit prin plan).

Factorul uman în contextul modernizării 
procesului de producție

PROGRESUL TEHNIC, prin scopul și mijloacele sale, nu 
poate fi însă separat de factorul uman. Muncitorul va lucra 
cu atit mai productiv, va respecta cu atît mai riguros cerin
țele de calitate ale activității sale, cu cît se va bucura de 
condiții de muncă mai bune sub raport fiziologic și psihic, 
cu cit elementele de solicitare fizică brută ale operațiilor 
tehnologice vor fi mai mult înlocuite cu elemente de ana- 
liză-sinteză, apreciere, adaptare, decizie, specifice muncii 
intelectuale. Alături de progresul tehnic, care determină 
schimbări fundamentale în munca factorului uman, un rol 
deosebit îl are deci și evoluția în mod dialectic a concep
ției despre mecanizarea, automatizarea și cibernetizarea pro
ducției, care fac ca în rîndurile personalului din întreprin
derile industriale o parte tot mai semnificativă să o repre- 

i zinte muncitorii operatori, cei ce lucrează la sistemele de 
comandă și control și conducătorii proceselor de producție.

Unități economice ca întreprinderea mecanică și Țesă- 
toria din Gheorgheni, întreprinderea de tractoare și între
prinderea de producție industrială pentru construcții de căi 

■ ferate din Miercurea Ciuc, întreprinderea de matrițe și piese 
turnate din fontă și „Tehnoutilaj“ din Odorheiu Secuiesc 
ș.a. au beneficiat, în ultima perioadă, de importante lucrări 
de reuti'lare și modernizare. Cu acest prilej consiliile oame
nilor muncii, sindicatele și comisiile de creație tehnico-știin- 
țifică, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid 
au mobilizat, îndrumat și sprijinit cadrele tehnice și de eco
nomiști ca, împreună cu cei mai buni muncitori, să elabo
reze și să pună în aplicare atît soluții tehnologice și orga
nizatorice superioare, cît și soluții de optimizare a relațiilor 
om-mașină-mediu. Preocupările pentru adaptarea factorului 
uman — sub aspectul cunoștințelor profesionale, al condi
țiilor fiziologice și psihologice — la cerințele mașinilor, pre
cum și pentru adaptarea mașinilor la caracteristicile biolo

gice ale omului urmăresc asigurarea funcționării utilajelor 
cu randament maxim și cu un efort minim din partea mun
citorului.

Ergonomizarea mașinilor și locurilor de muncă
PRIN ergonomizarea mașinilor și locurilor de muncă 

se are în vedere rezolvarea unor probleme majore, cum sint: 
reducerea duratei generale a procesului de producție, cu 
efecte directe asupra scăderii manoperei pe produs ; crește
rea indicilor de utilizare a mașinilor și instalațiilor, conco
mitent cu reducerea costurilor de producție

Avînd în vedere că princ.piile ergonomice se pot mate
rializa prin proiectarea mașinilor uneltelor etc., avînd drept 
scop ca aceste mijloace să fie adaptate la nevoile și capaci
tatea omului și să poată da cele mai bune rezultate, precum 
și prin măsuri dc corecție asupra mijloacelor de muncă deja 
aflate in funcțiune, urmărindu-se murirea randamentului lor 
productiv, compartimentele de proiectare tehnologică, cele 
de organizare a producției, muncii și protecția muncii și orga
nismele obștești dintr-o serie de întreprinderi — pornind 
de la sugestii ale oamenilor muncii — au abordat studii 
a căror punere in practică s-a făcut, într-o serie de cazuri, cu 
forțe proprii, prin autoutilare.

Au fost obținute, în acest sens, rezultate semnificative 
atît prin proiectarea ergonomică a mașinilor- și locurilor de 
muncă, la capacitățile nou puse in funcțiune (de exemplu, 
la I.M.P.F. din Odorheiu Secuiesc și la noua hală de la 
,Tehnoutilaj~, la Fabrica de încălțăminte din Toplița, dez
voltarea întreprinde!:, de tractoare din Miercurea Ciuc ș.a.), 
cit și prin corectarea tieptată. corespunzător cerințelor ergo
nomice. a condițiilor de muncă la înzestrarea tehnică exis
tentă (cum a fost cazul la întreprinderile de confecții din 
Miercurea Ciuc și Odorheiu Secuiesc. întreprinderile de tri
cotaje din Topleț și Miercurea Ciuc. întreprinderea de stofe 
din Gheorgheni și multe altele).

Sensibilizarea cadrelor de specialiști asupra importan
ței problemelor ergo.nomiei și însușirea de cunoștințe în acest 
domeniu au avut pe planul producției și alte efecte, care se 
repercutează în afara întreprinderilor respective. Un accent 
deosebit este pus, de către colectivele de muncă din cadrul 
I.P.I.C.C.F, întreprinderii de tractoare din Miercurea Ciuc, 
întreprinderii de utilaje și piese de schimb din Gheorgheni 
șa., pe proiectarea și producerea de mașini și instalații care, 
pe lingă caracteristicile la nivel mondial privind tehnologia, 
gradul de mecanizare și automatizare, să răspundă și la 
cerințele privind confortul și siguranța în exploatare, res
pectiv să corespundă tuturor caracteristicilor antropome- 
trice ale personalului care lucrează cu ele — atît pentru uti
lajele destinate înzestrării economiei naționale, cît și p°ntru 
cele care se exportă.

Aprecierea de care se bucură aceste mașini arată că res
pectarea principiilor ergonomice, eliminarea riscurilor de 
accidentare sau îmbolnăvire la utilizarea lor asigură pro
duselor un grad superior de utilitate, o calitate superioară de 
întrebuințare, fiind astfel mai solicitate și competitive pe 
piața internațională.

Ergonomizarea mașinilor și locurilor de muncă a devenit 
în prezent un factor important al creșterii productivității 
muncii și al eficienței tehnico-economice și sociale, factor de 
care trebuie și merită să se țină cont în activitatea organelor 
de conducere colectivă, a tuturor specialiștilor din unitățile 
economice ale județului.

La conceperea mașinilor și la organizarea locurilor de 
muncă trebuie să se aibă în vedere nu capacitatea maximă 
a organismului uman la un moment dat, ci capacitatea pe 
care omul este capabil să o mențină de-a lungul unei pe
rioade cum este schimbul de lucru. Cercetările de specia
litate au demonstrat că, în general, omul poate executa în- 
tr-un timp prelungit o muncă fizică ce să nu necesite mai 
mult de 10 la sută din energia maximă pe care o pot dez
volta musculatura solicitată. Depășirea acestui prag 
duce la o oboseală prematură și chiar la epuizare, cu con
secințe negative asupra gradului de utilizare a forței de 
muncă, asupra calității și cantității producției, asupra sănă
tății oamenilor care o realizează. De aceea, trebuie să se 
țină seama de principalele dimensiuni antropometrice ale 
omului, astfel incit dimensionarea și amplasarea mașinilor, 
dispozitivelor, cadranelor, pedalelor, pîrghiilor, butoanelor 
etc. să permită o poziție normală a omului care le mînuiește, 
cu minimum de deplasări. întinderi, încovoieri sau contracții, 
deci cu un consum rațional de efort fizic.

Totodată, în procesul de producție are loc un schimb per
manent de informații de la mașină la om și de comenzi 
de la om la mașină. Omul are capacitatea intelectuală de a 
înregistra zeci de mii de biți pe secundă, dar creierul nu
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poate corela simultan decît cîteva zeci de biți pe secundă, 
pentru ca pe baza acestei cantități de informații, să ia decizii 
și să transmită comenzi. Mașina trebuie, deci, să fie astfel 
concepută încît să ușureze sarcina creierului.

Prin urmare, proiectanții și constructorii de mașini, dis
pozitive și alte mijloace de producție trebuie să stabilească 
sistemul cel mai eficient din punctul de vedere al economiei 
de energie fizică și intelectuală a omului, de timp și de 
mișcări.

Mediu! fizic și psiho-social al activității
REZULTATELE tehnico-economice ițle activității produc

tive oglindesc, de asemenea, măsura în care solicitările fizice 
și psihice ale muncitorului sînț ușurate de condiții de me
diu care să permită realizarea unei cit mai înalte produc
tivități a muncii. Nivelul de zgomot, de iluminat, microcli
matul, intensitatea vibrațiilor sînt factori de ambianță care 
influențează capacitatea de muncă, determinînd direct mo
mentul în care omul începe să resimtă oboseala.

în organizarea ergonomică a locurilor de muncă, tot
deauna trebuie avut în vedere că activitatea omului solicită 
permanent vederea, de unde și necesitatea de a optimiza 
iluminatul la toate locurile de muncă. Dintre soluțiile eficace 
aplicate în această privință sînt de remarcat folosirea în cît 
mai mare măsură a iluminatului natural (la „Tehnoutilaj" și 
I.M.P.F. din Odorheiu Secuiesc, la fabrica de încălțăminte 
din Toplița, la noua hală a întreprinderii de tractoare din 
Miercurea Ciuc ș.a.), optimizarea distanței- între sursa lumi
noasă electrică și locul de muncă (la I.U.P.S. Gheorgheni, 
întreprinderea de tricotaje Toplița, Filatura de lină și în
treprinderea de tricotaje Miercurea Ciuc).

La crearea unui mediu ambiant corespunzător la locurile 
de muncă pot contribui, de asemenea, zugrăvirea încăperi
lor în culori vioaie care asigură o bună dispoziție, ornarea 
cu plante decorative și flori, cu material propagandistic este
tic și atractiv. Preocupări în această direcție există la 
I.P.I.C.C.F. și întreprinderea de tractoare din Miercurea 
Ciuc, la întreprinderea de ață și filatură și cea de confecții 
din Odorheiu Secuiesc, la întreprinderea de stofe de mobilă 
Gheorgheni, întreprinderea de tricotaje Toplița și altele.

Tot în această ordine de idei, se impune din partea con
ducerilor unităților multă atenție în pregătirea locurilor de 
muncă pentru sezonul de vară și cel de iarnă. Această preo
cupare este foarte importantă în condițiile climatice ale ju
dețului Harghita, unde diferența dintre temperaturile maxi
me și minime pe parcursul anului este de 65—70°C (de la 
+30° la —35-40°). Verificarea și asigurarea bunei func
ționări a sistemelor de ventilație și aerisire, a instalațiilor 
de încălzire, de apă potabilă, a grupurilor sociale etc. trebuie 
să fie nu numai prevăzute în contractele colective de muncă

---------- Ergonomie și ingineria muncii
Interesanta manifestare ști

ințifică organizată la Timi
șoara (6—7 noiembrie a.c.) de 
Institutul politehnic „Traian 
Vuia" din localitate, sub de
numirea „Conferința națio
nală de organizare", a consa
crat una din cele 5 secțiuni 
problemelor de ergonomie și 
ingineria muncii. 37 de comu
nicări ale unor specialiști din 
instituții de invățămînt supe
rior, unități de cercetare, 
inginerie tehnologică și pro
ducție au abordat o paletă 
largă de aspecte teoretice, 
metodologice și practice pri
vind caracterizarea și amelio
rarea mediului fizic și clima
tului psiho-social in care se 
desfășoară munca. Au fost 
prezentate metode de investi

gare și analiză, aplicații în 
întreprinderi, elemente pri
vind eficiența economică a 
studiilor ergonomice.

Celelalte secțiuni ale Con
ferinței de la Timișoara sau 
referit la: probleme generale 
ale organizării producției, mo
delarea, organizarea și condu
cerea sistemelor de produc
ție. Au avut loc, de aseme
nea, mese rotunde cu temele: 
organizarea-conducerea în 
contextul cerințelor noului 
mecanism economicoMinan- 
ciar; cerințe ale organizării 
procesului de producție în 
condițiile economisirii resur
selor de materii prime, mate
riale și energetice; dezvol
tarea sistemelor de producție 
in cincinalul 1981-1985.

și în programele de măsuri, ci să fie realizate con
secvent în practică ; aceasta este o problemă de bună gos
podărire nu numai pentru conducerile unităților și com
partimentele de resort, ci pentru întregul personal mun
citor, care poate și este dator să participe la efectuarea lu
crărilor respective, la buna întreținere a instalațiilor.

în activitatea de zi cu zi, la fiecare loc de muncă, pre
zintă o însemnătate deosebită și asigurarea unui microclimat 
social corespunzător. Acesta este influențat de o multitudine 
de factori, printre care gradul de considerație, de colaborare, 
de interes, variația muncii, antrenarea în rezolvarea proble
melor colective, în creația tehnico-științifică etc.

Confirmarea spiritului creator al celor ce activează în 
domeniul ergonomizării în unitățile economice ale județului 
o dau realizările în producție, numărul important al inven
țiilor și inovațiilor ce rezolvă și aspecte de această natură, 
creșterea satisfacției în muncă a lucrătorilor. în actualul 
cincinal — al calității și eficienței — rezultatele de pînă 
acum trebuie considerabil amplificate, astfel încît moderni
zarea continuă a proceselor de producție să însemne și con
diții de muncă tot mai bune.

dr. Alexandru BALAZS 
președintele Consiliului județean al sindicatelor Harghita, 

vicepreședinte al comisiei județene 
de creație tehnico-științifică

Transformarea României intr-o tară
A

cu nivel mediu de dezvoltare
(Urmare din pag. 16) 

populației ocupate, ceea ce înseamnă 
foarte mult în comparație chiar cu anul 
1970, dar încă prea puțin dacă ne com
parăm cu țările dezvoltate. Avem un 
învățămînt dezvoltat și structurat pe 
principii avansate, în concordanță cu 
necesitățile economiei naționale și ale 
vieții social-culturale și politice a țării.

în concordanță cu nivelul atins în 
dezvoltarea forțelor de producție, cu 
tendințele generale ale progresului eco
nomic și social, cu necesitățile reale ale 
populației și ale economiei în ansam
blu, precum și cu condițiile și posibili
tățile interne și internaționale Con
gresul al XII-lea al partidului a sta
bilit sarcinile dezvoltării economico- 
sociale a României în actualul cincinal, 
în cadrul cărora, în virtutea rolului de
cisiv pe care-1 are întotdeauna pro
gresul forțelor de producție, esențiale 
sînt cele legate de transformarea Româ
niei într-o țară socialistă cu nivel me
diu de dezvoltare. Primele dintre 
aceste sarcini sînt, firește, cele le
gate de continuarea industrializării ; 

ele sînt însă diferite de cele ale 
perioadelor anterioare, ca urmare a 
noilor realizări tehnice, economice, so
ciale. Congresul al XII-lea al partidu
lui a stabilit însă și o seamă de sarcini 
care, după părerea noastră, depășesc ca 
însemnătate obiectivele specifice indus
trializării, fiind, mai ales, sarcini a căror 
înfăptuire cere eforturi ce se vor depune 
în întreg deceniul actual și probabil și 
în continuare. Asemenea sarcini sînt 
cele care privesc restructurarea indus
triei și, în final, a economiei naționale, 
înfăptuirea noii revoluții agrare, solu
ționarea esențială a problemei dezvol
tării teritoriale, intensificarea cercetă
rilor științifice și a preocupărilor pen
tru dezvoltarea tehnologică, trecerea la 
dezvoltarea intensivă a industriei și a 
altor ramuri neagricole ale economiei 
naționale, ridicarea la cote superioare 
a eficienței activității economice, tre
cerea la o nouă calitate în întreaga ac
tivitate etc., sarcini care definesc ac
tuala etapă drept cincinal, și într-o 
perspectivă mai largă, deceniu al re
voluției tehnico-științifice, al dezvoltă

rii intensive și al eficienței, al trecerii 
la o nouă calitate.

Adoptarea de către Congresul al 
XII-lea al Partidului Comunist Român 
a unor asemenea sarcini pentru actua
lul cincinal reprezintă, am putea spune, 
expresia salturilor pe care economia 
noastră le săvîrșește în mersul său as
cendent. Asemenea salturi — cum sînt 
trecerea de fiecare dată la tehnici su
perioare, renunțînd la o seamă de teh
nici intermediare pe care le-au folosit 
altădată țările astăzi dezvoltate, sau 
realizarea unor structuri superioare ale 
industriei și ale economiei, fără să mai • 
trecem printr-o seamă de structuri pe 
care le-au cunoscut alte țări etc. — 
ne-au permis, de exemplu, să compri
măm perioada de industrializare socia
listă la mai puțin de 4 decenii (după o i 
perioadă de industrializare capitalistă, ! 
care de la începutul actualului secol și ; 
pînă după cel de al doilea război mon- ; 
dial n-a reușit să mărească ponderea ■ 
populației ocupate în industrie, decît de 
la circa 8%, la circa 12%). Dar aseme- ■ 
nea sarcini au putut fi adoptate și în 
condițiile în care partidul nostru a rea- ! 
lizat analize lucide, științifice ale per
formanțelor lumii contemporane, sta
bilind perspective limpezi cu privire la i 
dezvoltarea îndelungată în viitor a 
țării noastre.



Dezbatere organizată 

de „Revista economică", 

împreună cu Direcția 

Generală a Arhivelor 

Statului

POSIBILITĂȚI III CUBOAST[RE
A RESURSELOR NATURALE
PRIN CERCETAREA ARHIVELOR «>

Maria I). Popescu — „Revista economica" — Poate că ar 
putea să pară ciudat faptul Că am organizat această dezbatere 
pe o temă de stringentă actualitate în colaborare cu o institu
ție specializată în studierea și păstrarea documentelor istorice 
cum este Direcția Generală a Arhivelor Statului. Poate uni: 
cititori ar putea pune întrebarea : în ce măsură istoria poate 
ajuta la rezolvarea problemelor prezentului ? Să nu uităm însă 
că întotdeauna și în orice împrejurări, omul învață din expe
riența trecută, valorifică ceea ce au dobîndit în domeniul cu
noașterii științifice și ceea ce au creat înaintașii. Cu atît mai 
mult pare necesar acest lucra în epoca actuală caracterizată 
de profunde mutații tehnologice, de o amplă criză energedcă 
și de materii prime, de criza valutar-financiarâ etc.

Eforturile de adaptare la criză depuse de majoritatea sure
lor lumii se orientează spre reducerea dependenței față de 
importurile de petrol și de materii prime minerale, spre atra
gerea în circuitul economic a resurselor proprii. Se contur rara 
tot mai pregnant preocuparea pentru elaborarea unor strategii 
coerente de asigurare a independenței energetice și pentru au- 
toaprovizionarea cu materii prime minerale. Pe fundalul efor
turilor generale depuse de partidul și statul nostru pentru des
coperirea și valorificarea resurselor naturale ale țârii in vede
rea reducerii importurilor, considerăm că dezbaterea noastră 
își poate aduce contribuția prin înlesnirea dialogului dintre 
specialiștii și deținătorii documentelor de arhivă bogate în in
formații economice și cadrele ce activează în diferite domenii 
ale practicii economice, în ministere economice etc. Arhivele 
pot constitui surse prețioase de informații pentru localizarea 
unor resurse energetice și de minereuri utile care au fost de
pistate și neexploatate sau a căror exploatare a fost sistată din 
diverse motive în trecut

Țin să subliniez că amploarea și durata actualei crize a răs
turnat toate criteriile de eficiență statornicite în perioada an
terioară. în primul rînd. datorită progreselor tehnice și teh
nologice, s-a ajuns in situația de a putea fi exploatate mine
reuri de 30—30 ori mai sărace decît cele exploatate cu jumă
tate de secol mai înainte (ex. minereurile cuprifere). Pe de altă 
parte, creșterea prețurilor la petrol și minereuri și mai ales 
scumpirea creditului impun revederea tuturor, calculelor de 
eficiență anterioare crizei. Dobînzile au ajuns să depășească 
20%ț astfel că în curs de 5 ani în locul unui credit inițial de 
10 milioane ajung să fie restituite 20 milioane. Or. pentru țara 
noastră, care depinde într-o proporție însemnată de importu
rile de petrol și minereuri, este stringent necesar să se revadă cu 
toată atenția întregul potențial de care dispune, să se reevalueze 
cu atenție toate sursele considerate cu decenii în urmă ca fi
ind minore, sărace, dificil de exploatat pentru a le putea atra
ge eît mai urgent în circuitul economic. De asemenea, restric
țiile crizei impun o reorietntare și în ceea ce privește folosirea 
unor tehnici și tehnologii tradiționale ce utilizau energia căde
rilor de apă, a vîntului etc. Acuitatea crizei și amploarea res
tricțiilor energetice fac necesară o optică nouă în privința 
posibilităților — oricît de modeste — de degrevare a balan
ței energetice a țării. în această optică nu este lipsit

. *)  Vezi dr. Iosif I. Adam, Documente de arhivă în sprijinul cunoaș- 
erii și valorificării resurselor minerale și energetice, ..Revista econo
mică"’nr. 36 din 4 septembrie și 37 din 11 septembrie a.c. 

i de importanță faptul că prin dezbaterea noastră putem sen
sibiliza factorii de decizie — de la nivel central și local —-

I asupra unor posibilități reale și imediate de a atrage în circu
itul productiv resurse energetice ori minerale de dimensiuni 
oricît de modeste. Am dori ca prin dezbaterea noastră să con
tribuim la înfiriparea unui dialog și a unei conlucrări cit mai 
strinse între cadrele din economie care resimt atît de direct 
și de stringent efectele crizei și specialiștii arhivelor care de
țin prețioase și multiple informații a căror utilitate nu este 
necesar decît să o demonstrăm în practică.

Ionel Gal — șeful Direcției Generale a Arhivelor Statului — 
Apreciez foarte mult inițiativa redacției „Revistei economice" 
cu convingerea că discuția va fi foarte utilă. Doresc să-i mul
țumesc în mod deosebit, pentru că în paginile acestei publicații 
au și apărut materiale *)  referitoare la utilizarea documentelor de 
arhivă in sprijinul cunoașterii și valorificării resurselor mine
rale și energetice. Aducînd mulțumiri pentru această lăudabilă 
inițiativă, aș dori să subliniez în continuare că Direcția Arhi
velor Statului și filialele Arhivelor Statului dețin foarte multe 
iocumente din care o parte însemnată o reprezintă documen
tele care conțin informații economice, legate de resursele mine
rale și energetice începînd de la petrol, minereuri, la alte forme 
de energie care de-a lungul timpului au fost exploatate.

în ceea ce ne privește pe noi, cei din Arhivele Statului, am 
încercat să punem aceste informații în slujba beneficiarilor, 
a economiei naționale în ansamblu. în acest scop, în diferite 
județe, filialele au informat comitetele județene de partid ; pe 
plan central noi am întocmit cu ajutorul computerului o listă 
a fondurilor economice pe care le deținem și le-am trimis con
ducerii Ministerului Minelor, dar nu știm în ce măsură acest 
instrument de evidență, util zicem noi. a fost folosit de insti
tutele de cercetare.

în același context „Revista arhivelor" a publicat infor
mații care să slujească această acțiune. Sîntem conștienți 
însă că nu s-a făcut tot ceea ce se putea face. Că bogăția 
de informații economice pe care o deține Arhivele Statului 
nu este exploatată așa cum trebuie, ne-am dat seama și la în- 
tîlnirile internaționale unde utilizarea documentelor de arhivă 
în scopuri economice practice s-a pus cu o deosebită acuitate, 
în cadrul celui de ai XVI-lea Congres al istoriei științei și teh
nicii unul din reprezentanții arhivelor spunea că unele din 
informațiile din arhivă au fost folosite de Administrația 
N.A.S.A. pentru depistarea unor procedee legate de semnali
zarea și transmiterea informațiilor prin raze ultrascurte.

Dacă în general Arhivele Statului au un aport deosebit de 
mare în ceea ce privește informațiile pentru cercetare, este 
un fapt că nici pe departe noi nu am pus în valoare infor
mația tchnico-cconornică și științifică pe care o deținem în 
slujba dezvoltării economiei, științei și tehnicii. Ceea ce am 
făcut, consider că sînt lucruri bune, dar modeste mai ales dacă 
le raportăm la exigențele și la acuitatea situației pe planul 
aprovizionării cu resurse minerale și energetice.

De aceea, eu consider deosebit de utilă această întâlnire prin 
aria schimbului de informații. pe care îl vom face cu ajutorul 
revistei și al dumneavoastră. Chiar pentru noi, specialiști în 
arhive, va fi un schimb util de experiență pentru a găsi forme 
și mijloace noi pentru a da un impuls acestei activități.
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Vasile Căpâlnean — șeful filialei Arhivelor Statului Maramu
reș — Arhivele Statului filiala Maramureș, care își desfășoară 
activitatea într-un județ cu specific minier, deține o bogată bază 
documentară. Aceste fonduri arhivistice, în ordinea importan
ței lor sub aspect economic, ar fi cele ce au aparținut următoa
relor instituții: 1) Inspectoratul geologic minier Baia Mare : 
între anii 1729—1970, 2) Comisariatele miniere Baia Sprie 
(1748—1860), Borșa (1763—1859), Oradea (1860—1862), Kosice 
(1860—1863), Smolnic (1855—1859), 3) Direcția minelor și uzi
nelor metalurgice Baia Mare (1669—1968), 4) Exploatările mi
niere Baia Sprie (1750—1958), Băiuț (1756—1948), Rodna Veche 
(1755—1937), Valea Roșie — Baia Mare (1852—1943), ..Dealul 
Crucii" — Baia Mare (1922—1942), 5) Uzina chimico-metalur- 
gică Ferneziu (1833—1964), 6) Prefectura județului Maramureș 
— Seriile Viceconite și Documente hidraulice (sec. XIX—XX), 
7) Primăria orașului Baia Mare (1347—1670).

Din aceste fonduri arhivistice, inventariate și selecționate, 
s-au întocmit nenumărate fișe tematice, din care cele mai valo
roase sub raportul informațiilor conținute au fost introduse și 
în memoria calculatorului D.G.AS. Toate fișele tematice întoc
mite sînt repartizate, conform clasificatorului, în fișierul te
matic de la filială, iar pentru perioadele încă neafișate și deci 
neacoperite de fișierul tematic, cercetătorul poate consulta in
ventarele sau registrele contemporane de evidență ale acestor 
fonduri. în prezent se lucrează la un „Catalog al documente
lor miniere-', începî.nd cu 1347 și pînă la sfirșitul secolului al 
XVIII-lea.

în urma tuturor acestor lucrări de ordonare, inventariere, 
cercetare tematică și publicare, realizate sau în curs de defini
tivare, credem că putem afirma că bogatul tezaur documentar 
referitor la problemele cu care se confruntă în prezent eco
nomia națională — descoperirea și valorificarea de noi resurse 
minerale și energetice — este numai parțial cercetat și valori
ficat. Arhiviștii, întocmind lucrările menționate au adus docu
mentele în stadiul de cercetare, dar ei nefiind specialiști in do
meniile miniere sau energetice, bineînțeles că n-au putut elabora 
studii, cu propuneri de soluții concrete.

încă de la ceea ce am putea numi declanșarea crizei petro
lului, filiala a informat comitetul județean P.C.R. asupra docu
mentelor referitoare la resursele de cărbune și petrol cunoscute 
și parțial exploatate de-a lungul anilor și în special în a doua 
jumătate a secolului al XÎX-lea și primele două-trei decenii ale 
secolului al XX-lea. Toate aceste măsuri au avut un ecou favo
rabil în sensul creșterii numărului cercetătorilor la sala de 
studiu pentru valorificarea rezervelor posibile din vechile galerii 
miniere, părăsite ca nerentabile la vremea respectivă, din diferite 
puncte ale bazinului minier maramureșean.

De la un astfel de document din 1831, in care un topograf 
pleda pentru continuarea unor lucrări la Valea Roșie, apre
ciate ca fiind de importanță vitală, de natură să transforme 
Valea Roșie într-o zonă principală a mineritului băimărean și 
pe baza datelor cuprinse în vechile hărți miniere din secolul 
trecut, centrala minelor din Baia Mare a și primit un amplu 
studiu 'tehnico-economic întocmit de un specialist delegat de 
Institutul de cercetări și proiectări miniere din Baia Mare, de 
concluziile căruia cu siguranță că se va ține seama.

Altă temă de cercetare se referă la zona Herja de lingă 
Baia Mare, atît pentru valorificarea datelor în legătură cu fi
loane vechi, parțial exploatate, cit și în scopul stabilirii traseu
lui tunelului de transport a minereului de la gura de exploa
tare la Flotația centrală din Bara Mare, al cărui traseu străbate 
o zonă în care constructorii ar putea să dea peste vechi galerii 
miniere.

Lucrările de proiectare a unei termocentrale, care să în
locuiască încălzitul cu gaze naturale sau combustibil lichid a 
noilor cartiere din orașul Baia Mare, au fost precedate de stu
dierea documentelor referitoare Ia descoperirea unor zăcăminte 
de cărbune în perimetrele unor localități apropiate.

Parcurgînd inventarele documentelor preluate de la Inspec
toratul geologic minier Baia Mare ești surprins de faptul că 
întreaga zonă, pînă la Oaș, a fost cercetată și s-a semnalat 
cărbune, dar cu toate acestea, după știința noastră, aceste ză
căminte, cu mici excepții, astăzi nu sînt valorificate. Dar fon
durile noastre documentare, în special cel al inspectoratului 
geologic minier, se referă la cărbune și petrol nu numai în 
Maramureș ci într-o zonă mult mai vastă, cuprinzînd județele 
Arad, Bihor, Sălaj, Satu Mare

în ceea ce privește petrolul maramureșan, el s-a descoperit I 
încă în secolul trecut în zona Sălcel — Vișeu. Un document din 
1915 ne vorbește de faptul că „Societatea maghiară Carpatică" 
executase pînă în acel an 9 foraje după țiței, ajungînd în unele 
dintre acestea pînă la adîncimea de 1130 m. Din aceste puțuri 
s-au extras, în primele 4 luni ale anului respectiv 86 230 kg de 
țiței, iar perspectivele erau socotite ca încurajatoare, dovada 
constituind-o faptul că aici s-a extras țiței pînă prin anii 
1950—1952. Azi nu se mai extrage țiței din Maramureș, desigur 
din motive pe care le cunosc numai specialiștii, dar o docu
mentare mai temeinică prin documentele vechi s-ar putea să 
ducă Ia concluzia repunerii în exploatare a acestor rezerve și 
a altora descoperite între timp prin forajele întreprinse în 
zonă.

Forța cursurilor de apă ce străbat Maramureșul, a pus în 
mișcare începînd de prin secolul al XVIII-lea și pînă în prima 
jumătate a secolului nostru nenumărate mori, gatere sau piue. 
Astăzi aproape că nu mai există mori de apă, ele fiind înlocuite 
de cele cu combustibili lichizi sau energie electrică. O studiere 
a arhivei hidraulice, existentă la filială, ar putea reorienta a- 
ceastă ramură consumatoare de combustibil sau energie elec
trică. atît de scumpe.

Un document descoperit recent în arhive ne arată că încă 
înainte de primul război mondial s-au definitivat lucrările de 
construire a unei hidrocentrale de putere redusă la Borșa, în 
scopul deservirii bazei turistice și sportive de acolo, dar lu
crarea a rămas în proiect din cauză că a intervenit războiul. 
Astăzi ar putea fi reluată această problemă pentru actualita
tea ei, mai ales că „dosarul", închis în împrejurările de atunci, 
conține toată documentația necesară.

în concluzie, prin prezentarea generală a bazei documentare 
maramureșene prin citeva exemple menționate, am urmărit să 
subliniem cit de bogate sînt fondurile noastre documentare în 
domeniul resurselor minerale și de energie. Credem că s-ar 
impune, ca o regulă obligatorie, ca orice lucrare de prospec
țiune geologică să fie precedată de o documentare în arhive, 
după cum, credem că nu ar fi lipsit de interes ca o parte din 
practica studenților de la facultățile de specialitate să aibă în 
vedere și domeniul arhivelor. în care să se facă sondaje docu
mentare.

Gheorghe Dragnea. — Ministerul Geologiei — în primul rînd, 
doresc și eu să apreciez inițiativa „Revistei economice" și a 
Direcției Generale a Arhivelor Statului de a organiza această 
consfătuire, deoarece prin această discuție am putea găsi solu
țiile pentru stabilirea unor contacte mai strînse între dețină
torii arhivelor și organele locale sau întreprinderile miniere.

Referitor la una din problemele ridicate anterior și anume 
petrolul din Maramureș, exploatarea s-a închis prin 1973 din 
motive de nerentabilitate la data respectivă. Este o zonă pe
troliferă cunoscută de foarte multă vreme, dar cu posibilități 
restrânse. în momentul de față însă problema nu se mai pune 
în termenii în care se punea cu zece ani în urmă. în prezent, 
dacă ne raportăm la prețul de pe piața mondială, la tendința 
acestuia, exploatarea devine rentabilă. De altfel, ministerul nos
tru, încă de acum doi ani, a reluat toată documentația și a 
început să facă prospecțiuni mai sistematice, cu metode per
fecționate, pentru a vedea dacă nu exiștă la adîncimi mai mari 
zone cu posibilități superioare. Cercetările sînt în curs.

S-au făcut, de asemenea, referiri la o serie de iviri de căr
buni în zona respectivă. Ministerul nostru, începînd cu anul 
1979 și-a elaborat un program sistematic de a cerceta toate 
zonele din țară, în special zonele deficitare în combustibil în 
scopul reducerii cheltuielilor cu transportul de la o zonă la alta 
și de a asigura din resurse apropiate, locale, necesarul, în spe
cial de cărbune pentru consumul local. Este adevărat că în 
Maramureș cărbunele este în cantități mici și, tot din motive 
economice, pînă acum nu aveau mare importanță, dar din ace
leași motive, acum cînd necesarul este foarte mare și pe măsură 
ce tehnica minieră se perfecționează, poate să devină rentabilă 
și exploatarea unui asemenea cărbune. Pentru a da un exemplu, 
dacă în urmă cu o sută de ani limita minimă pentru a exploata 
un zăcămînt de cupru era de 5—7 la sută conținut de metal, 
în momentul de față ne interesează, chiar și cu 0,2—0,3 la sută, 
deci de aproximativ 30—35 de ori mai mic, considerîndu-se 
rentabilă și o asemenea exploatare.



In încheiere cred că ar fi util ca specialiștii ministerului 
care merg pe teren să se întîlnească cu arhiviștii, să aibă con
tacte mai strînse, pentru a cunoaște documentele existente pen
tru că este posibil să existe zone mai mici care să nu fi fost 
sesizate de specialiștii noștri în prospecțiunile făcute în ultima 
vreme. Teritoriul este cercetat sistematic și mereu, pe măsură 
ce se perfecționează mijloacele de investigare și de pătrundere 
la adîncimi din ce în ce mai mari.

Florica Dumitrică — cercetător principal filiala Arhivelor 
Statului Prahova. — La filiala Arhivelor Statului Prahova se 
păstrează o mare cantitate de arhivă creată în ultimii 100 de 
ani. Documentele aparțin instituțiilor administrative și societă
ților petrolifere sau de altă natură, dintre care amintim : Steaua 
Română. S.A.R. Concordia, Societatea Româno-Americană. Ra
finăria Teleajen, Creditul minier Brazi, Rafinăria Vega, Aquila 
Franco-Română, Astra Română, Salina Slănic, Camera de 
comerț și industrie, Colombia, Creditul minier. Documentele 
păstrate oferă numeroase informații despre începuturile ex
ploatării zăcămintelor minerale, rapacitatea cu care au fost ex
ploatate în perioada primei jumătăți a secolului nostru, canti
tățile ieșite din țară cu forme sau fără forme, legal sau ilegal 
și alte asemenea date.

Dar în cele ce urmează doresc să mă refer doar la unele 
documente care privesc existența unor bogății subterane încă 
neexploatate sau mai puțin exploatate.

Astfel, numeroase documente de arhivă oferă informații des
pre unele sonde închise fie din cauză că petrolul se epuizase 

■fie că forările făcute cu mijloacele tehnice mai rudimentare 
din perioada interbelică nu găsiseră petrol. La Băicoi, în pe
rioada 1920—1928, 21 de sonde au fost abandonate, la Țintea 34. 
la Copăceni 11, la Păcurați, 12, precum și la Dițești-Roșiori. 
Urlați, Aricești, Boldești. Dar, posibilitățile tehnice au evoluat 
mult și asemenea sonde ar putea să prezinte un cu totul alt 
interes în momentul de față.

în ultimii ani, fondurile arhivistice ale filialei s-au imbo- 
gățit cu noi documente din care rezultă informații despre di
ferite materii prime. Dintre acestea, cel mai important este 
fondul Direcțiunea a II-a minieră — regiunea Prahova. Inspec
toratele miniere — Direcțiunea regională II minieră Ploiești.

Ultima întreprindere s-a înființat în anul 1908 ca serviciu 
exterior al Direcției minelor din cadrul Ministerului Industriei 
și Comerțului și avea în raza sa de activitate județul Prahova 
și Ilfov. Din anul 1937, Direcția reg. II minieră Ploiești cu
prinde în activitatea sa de control județele Prahova, Dîmbovița. 
Ilfov, Buzău, Brașov și Trei Scaune. In atribuțiunile direcțiuni; 
intrau aplicarea întocmai a dispozițiilor rezultate din legea 
minelor privitoare la exploatarea zăcămintelor, supravegherea 
întregii activități miniere în ce privește drepturile emanate de 
la stat cît și de la particulari, eliberarea permiselor de pros
pecțiuni, executarea lucrărilor referitoare la impuneri miniere, 
anchete, controale. Se poate aprecia că Direcția regională II 
minieră Ploiești executa controlul întregii activități geologice 
și miniere de cercetare, explorare și exploatare din raza sa de 
activitate. Aceste documente prezintă mult interes mai ales 
că în județ există încă zone în care exploatările minereurilor 
nu au început.

Prin cercetările întreprinse și discuțiile purtate cu condu
cerea Inspectoratului geologic Prahova au fost identificate pe 
baza documentelor de arhivă din anul 1941. zone bogate în 
silicați aluminoși (bentonită). Astfel, în localitatea Brebu, la 
aproximativ 10 km de Cîmpina în punctele „Carîmbul", „Cer- 
tamul“, „Măluroasa", „Lupeni“, există mai multe straturi de 
bentonită, de culoare albă-gălbuie, cenușie și alte nuanțe. Stra
turile, 8 la număr, au grosimea de 20 cm — 180 cm. Zona nu 
a fost cercetată pînă în prezent. în perimetrul „Dobreasa" din 
apropierea localităților Prăjani-Slănic, Ștefești, Vărbilău, există 
o zonă de aproximativ 100 de ha. în care stratul de silicați 
aluminoși are o grosime de 0,90 m. Cercetările au început în 
anul 1942 dar au fost sistate din cauza războiului. Nu au mai 
fost reluate pînă astăzi.

Documente din 1935 vorbesc despre bentonită de la Păcu- 
rești, făcîndu-se precizarea că este „un fel de cenușă -vulcanică, 
alterată încă în timpul sedimentării ei și transformată într-o 
substanță ceroasă semăn,înd cu talcul și cu argila". Stratul 
este în grosime de 10—20 cm, iar locuitorii o foloseau la fabri
carea săpunului și ca detergent.

In anii 1945—1946, au început cercetările zonelor Breaza de 
Jos, Podul Vadului, Provița în vederea descoperirii de caolin, 
tufuri bentonice, marne, argilă și gipsuri, dai- ulterior cerce

tările au fost sistate. Pentru zona de mai sus. semnalăm ș 
existența unor izvoare cu ape termale exploatate și abando
nate în secolul trecut.

în județul Prahova există cunoscutele mine de cărbune dt 
la Filipești și Ceptura. Documentele de arhiva semnalează însă 
și existanța în comuna Vărbilău a unei suprafețe de 267 ha 
cărbune, dar exploatarea este dificilă deocamdată, intrucît 
stratul, în grosime de 1—2 m este la suprafață și întreaga 
zonă ar fi afectată dacă ar începe exploatările. în anul 1938 
a fost semnalată existența unor zăcăminte de cărbune la Co
marnic și Secăria. Zăcămîntul de forma unei „huile grase" 
este la suprafață. în aceeași zonă a fost descoperit „un depozit 
de gaze" care a făcut, după cum cosemnează documentele vre
mii, o erupție printr-un strat de argilă.

în arhiva Direcțiunii a U-a minieră Ploiești există și infor
mații despre existența aurului, argintului și a altor minerale 
conexe în limitele unei suprafețe de 100 ha situată în comuna 
Poiana Mărului jud. Brașov. Pe Ungă cuarț, granit, calcar alb 
cristalizat, se găsește pirita auriferă în proporție de 10%. gro
simea filoanelor eruptive, fiind de 45 cm. La tona de materie 
primă cu compoziția de mai sus se obțineau în 1932 aproxi
mativ 10.9 grame de aur și 17—20 gr. aur cu argint.

în ce privește comunele Surani. Mat ița. Opăriți, Predeal- 
Sărari. Aricești-Zeletin există informații privitoare la exploa
tarea sulfului, iar la Colți, Mlăjet, Bozieni, Nehoiași. jud. 
Buzău referiri la existența chihlimbarului.

Categoriile de acte care păstrează informații despre unele 
minereur. și alte surse de materii prime sint diverse. Amintim 
rapoartele geologice, studiile și memoriile cercetătorilor, hăr
țile și planurile diferitelor zone, corespondență, buletine știin
țifice. actele și contractele de concesiuni, anchete economice 
etc. Multe dintre ele abia urmează să fie cercetate de specia
liști in măsură să aprecieze valoarea si utilitatea informațiilor 
pe care le conțin.

Ion Stefănescu — directorul Muzeului republican al petro
lului (Ploiești) — Pentru a sublinia interesul unei asemenea 
.mese rotunde" doresc să relev și un aspect mai vechi al cola
borării fructuoase dintre istorici și geologii care caută substanțe 
utile.

întocmirea hărții petrolifere a României în 1905, operație 
care se executa în urma unei vaste anchete geologice termi
nată in 1901, a avut în vedere și cercetarea izvoarelor istorice. 
Geologii s-au deplasat în județe și au cules toate aceste date și 
a rezultat pînă la urmă harta zonelor petrolifere din 1905 care 
coincide, în mare parte, cu harta actuală a zonelor petrolifere. 
Deci încă în 1905 se cunoștea existența zonelor petrolifere din 
Suceava, Gorj etc. Faptul că nu au intrat de la început în 
exploatare a fost determinat de anumite motive.

Preocuparea pentru valorificarea tuturor resurselor petro
lifere a existat și la muzeul nostru. Ea s-a materializat, deo
camdată. în xerografierea multor date statistice privind sonde 
abandonate din diverse motive. în primul rînd, cred că ar fi 
important pentru viitor și consider că ar avea rezultate dintre 
cele mai surprinzătoare ca specialiștii din întreprinderile pe
trolifere de profil să-și consulte propria arhivă pentru că multe 
trusturi și schele petrolifere au documentații pentru fiecare 
sondă exploatată sau abandonată, din diferite motive, și sin
gur specialistul este în măsură să aprecieze dacă reluarea acti
vității este posibilă și rentabilă.

în al doilea rînd, toată activitatea de cercetare geologică 
pe plan național la noi în țară a fost coordonată de Institutul 
geologic al României, care își are originea înainte de 1906, 
data formării lui, în Biroul geologic al României înființat în 
1893. în momentul de față, arhiva acestui institut .geologic care 
întrunește rezultatele activității elitei geologice românești nu 
este de găsit. Această arhivă ar trebui pusă la îndemîna cerce
tătorilor geologi din țară.

Evident, trebuie dezvoltată acea colaborare despre care s-a 
vorbit aici. Noi o putem asigura pe plan local cu întreprinde
rile de profil, dar ea trebuie să existe și pe plan central. Noi 
ca muzeu de profil adresăm un apel colegilor la colaborare. 
Deși știam și noi de exploatările începute în Maramureș din 
1915, nu dispunem de toate mărturiile și de toate datele pri
vind aria exploatării petrolului în diferite zone ale țării.

Radu Ionescu — șeful Arhivei Acte economice din D.G.A.S. — 
Arhiva Institutului geologic se află în momentul de față la 
Ministerul Minelor. în curînd ea va fi preluată de Direcția 
generală a Arhivelor Statului și va putea fi consultată de cei 
interesați.
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DIN vasta literatura occidentală privind 

dobînda, rezultă că cel puțin 
următoarele trei aspecte majore au 
concentrat permanent atenția autorilor 
contemporani : a) validitatea' teoriei 
banilor și dobînzii elaborată de Keynes 
ca alternativă cognitivă și pragmatică 
a ideilor clasice ; b) posibilitatea 
combinării în analiza dobînzii a unor 
procedee keynesiene cu cele clasice ; 
c) eficacitatea ratei dobînzii ca 
instrument de reglare a creșterii 
economice, ca instrument prin care să se 
armonizeze politica intervenționistă a 
statului cu mijloacele de revitalizare a 
proceselor concurențiale spontane — 
aspecte ce rezultă ca un corolar al 
primelor două. După cum se cunoaște, 
in ,,Teoria generală..." a lui Keynes — 
generală în sensul că, spre deosebire 
de economia politică burgheză clasică, 
are în vedere inclusiv cazul subutilizării 
factorilor de producție — rata dobînzii, 
determinată de masa monetară în 
circulație și de preferința pentru )
lichiditate, constituie unul din factorii ;
importanți care condiționează nivelul r
investițiilor și mai departe, ritmul 
creșterii economice. Keynes are în 
vedere faptul că dacă eficiența .
marginală a capitalului (expresia 
psihică a randamentului mijloacelor de i 
producție) este superioară ratei dobînzii, j 
investițiile prezintă o tendință de creștere, Ș 
ceea ce determină, pe de o parte, 
abundența de capital real, iar pe de altă 
parte, majorarea prețurilor bunurilor de 
echipament. Ca urmare a acestei 
situații, ulterior se diminuează 
eficacitatea marginală a capitalului și, 
deci, se reduc investițiile, pînă la un 
nivel la care capitalul real devine 
suficient de rar pentru ca eficiența 
sa marginală să crească din nou la 
valoarea cifrică a ratei dobînzii. 
Deoarece, prin acest mecanism, 
fluctuațiile eficienței marginale a 
capitalului și ale ratei dobînzii determină 
oscilații ciclice ale nivelului investițiilor, 
un mijloc important pentru stimularea 
creșterii economice și ridicarea gradului 
de ocupare a forței de muncă este, după 
Keynes, reducerea ratei dobînzii prin 
emisiunea unei cantități de monedă 
peste necesarul obiectiv ol economiei, 
în ipoteza că anumite rigidități ale 
sistemului monetar (utilizarea 
etalonului - aur, a unor cursuri valutare 
fixe etc.) - s-ar opune unei asemenea 
politici de emisiune, ele trebuie
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Concepții neoclasice 
privind dobînda 
și tartorii săi (i)

modificate corespunzător, încit să 
permită dotarea economiei cu puterea 
de cumpărare excedentară reclamată 
de aceste circumstanțe. Aceasta, 
conchide economistul englez, cu atît 
mai mult cu cit un exces de monedă are 
și un efect independent, de stopare a 
preferinței pentru lichiditate datorită 
deprecierii unității monetare, ceea ce 
determină stimularea investițiilor.

Se relevă, deci, în acest context, 
că sensul major al teoriei keynesiene 
a banilor și dobînzii îl constituie 
justificarea necesității provocării unei 
inflații permanente, măsură de natură 
să satisfacă excesul de cerere de monedă 
rezultat din preferința pentru 
lichiditate, să diminueze această 
preferință prin deteriorarea monedei și 
să intensifice stimulentele procesului 
ihvestițional. Politica monetară și de 
credit inspirată de această teorie 
constituie de mult timp principala opțiune 

. din programele economice ale guvernelor 
occidentale. Gestionarea economiei 
capitaliste potrivit acestor prescripții 
a generat însă numeroase insatisfacții, 
ceea ce i-a determinat pe unii dintre 
economiștii occidentali să pună serios 
la îndoială valabilitatea fundamentelor 
lor teoretice.

într-o serie de lucrări apărute 
incepînd cu anii '50, prof. D. Patinkin1) 
a susținut din ce în ce mai insistent 
că teoria banilor și dobînzii elaborată 
de Keynes este aproape ,în întregime 
eronată. Critica lui Patinkin se bazează 
pe o analiză (opusă analizei 
keynesiene a echilibrului pe termen 
scurt), care are în vedere echilibrul 
pe termen lung al economiei 
capitaliste, economie presupusă însă ca 
îndeplinind în continuare condițiile de 
bază ale concurenței perfecte, in timp 
ce la Keynes principala preocupare era 
funcționarea economiei capitaliste în 
condițiile incertitudinilor specifice cu 
care se confruntă participanții la 
procesul economic, acesta fiind privit 
drept factorul esențial ce denaturează 

pînă la absurd comportamentul econctmrc, 
obiectivul principal al lui Patinkin este 
prezentarea modului în care ar funcționa 
economia capitalistă dacă s-ar restabili 
regulile „laissez-faire"-ului : aceste 
reguli sînt sintetizate prin postulatul 
existenței unei certitudini perfecte cu 
privire la prețuri și dobîndă.

Din punct de vedere metodologic, 
Patinkin respinge explicațiile psiho- 
comportamentale ale proceselor 
economice — explicații inaugurate de 
Keynes, iar cum acestea sînt incluse 
mai ales în considerațiunile privind 
modul de utilizare a monedei, el le 
elimină considerînd moneda exclusiv ca 
un mijloc de plată. Deoarece, la 
Patinkin, moneda nu poate fi și un 
mijloc de speculație sau de creare a 
altor conjuncturi favorabile pentru 
posesorii săi, analiza sa face abstracție 
de elementele de incertitudine conținute 
în previziunile agenților economiei cu 
privire la prețuri și dobîndă. Aceasta 
constituie, dealtfel, o distanțare netă 
față de keynesieni precum și o 
reîntoarcere la tezele economiei 
politice burgheze clasice.

în teoria keynesiană, sursa principală 
a incertitudinilor o reprezintă 
operațiunile speculative desfășurate pe 
piețele de capital, acesta fiind, 
totodată, și elementul esențial pentru 
explicarea rolului ratei dobînzii. Dacă 
necesitățile de monedă pentru tranzacțiile 
cu mărfuri sînt satisfăcute, restul 
monedei aflat în circulație este presupus 
ca fiind în întregime în mîna 
speculatorilor „ă la baisse", cantitatea 
de monedă din economie trebuind 
să fie suficient de mare pentru 
acoperirea ambelor categorii de utilizări. 
Rolul ratei dobînzii este ca, începrnd de 
la un anumit nivel al evoluției sale 
descendente, să limiteze operațiunile 
„ă la baisse", reglînd astfel cererea 
speculativă de monedă, și deci, 
preferința pentru lichiditate. La Patinkin, 
intr-un mod semnificativ, operațiunile 
speculative de capital, cu incertitudinile 
specifice pe care acestea le generează, 
sînt excluse din analiză.

Argumentul principal pe care se 
sprijină procedeul lui Patinkin apare 
simplu, el fiind formulat într-o manieră 
clasică : rolul monedei este ca, 
independent de circumstanțe, să 
mijlocească schimbul bunurilor utile 
prin ele însele sau transformabile tehnic 
în astfel de bunuri. Moneda nu poate fi

• Reunind comunicările pre
zentate cu ocazia unui simpozion 
internațional ale cărui lucrări 
s-au desfășurat, la începutul a- 
cestui an, in București, lucrarea 
„CONSERVAREA ENERGIEI Șl 
COOPERAREA INTERNAȚIONA
LĂ" (In 3 volume), publicată sub 
egida Asociației Române de Mar
keting și a Academiei de Studii 
Economice, aprofundează un do
meniu de maximă importanță 
pentru progresul economiei. In 
consens cu tematica supusă dez
baterii, și continuînd linia unor

cercetări realizate astfel la noi 
în țară, și pe plan mondial, pro
blema conservării energiei nu 
este privită numai la nivelul fie

cărei economii naționale în por
te. Realizările înregistrate în di
verse state in planul fundamen
tării unei concepții unitare asu
pra economisirii energiei, a în
cadrării acestui domeniu în stra
tegia energetică globală le sînt 
alăturate studii de cuprindere 
mai amplă, care proiectează e- 
cuația energetică în termenii 
unei politici regionale sau chiar 
planetare. Elaborate de cercetă
tori români și specialiști de peste 
hotare, studiile au fost grupate 
pe cîteva domenii importante de 
investigație : conservarea energi
ei în procese de transformare e- 
nergetică ; conservarea energiei 
în procese de consum final; pro
bleme economice și sociale ale 

conservării energiei; problema
tica energiei in relațiile interna
ționale.

Legea valorii 
și proporționalitatea 

economiei
• Cum se întercondiționează 

legea valorii și principiul pro- 
porționalității în actuala etapă 
a dezvoltării societății socialiste? 
— se întreabă economistul un
gur K. Szabo in articolul „Az 
ertektorveny es az arănyossâgi 
elv napjainkban" (Legea valorii 
și principiul proporționalității, 
astăzi) prezentat in publicația 
Kdzgazdasagi Szemle si repro
dus în „ABSTRACTS OF HUNGA-
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consumată sau întrebuințată într-un alt 
mod fizic, încît pînă la urmă trebuie 
schimbată pe bunuri ; chiar și atunci 
cînd este ținută în rezervă sau 
împrumutată, asemenea procese au în 
vedere un schimb ulterior, respectiv o 
creștere a cantității de monedă în 
vederea unui astfel de schimb. Ca 
urmare, masa monetară necesară 
economiei depinde de prețul bunurilor 
tranzacționale, sau, în exprimarea lui 
Patinkin, utilitatea marginală a unui 
stoc de monedă dat depinde exclusiv 
de nivelul prețurilor, independent de 
motivul imediat care determină 
deținerea monedei.

Pornind de la premisa clasică 
.potrivit căreia moneda nu este decît 
iun simplu instrument neutru de 
vehiculație a mărfurilor, Patinkin 
analizează pe larg condițiile acestei 
neutralități. După el, modificarea 
printr-un act de guvernămînt a unității 
monetare naționale (sau numai a puterii 
de cumpărare oficiale) lasă neschimbate 
'elementele fundamentale ale economiei 
(nevoie, resurse, tehnologii, creanțe, 
obligații etc.) și raporturile dintre ele. 
•O astfel de măsură determină doar 
.exprimarea tuturor prețurilor, încasărilor, 
datoriilor etc. cu ajutorul noii unități 
,de măsură. Or, acestea sînt echivalente 
■cu efectele variațiilor continue ale 
■masei monetare în circulație, unitatea 
monetară rămînînd fixă, în sensul că, 

iși în acest din urmă caz, toate prețurile, 
veniturile și cheltuielile bănești, 
creanțele și obligațiile etc., se modifică 
in aceeași proporție ca și masa 
monetară. în consecință, susține 
Patinkin, nu există nici un motiv să se 
creadă, cum afirmă keynesienii, că o 
variație a masei monetare determină 
modificarea numai a unui preț particular 
cum este rata dobînzii.

Concluzia sa generală este că, dacă 
toate prețurile și salariile sînt flexibile, 
dacă moneda nou emisă este astfel 
introdusă în economie încît toate 
fluxurile (pozitive și negative) de monedă 
iși titluri de credit cresc în aceeași 
proporție, dacă previziunile agenților 
economici sînt certe, dacă nu există 
pici o „iluzie monetară"2), atunci, din 
sunet de vedere al echilibrului pe termen 
ung, o creștere a cantității totale de 
monedă din economie lasă neschimbată 
ata dobînzii în același mod și pentru 

aceleași motive ca și o modificare bruscă 
a unității monetare.

Rezultă că, la Patinkin, neutralitatea 
monedei în raport cu economia este 
valabilă atît din punct de vedere al 
echilibrului pe termen lung, cît și din al 
celui pe termen scurt, provenind dintr-un 
set de ipoteze formulate în legătură cu 
mecanismul economic general. 
Observațiile faptice învederează însă că 
aceste ipoteze sînt excesiv de 
simplificatoare, în sensul că modificările 
veniturilor monetare individuale, ale 
emisiunilor de titluri de credit, ale 
reacțiilor diferitelor categorii de firme 
și pături ale populației etc. la impactul 
diverselor impulsuri monetare sînt în 
realitate extrem de neomogene. în ceea 
ce privește absența „iluziei monetare", 
Patinkin însuși nu pare a ști dacă ea 
trebuie postulată sau dedusă logic din 
celelalte ipoteze privind comportamentul 
economic rațional.

Se învederează, astfel, că Patinkin — 
care, în bună tradiție clasică, consideră 
moneda doar ca un „voal" ce maschează 
procesele materiale din economie, 
procese despre care crede că sînt 
raționale, dar se prezintă denaturat 
datorită aberațiilor practicilor monetare 
- nu reușește să expliciteze satisfăcător 
condițiile necesare pentru ca moneda 
să fie neutră. In particular, el nu reușește 
să demonstreze că, în economia capitalistă 
contemporană, o multiplicare a masei 
monetare în circulație este însoțită de o 
multiplicare în același sens și în 
aceeași proporție a încasărilor și 
plăților, veniturilor și cheltuielior, 
prețurilor și salariilor etc., pentru toți 
agenții economici.

Pentru a-și putea continua totuși 
expunerea, Patinkin introduce un nou 
postulat ; el afirmă că nu pot avea loc 
creșteri ale veniturilor bănești fără ca 
acestea să declanșeze acțiunea unor forțe 
specifice competiției economice în condiții 
de concurență perfectă, care determină 
egalizarea utilităților marginale ale 
diferiților agenți economici. Aceste 
forțe, susține Patinkin, în măsura în care 
nu sînt deviate de acțiunea neinspirată 
a statului sau de accese de iraționalism 
ale indivizilor, conduc pe termen lung 
la o creștere a prețurilor în aceeași 
proporție în care au sporit încasările 
monetare. Prin efectul acelorași forțe, - 
cantitățile de titluri de credit emise sau 
cumpărate, după caz, vor crește și ele 
in aceeași proporție. Ansamblul 
acestor consecințe a fost denumit 
ulterior „efectul încasărilor reale" sau 

„efectul Pigou". Pentru ca acest efect 
să se propage in economie este nevoie, 
evident, de un anumit interval de timp —• 
in cadrul căruia rata dobînzii poate fi 
chiar mai redusă decît înainte, însă după 
epuizarea procesului de transmisie 
creșterea masei monetare în circulație 
lasă neschimbată rota dobînzii.

Patinkin subliniază că eroarea 
principală a lui Keynes constă iocmai 
in aprecierea potrivit căreia suportul 
cantității de monedă în circulație 
trebuie să fie in permanență superior 
necesităților de monedă generate de 
preferința pentru lichiditate 
corespunzătoare unui nivel anterior al 
ratei dobînzii. Keynes a ajuns, astfel, la 
concluzia necesității unei inflații 
permanente, eroare gravă comisă, 
explică Patinkin, numai pentru că era 
convins că atît patronii cit și salariații 
sînt victime ale „iluziei monetare", 
în ceea ce-l privește, Patinkin elimină 
această „iluzie" ajungind la concluzia 
că rata dobînzii nu depinde direct și 
exclusiv de cantitatea de monedă, deși 
depinde, printre altele, de prețuri, 
care, cu un anumit decalaj de timp, cresc 
în aceeași proporție ca și masa 
monetară. Cum insă masa monetară, 
la fel ca și dobinda depinde, 
la rindul său, de prețuri, situația „reală" 
a economiei și rata dobînzii 
corespunzătoare echilibrului pe termen 
lung rămin neschimbate.

Silviu CERN/A
Timișoara

') D. Patinkin. ..Relative Prices. Say's Law 
and the Demand for Money", Econometrica, 
16, apr. 1948 ; „The Indeterminancy of Ab
solute Prices in Classical Economic Theory", 
Econometrica, 17 ian. 1949 ; „A Reconside
ration of the General Equilibrium Theory of 
Money", Review of Economic Studies, 
18,1949—1950 ; „The Invalidity of Classical 
Monetary Theory", Econometrica, apr.. 1951 • 
„Dichotomies of the Pricing Process in Eco
nomic Theory", Economica, 21 mai. 1954 ; 
„Money, Interest ant Prices", Evanston, ill, 
1956 ; „Liquidity Preference and Loanable 
Funds : Stoc and Flow Analysis", Economica, 
25, nov, 1958 ; „Keynesian Economics Reha
bilitated : A Rejoinder to Professor Hicks", 
Economic Journal. 69. sept. 1959 : „Financial 
Intermediaries and the Logical Structure of 
Monetary Theory", American Economic Re
view, 51, mart. 1961.

2) Absența „iluziei monetare" înseamnă că 
nu există nici o tendință de a considera 
semnul monetar ca o valoare în sine și nici 
ca o putere de cumpărare a unei anumite 
valori, dependentă de nivelul preturilor cu
rente.

RIAN ECONOMIC LITERATU
RE" nr. 3'1981. Ideea comple
mentarității legii valorii și a pro- 
porționalității economice a fost 
argumentată, susține K.S., de cla
sicii marxismului in condițiile 
economiei de piață a liberului 
schimb, prin dezvoltarea teoriei 
rentei și, intr-o anumită măsu
ră, prin teoria prețurilor de 
producție. Relația dintre cele 
două legi — a valorii și a dez
voltării proporționale — îmbracă 
forme diferite în condițiile eco
nomiei socialiste, economie în 
care, atît determinarea propor
țiilor economice cît și a modului 
de manifestare a legii valorii are 
loc intr-un cadru planificat. A- 
cest fapt nu trebuie interpretat, 

consideră autorul, drept o limi
tare a rolului activ al prețurilor. 
Dimpotrivă, legile reproducției 
socialiste presupun o îmbinare su
plă a acțiunii legii valorii cu o- 
biective/e strategice de dezvol
tare macro-socială.

Evoluții economice
® Privită global, tendința cea 

mai pronunțată care se consta
tă, în ultimii ani, în economia 
țărilor în curs de dezvoltare im
portatoare de petrol — se arată 
într-un studiu: „Les tendances 
de la politique commercials et 
economique dans les p.v.d. im- 
portateurs de petrol" elaborat 
sub egida GATT si reprodus in 
publicația „PROBLEMES ECONO- 

MIQUES" — nr. 1743 - se referă 
la ritmul lor de creștere, al cărui 
nivel s-a redus de la 5,5% în pe
rioada 1963-1973, la 5% între 
1973-1980, urmare directă a rece
siunii din țările industrializate, a 
creșterii prețului țițeiului și a al
tor materii prime pe piața mon
dială etc. în ce privește comer
țul exterior al acestor țări, im
porturile au crescut, in volum, cu 
circa 6,5n/o anual comparativ 
cu 6% înregistrat în cazul ex
portului.

Anaiiza evoluției economice a 
țărilor amintite pune în evidență, 
se arată în studiu, și importan
te diferențieri între state. Astfel, 
după momentul declanșării crizei 
petrolului în 1973, creșterea cea 

r ,,Ftș€ -
mai semnificativă au înregis
trat-o acele țări in curs de dez
voltare importatoare' de petrol 
care au realizat o diversificare 
rapidă a producției lor precum 
și a structurii exportului. Nume
roase dintre aceste state au pro
movat o politică de un relativ 
liberalism pe plan intern și ex
tern, ele izbutind, după cum se 
arată în studiu, să se adapteze 
mai rapid la modificările sur
venite ‘in volumul și n> tura ce
rerii pe piața mondială și, în 
speță, a țărilor industrializate.
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Inițiative românești pentru creșterea rolului O.N.U. 
in lupta popoarelor pentru dezarmare și pace

PĂTRUNS de un profund umanism, de un înalt spirit de 
responsabilitate pentru viața și existența tuturor popoare
lor, pentru destinele civilizației umane, Apelul peni u 

dezarmare și pace al Frontului Democrației și Unității Socia
liste, difuzat și ca document oficial al Adunării Generale a 
O.N.U., abordează problemele cele mai arzătoare care stau in 
fața Națiunilor Unite, a întregii comunități internaționale. Ape
lul pune în evidență necesitatea de a se acționa cu cea mai mare 
energie și cît mai grabnic, pînă nu este prea tîrziu, pentru 
oprirea cursei înarmărilor și trecerea la măsuri efective de de
zarmare în primul rînd de dezarmare nucleară, pentru scoate
rea în afara legii și eliminarea tuturor armelor de distrugere 
în masă.

Chemind toate forțele democratice, opinia publică, popoarele 
tuturor țărilor să se unească într-o largă mișcare pentru pace 
și dezarmare, pentru apărarea dreptului fundamental al tutu
ror națiunilor la viață, pace și libertate, Apelul îndeamnă. în 
același timp, să se acționeze pentru ca Organizația Națiunilor 
Unite, celelalte organizații și organisme internaționale să joace 
un rol mult mai activ in înfăptuirea acestor cerințe vitale, ates- 
tînd, încă o dată, însemnătatea pe care România o acordă prin
cipalului for mondial al zilelor noastre, sporirii eficacității sale 
în lupta generală în vederea traducerii în viață a aspirațiilor 
supreme ale întregii umanități, de a trăi intr-o lume a picii, 
înțelegerii si progresului.

Creată acum 36 de ani, la finele unei conflagrații cum nu 
cunoscuse pînă atunci istoria, — Organizația Națiunilor Unite — 
prin vocația sa universală, atît la nițelul principiilor ce guver
nează acțiunile sale, cit și prin numărați membrilor săi (157 in 
prezent), prin amplitudinea activităților pe care trebuie sa le 
coordoneze și să le încurajeze — are menirea să realizeze aspi
rația profundă a popoarelor de a inaugura o nouă eră in ra- 
portui'ile interstatale. Activitatea sa a contribuit adesea la 
îmbunătățirea atmosferei politice, a permis analizarea a nume
roase probleme privind colaborarea dintre state pe plan polmc. 
economic, social, fapt care a favorizat mai buna cunoaștere a 
pozițiilor și intereselor statelor și a facilitat identificarea unor 
soluții și căi de acțiune corespunzătoare.

în același timp au fost relevate însă si unele neajunsuri in 
activitatea O.N.U.. faptul că unele prevederi ale Cartei și unele 
hotărîri luate de Organizația mondială nu au fost transpuse in 
viață sau au fost îndeplinite doar parțial. Dezbaterile pe mar
ginea problemelor încredințate Organizației, unele de impor
tanță majori pentru pacea și securitatea internațională, s-au 
transformat adesea în discuții îndelungate și sterile, ceea ce 
s-a dovedit a fi în detrimentul concentrării eforturilor asupra 
găsirii unor soluții concrete, eficiente, cu participarea tuturor 
statelor membre.

Astfel, cu toate că atît la O.N.U., inclusiv la sesiunea spe
cială din 1978 consacrată dezarmării, ii și în Comitetul de la 
Geneva problemele dezarmării au fost amplu dezbătute de-a 
lungul anilor, consemnîndu-se numeroase declarații de bune 
intenții și ndoptîndu-se multiple rezoluții, rapoarte și recoman
dări, cursa înarmărilor nu numai că nu s-a atenuat, dar a pri
mit noi și puternice impulsuri. Tocmai ținînd seama de sterili
tatea negocierilor desfășurate în ultimii ani în problematica 
complexă a dezarmării. România consideră urgentă și impera
tiva trecerea de la vorbe la fapte, la măsuri efective de dezar
mare și de eliminare a forței și a amenințării cu folosirea for
ței din viața internațională, râspunzînd astfel înseși rațiunilor 
care au condus la crearea O.N U.i

Interss permanent pentru continua perfecționare 
a activității O.N.U.

ÎN CADRUL NAȚIUNILOR UNITE, al instituțiilor sale spe
cializate și al altor foruri internaționale. România și-a cîștigai 

prestigiul unui stat dintre cele mai active în sfera diplomației 
multilaterale, avînd o contribuție activă la punerea în aplicare 
a scopurib r -i principiilor înscrise in Carta O.N.U., la apărarea 
cauzei păcii, țustiției și libertății popoarelor. Acest lucru este 
reflectat de faptul că România socialistă a fost coautoare la 
cea mai mare parte a declarațiilor și rezoluțiilor adoptate de 
O.N.U. in probleme de interes major, cum sînt realizarea uni- 
veisalității Organizației, consolidarea păcii și securității inter
naționale, lichidarea colonialismului, adoptarea unor măsuri au
tentice de dezarmare, codificarea principiilor relațiilor dintre 
state, sprijinirea eforturilor pentru lichidarea decalajelor dintre 
țările in curs de dezvoltare și țările dezvoltate, extinderea și 

J diversificarea colaborării economice și tehr.ico-științifice, instau- 
1 rai ea unei noi ordini economice internaționale, formularea drep- 
; tuiilor și îndatoririlor economice ale statelor etc. Inițiative ro-
■ r.'.anești importante, de larg ecou pe plan internațional, se află 

înscrise pe agenda actualei sesiuni a Adunării generale a
I O.N.U. : întărirea și dezvoltarea bunei vecinătăți, înghețarea și 
' reducerea bugetelor militare, Anul internațional al tineretului.

Ti ate acestea demonstrează că pe parcursul celor aproape 26 de 
ară de participare activă la O.N.U.. țara noastră s-a preocupat 
de folosirea optimă a posibilităților pe care le oferă organiza-

■ ț.a pentru extinderea colaborării internaționale pe toate planu- 
I r:le, manifestind, în același timp, un interes permanent pentru

continua perfecționare a activității ei și pentru creșterea rolu- 
, lui O.N.U. in lume, ținînd seama atît de experiența acumulată 
I de instituția mondială cît și de noile sarcini care-i revin in 

stadiul actual al vieții internaționale.
Nevoia tot mai larg resimțită de a se proceda la evaluarea 

modalităților de întărire a O.N.U., în contextul răspunderilor 
tot mai mari care-i revin in prezent, a determinat guvernul 
român să înscrie pe agenda celei de-a XXVII-a sesiuni a Adu
nării Generale punctul intitulat „Creșterea rolului Organizației

■ Națiunilor Unite în menținerea și consolidarea păcii și secu
rității internaționale, în dezvoltarea cooperării între toate na
țiunile și in promovarea normelor de drept internațional în 
raporturile dintre state". Dezbaterile pe marginea acestei ini
țiative românești precum și rezoluțiile adoptate au scos în evi
dență necesitatea sporirii capacității de acțiune a Organizației 
pentru îndeplinirea obiectivelor sale, îmbunătățirea structurilor 
instituționale, perfecționarea formelor și metodelor de lucru, 
pentru a deveni un instrument eficace in întărirea păcii și 
securității generale, in salvgardarea independenței și suverani
tății statelor, a dreptului inalienabil al fiecărui popor de a-și 
hotărî singur destinele, fără nici un amestec din afară.

în 1975, la propunerea țării noastre, inițiată împreună cu 
alte țări, Adunarea generală a creat Comitetul special pentru 
Carta O.N.U. și creșterea rolului Organizației, alcătuit din 47 
de state, între care și România, cu sarcina de a examina propu
nerile formulate cu privire la întărirea Organizației și de a 
identifica pe acelea susceptibile să întrunească un acord general.

Inițiative de larg ecou internațional

O IMPORTANTĂ CONTRIBUȚIE a țării noastre la lucrările 
noului Comitet a constat în propunerile din documentul pre
zentat la 12 noiembrie 1975 Adunării generale intitulat .Pozi
ția României cu privire la îmbunătățirea și democratizarea ac
tivității Organizației Națiunilor Unite, la întărirea rolului său 
în vederea colaborării între toate statele, fără deosebire de 
orînduire socială, a unei lumi mai bune și mai drepte, a unei 
păci trainice11. Documentul arată că O.N.U. reprezintă forul 
cel mai larg și mai reprezentativ pentru dezbaterea marilor 
probleme ale epocii contemporane, subliniind în același timp 
că pentru îndeplinirea acestei înalte responsabilități se impune 
ca activitatea O.N.U. să fie îmbunătățită substanțial, cu scopul 
ca ea să reflecte în mod corespunzător realitățile lumii de as
tăzi și să contribuie efectiv la promovarea in viața internațio-
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nală a unui spirit nou. a unei politici întemeiată pe deplina 
.•espectare a dreptului fiecărei națiuni de a-și hotărî singură 
soarta. Ideile continuu in document vizează adaptarea actului 
constitutiv al O.N.U., Carta, la exigențele epocii noastre, trans
formarea Organizației Națiunilor Unite intr-un veritabil instru
ment de promovare a păcii, securității și colaborării interna
ționale.

Propunerile formulate de țara noastră se referă la definirea 
mai precisă a obiectivelor Națiunilor Unite, în lumina expe
riențelor acumulate și a cerințelor actuale ; dezvoltarea, preci
zarea și adoptarea normelor și principiilor relațiilor interna
ționale, în concordanță cu noile cerințe ale vieții internaționale, 
rolul O.N.U. în soluționarea pe cale pașnică a conflictelor din
tre state, sporirea considerabilă a rolului, influenței și aportu
lui O.N.U. la înfăptuirea dezarmării, intensificarea acțiunilor 
Organizației pentru lichidarea definitivă a colonialismului, neo- 
colonialismului, rasismului și apartheidului, îmbunătățirea struc
turii, organizării și funcționării O.N.U. ; democratizarea în
tregii activități a Organizației și a organismelor sale, pentru 
a permite participarea tuturor statelor membre, în condiții de 
egalitate, la dezbaterea și soluționarea problemelor interna
ționale etc.

în anul 1976, Adunarea generală a avut la dispoziție primul 
raport prezentat de Comitetul special pentru Carta O.N.U și 
creșterea rolului Organizației. Alături de multitudinea de ioei 
concrete formulate de cei peste 60 de vorbitori la acest pune’, 
reține atenția consensul realizat în legătură cu prelungirea 
mandatului Comitetului amintit, hotărirea luată fiind consem
nată printr-o rezoluție propusă de România și de alte 61 de 
state și însușită unanim, ceeea ce ilustrează. încă o dată, larg 
adeziune de care se bucură inițiativa românească privind creș
terea rolului O.N.U.

In 1978, Comitetul special pentru Carta O.NU și creșterea 
rolului Organizației a prezentat Adunării generale un prim in
ventar de propuneri și sugestii în legătură cu sporirea con-.ri- 
buției Organizației mondiale la soluționarea pe cale pașnica . 
diferendelor dintre state. Aceeași temă a format obiectul unei 
liste de propuneri adoptate prin consens de Comitet in 1971 
Același organ a început, cu un an mai tîrziu. activitatea de 
elaborare a unei Declarații asupra reglementării pașnice a di
ferendelor dintre state.

Un moment important l-a constituit elaborarea de către de
legația României, împreună cu delegațiile altor opt state, a 
unui proiect de Declarație asupra reglementării pașnice a di
ferendelor dintre state și prezentarea acestuia Ia sesiunea Co
mitetului special de la Manila (28 ianuarie — 22 februarie 19cUi 
în concepția țării noastre elaborarea declarației nu trebuie să 
fie d.ecît un prim pas în vederea elaborării și adoptării in viitor 
a unui tratat general asupra reglementării pașnice a diferen
delor dintre state.

La sesiunea din acest an a Comitetului special pentru Caria 
O.N.U. și creșterea roiului Organizației (New York. 17 feb: - - 
rie — 13 martie 1981) a început procesul de redactare a Decla
rației. concepută să fie alcătuită din două părți. Prima par' ? 
enunță obligațiile generale ale statelor decurgind din principiul 
reglementării pașnice a diferendelor, iar a doua parte se re ?- â 
la rolul organelor principale ale O.N.U. în reglementarea dife
rendelor. La actuala sesiune a Adunării generale delega.ia 
română acționează pentru continuarea activității de redactare 
a Declarației începută în Comitetul special și finalizarea aces
teia cît mai curînd posibil, pentru a putea fi adoptată la sesiunea 
din 1982 a forumului mondial. Cu definitivarea proiectului de 
declarație a fost însărcinat un grup de lucru a cărui președinție 
a revenit reprezentantului României.

La ultima sa sesiune. Comitetul special a mai avut ca sar
cină să treacă în revistă 71 de propuneri ale statelor vizind creș
terea rolului O.N.U. in menținerea păcii si securității interna
ționale, în vederea întocmirii unei liste de propuneri care au 
suscitat un interes deosebit și asupra cărora un acord este po
sibil. Cu această ocazie au fost abordate în termeni generali 
și unele propuneri prezentate în anii anteriori de țara noastră : 
elaborarea unui Cod universal de conduită privind drepturile 
și obligațiile fundamentale ale statelor ; adoptarea unui tratat 
mondial de nerecurgere la forță ; introducerea în Carta O.N.U. 
a unor dispoziții care să prevadă ca rezoluțiile adoptate prin 
consens sau cu unanimitate de voturi să constituie angajamente 
ferme pentru toate statele membre ; asigurarea examinării de 
fond de către Adunarea generală a rapoartelor anuale, ale 
Consiliului de Securitate, a dreptului Adunării generale de a 
cere Consiliului rapoarte speciale asupra principalelor probleme 
ale păcii și securității internaționale, de a formula sugestii și 
propuneri privind modul de acțiune al Consiliului ; consacrarea 
in Carta O.N.U. a procedurii consensului in ceea ce privește 
problemele esențiale ale păcii și securității internaționale ; in
cluderea în Cartă a unor prevederi care să stabilească necesi

tatea ca atît Adunarea generală-cît si Consiliul de Securitate 
să instituie, în fiecare caz în parte, pentru problemele impor
tante, proceduri, mecanisme sau organisme corespunzătoare cart 
să urmărească ducerea la îndeplinire a rezoluțiilor adoptate și 
să propună măsuri pentru traducerea lor în viață, acordarea 
pentru 1—2 membri nepermanenți ai Consiliului de Securitate 
a acelorași drepturi ca și pentru actualii membri permanenți 
în adoptarea hotărîrilor pe probleme de fond, stabilirea unor 
reguli și principii clare care să suvemeze activitățile militare 
ale O.N.U.

în cadrul Comitetului s-au formulat unele rezerve și chiar 
opoziții, îndeosebi din partea unor membri permanenți ai Con 
siliului de Securitate, in legătură cu propunerile care implică 
modificări în Carta O.N.U.

Paralel cu inițiativa elaborării declarației amintite. Româ
nia a propus crearea unei Comisii permanente a Adunării ge
nerale care să îndeplinească funcții de med-ere. bune oficii și 
conciliere. în viziunea țării noastre, un astfel de organ, deschis 
practic participării tuturor statelor, inclusiv celor care nu sînt 
parte la diferend dar care doresc și pot să contribuie la solu
ționarea acestuia, ar oferi nu numai cadrt’.J propice găsirii căi- 
1< r și mijloacelor practice de rezolvare pe cale pașnică a dife
rendelor existente, dai ar urma să aibă și un rol activ în pre
venirea izbucnirii unor stări de încordare, a agravării și degene
rării acestora. Fără îndoială aceasta ar întări încrederea sta
telor in capacitatea O.N.U. de a-și îndeplini funcțiile sale în 

I domeniul menținerii păcii și securității internaționale, tțansfor- 
I mind in regulă generală utilizarea de către statele membre a 
i cadrului oferit de organizație pentru reglementarea pașnică a 

diferendelor.
*

PE PARCURSUL SESIUNILOR Comitetuiui special, precum și 
! la sesiunile Adunării generale a O.N.U. numeroase delegații 
' au : elevat actualitatea și însemnătatea propunerilor prezentate 
I de România și au avut cuvinte de caldă prețuire față de contri- 
I buția sa constructivă la dezbaterile cu privire la îmbunătăți- 
1 rea și democratizarea activității O.N.U. Una din concluziile fun- 
I damentale ale dezbaterilor privind creșterea rolului O.N.U. în 
| viața internațională este recunoașterea necesității imperioase a 

sporirii capacității de acțiune a O N.U. in examinarea și solu
ționarea marilor probleme ale vieții internaționale. Statele 
membre doresc ca Organizația mondială să răspundă pe deplin 
comandamentelor epocii și să contribuie efectiv la menținerea 
păcii și securității internaționale, la statornicirea unei noi ordini 
internaționale, la asigurarea participării active, democratice a 

; tuturor țârilor — indiferent de mărime sau de orînduire socială 
— la soluționarea problemelor complexe ale lumii de astăzi, 
.-.șa cum arăta tovarășul Nicolae Ceausescu la marea adunare 
populară din municipiul Baia Mare „trebuie să crească și mai 
mult rolul Organizației Națiunilor Unite, a! altor organisme in
ternaționale in soluționarea problemelor care confruntă omeni
rea. in asigurarea participării popoarelor la rezolvarea lor, in 
interesul păcii, al progresului și independenței, al dezvoltării 
lumii", punct de vedere împărtășit de numeroase state ale lumii 
și reflectat pe larg in luări de poziții la tribuna Adunării .ge
nerale a O.N.U. la actuala sa sesiune. Declarațiile unor repre
zentanți autorizați ai acestor țări, in marea lor majoritate țări 
în curs de dezvoltare și nealiniate, au confirmat justețea pozij 
ț e: României, a președintelui ei, care relevă că nu există sarcină 
mai arzătoare pentru toate statele și popoarele lumii, pentru în
treaga omenire, tlecit aceea de a face totul pentru a se împie
dica extinderea in continuare a arsenalelor, pentru a se trece la 
reducerea cheltuielilor și a efectivelor militare, la adoptarea de 
măsuri energice de dezarmare, în primul rînd de dezarmare 
nucleară, și a se apăra viața și liniștea popoarelor.

în acest context, o însemnătate deosebită dobîndește cea de-a 
doua sesiune extraordinară a Adunării Generale a O.N.U. con
sacrată dezarmării, din 1982, care trebuie să deschidă calea unei 
cotituri radicale în abordarea acestei problematici, să consti
tuie, totodată, un prilej de mobilizare și activizare puternică a 
opiniei publice de pretutindeni ca forță hotărituane, în măsură 
să impună oprirea cursei înarmărilor, să creeze perspectiva 
unei lumi fără arme și fără războaie.

România este hotărîtă să acționeze în continuare, conlucrînd 
strîns cu toate celelalte state, pentru întărirea capacității de 
acțiune a Organizației Națiunilor Unite, pentru sporirea rolului 
ei în viața internațională, astfel încît activitatea instituției mon
diale să devină mai eficientă și să contribuie efectiv la rezol
varea marilor probleme care preocupă umanitatea și în primul 
rînd a celei mai urgente dintre ele — dezarmarea.

Sabin POP
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UN studiu realizat de 
specialiștii de la Eco
nomist Inteligence Unit 
și Wharton Econometric

Forecasting apreciază — 
deși trebuie să ținem 
cont de elementele su
biective inerente acestor

i studii — că în următo
rii cinci ani țările occi
dentale pot realiza o 
anumită creștere econo
mică în condițiile unui 
deficit relativ redus al 
balanței de plăți.

Pentru zona O.C.D.E., 
această creștere este es
timată la 3,3% în 1982 
față de 1,7% estimările 
pentru 1981. Este o 
prognoză mai optimistă 
față de cele ale spe
cialiștilor din cadrul or
ganizației, care preve
deau cifre de respectiv 
1,25 și 2%. Pentru în
treaga perioadă țările 
industrializate ar înre
gistra — potrivit stu
diului citat — o creștere 
medie anuală de 2,9% 
față de 2,6% în pe
rioada 1973—1980.

Pe țări sau grupe de 
țări se așteaptă .totuși 
ca evoluțiile să fie dife
rențiate. Astfel, P.N.B 
al țărilor din Piața co
mună este așteptat să 
se reducă cu 0,5% pe 
ansamblul anului 1981, 
în timp ce în S.U.A. se 
prevede că va crește cu 
2,5%, iar în Japonia cu 
aproape 4,5% în același 
interval.

In ce privește șoma
jul, prognozele indică o 
reducere pină la nivelul 
de 5% în Statele Unite 
pentru anul 1986 în con
dițiile în care se așteap
tă ca P.N.B. să înregis
treze o medie a ratei de 
creștere de 3,3% pe an. 
In Europa occidentală, 
șomajul s-ar putea

menține în majoritatea 
țărilor la circa 9%, cu 
excepția Angliei și Ir
landei unde se așteaptă 
niveluri de respectiv 
12,4% și 15,3% în 1986

O situație mai opti
mistă este prevăzută în- 
Franța cu o rată a șo
majului de circa 5,8% 
în condițiile unui defi
cit însemnat, apreciat 
la 53 miliarde dolari, în 
balanța de plăți a țării. 
De fapt, pe ansamblul 
țărilor dezvoltate vest 
europene se așteaptă ca 
soldul balanței de plăti 
să fie deficitar, soldul 
negativ anual vest-e- 
uropean urmînd să se 
ridice la 83 miliarde do
lari în 1982 (vezi grafic).

Și inflația este prevă
zută să se încadreze pe 
o curbă descendentă, 
respectiv de la 13% la 
circa 10% în perioada 
1984—1986. Japonia și 
Anglia se pare că vor 
înregistra cele mai sen
sibile performanțe, rata 
inflației urmînd să co
boare la o medie de 
4,6% și respectiv 10,7% 
in intervalul 1981—1936.

Premisele acestor 
prognoze constau în 
perspectiva unor creș
teri mai lente decit pină 
acum în ce privește 
prețurile la țiței, un nou 
„șoc petrolier" puțind 
avea efecte dezastruoa- 

I se pentru țările din 
O.C.D.E. în perioada 

| amintită.

Programe «le dezvoltare

Albania: dezvoltarea multilaterală a economiei
BILANȚUL favorabil al realizării planului cincinal 

de dezvoltare a economiei naționale a R.P.S. Albania 
pe anii 1973—1980 se exprimă între altele, în sporirea 
cu 24,4% a produsului social brut al țării, respectiv 
într-un ritm de două ori mai rapid decit creșterea 
populației sale. Concomitent, producția industrială s-a 
dezvoltat intr-un ritm mediu anual de 6,1%, în condi
țiile creării unor ramuri noi, ca siderurgia, prelucrarea 
complexă a petrolului, producția de ferocrom etc., și 
ale extinderii in continuare a bazei tehnico-materiale 
a ramurilor existente ale industriei extractive și prelu
crătoare. Printre ramurile care au înregistrat ritmuri 
superioare de dezvoltare se numără hidroenergetica 
(triplarea producției de energie a hidrocentralelor în 
1980, față de nivelul atins in 1975), extracția de cărbune 
(un spor de 63 .), industria de mașini și utilaje (o creș
tere de 57.7 ..) ș.a. Aceste realizări, alături de mărirea 
cu 21.4' a producției agricole (cumulată pe cincinal, 
față de perioada corespunzătoare precedentă), au con
stituit premisa îmbunătățirii activității în celelalte ra
muri și sectoare ale economiei naționale.

în ceea ce privește actualul — cel de-al VII-lea — cin
cinal (pe anii 1981—1985). obiectivul său fundamental 
constă in dezvoltarea multilaterală a economiei, în con
dițiile sprijinirii pe forțele proprii ; ea se bazează pe 
adîncirea industrializării socialiste a țării, pe consoli
darea și intensificarea agriculturii, pe ridicarea eficien
ței activității economice, pe desfășurarea revoluției ști
ințifice și tehnice, precum și pe perfecționarea rela
țiilor de producție socialiste.

în acest context general se prevede majorarea — în 
1985 față de 1980 — a produsului social brut cu 31—36% 
(respectiv intr-un ritm mediu anual de 6—6,4" o), a pro
ducției industriale globale cu 36—33 ... a producției agri
cole globale (cumulată, pe cincinale) cu 30—32%, a pro
ductivității sociale a muncii cu 12—13 ... a volumului 
transporturilor de mărfuri cu 36—38% ș.a.m.d.

în ritmuri superioare față de cel mediu al industriei 
se vor dezvolta extracția de petrol și cărbune (spor de 
58—60‘. și. respectiv, circa 48%, în 1985 comparativ cu 
198o). cea a unor minereuri, producția principalelor 
metale feroase și neferoase, industria construcțiilor de 
mașini și a prelucrării metalelor (de 43—45%), producția 
de articole chimice (cu 63—65’0) etc. în cadrul produc
ției agricole accentul se va pune pe dezvoltarea unor 
domenii ale sectorului zootehnic, cum sînt producția 
de carne, cea de ouă. de lină ș.a. ; totodată, se urmă
rește sporirea considerabilă a recoltei medii de măsli
ne. de citrice, a producției de struguri etc. Se va asi
gura astfel temelia ridicării în continuare a 
nivelului de trai. exprimată nu numai prin 
majorarea cu 8—10: a venitului real pe locuitor (în 
1985. față de nivelul atins în 1980), ci și prin lărgirea 
cu aproximativ un sfert a volumului vînzărilor în co
merțul socialist cu amănuntul, prin construirea a peste 
80 mii de apartamente și locuințe individuale etc. — 
indici elocvenți ai progresului continuu al poporului 
albanez pe calea bunăstării.

Schimburile comerciale dintre Albania și România au 
cunoscut o dezvoltare susținută în ultimii ani ; în 
acest cadru exporturile românești constau în
deosebi in mașini-unelte. echipament petrolier, 
rulmenți, piese de schimb, aparataj, produse chi
mice. medicamente și alte articole, în timp ce livrările 
părții albaneze cuprind bitum și petrol, minereu și con
centrat dc crom, cupru și produse de cupru, diverse ar
ticole de larg consum etc.

N. f».

EVOLUȚII MONETARE
ÎN INTERVALUL 16—20.XI. 1981 cursul dolarului S.U.A. 

a cunoscut o evoluție destul de contradictorie.
Existența unor factori cu influență negativă pentru 

dolar, intre care menționăm scăderea dobînzilor și re
ducerea producției industriale cu 1.5'.. in octombrie a.c. 
au fost, in parte, contracarate de unele declarații pri
vind perspectiva înviorării in lunile următoare in 
S.U.A. Desființarea suprataxei aplicată asupra utiliză
rii excesive a facilităților de scont la autoritățile mo
netare centrale a fost interpretată de către operatorii 
de devize ca o intenție a acestora de a contribui mai 
mult la depășirea actualei stări a economiei americane, 
prin facilitarea apelului la credite.

Francul elvețian a fost supus celor mai accentuate 
presiuni ,,ă la baisse“, mai ales după ce dobînzile la 
depozitele în franci au fost reduse de băncile elvețiene 
cu 0,25—0,50%, astfel că la închiderea din 20.XI.. cota- 
ția sa de 1,8075 franci/1 dolar, era cu aproape 3% sub 
cea corespunzătoare din 13.XI.1981, de 1,7550 franci/1 
dolar. Francul francez a mai pierdut teren în ca
drul sistemului valutar vest-european cotația sa de 
la închiderea săptămînii de 5,67 franci/1 dolar fiind cu 
1,8% sub cea de referință de 5,5675 franci/1 dolar.

Marca vest-germană, lira italiană și francul belgian 
au înregistrat procente apropiate de depreciere în relația 
lor cu dolarul, respectiv 1,7%, cotînd pe 20.XI. la 
2,2475 mărci/1 dolar (2,21 mărci/1 dolar pe 13.XI.1981), 
1 202 lire/1 dolar (1 182 lire/1 dolar, cursul de referință) 
și respectiv 37,72 franci/1 dolar (37,12 francl/1 dolar cu

o săptămînă în urmă). După un început favorabil, lira 
sterlină termină intervalul prezentat în ușoară depre
ciere față de dolar (1,9050 dolari/1 liră pe 20.XI față de 
1,91 dolari/1 liră pe 13.XI), cîștigînd în schimb în re
lația sa cu valutele europene. Yenul japonez pare 
a se încadra din nou pe o linie puternic ascendentă 
în relația sa cu restul valutelor occidentale, inclusiv 
cu dolarul (220 yeni/1 dolar, față de 227 yeni/1 dolar 
pe 13.XI.1981, adică o repreciere cu peste 3%) legat de 
situația favorabilă din economia niponă.

Dobînzile la depozitele în principale eurovalute pe 
termen de 6 luni au înregistrat scăderi la eurodolari 
(12,875% pe 20.XI., față de 13,6875% pe 13.XI.1981) și 
euromărci vest-germane (10,125% față de 10.25% res
pectiv) și o ușoară creștere la eurofrancii elvețieni 
(9,875%, comparativ cu 9,6875%).

Prețul aurului la Londra a evoluat aproape perma
nent pe o linie descendentă, al doilea fixing din ziua 
de 20.XI.1981 de 401,50 dolari/ uncie fiind cu 11 dolari/ 
uncie sub cel corespunzător din 13.XI.1981.

Gheorghe MUNTEAN 
Alexandru OLTEANU

Evoluția cursurilor principalelor valute occidentale fată 
de dolarul S.U.A. în perioada 16—20.XI. Bază : cursu
rile din ziua de 13.XI a.c.



ECONOMIE MONDIALĂ

R.S.F. IUGOSLAVIA

Orientări fundamentale 
ale dezvoltării economice

în actualul cincinal
IN CURSUL realizării prevederilor celui de-al șaselea plan de 

dezvoltare a economiei naționale a Iugoslaviei, pe anii 1976— 
1980, au fost înregistrate numeroase rezultate favorabile : spo
rirea într-un ritm mediu anual de 5,7% a produsului social total, de 

6.9% a producției industriale, de l,9e/o a celei agricole, de 2,9".-. a ex
porturilor (concomitent cu reducerea importurilor într-un ritm de 
0,2%)', creșterea cu 5,3% a veniturilor reale ale populației ș.a.m.d. 
Totodată, economia iugoslavă a fost confruntată cu anumite dificul
tăți, cauzate îndeosebi de puternica majorare a prețurilor la petrol 
pe piața mondială, de scumpirea materiilor prime și utilajelor im
portate, de menținerea unor disproporții structurale și a unui nivel 
relativ scăzut al productivității muncii.

Anul trecut in Iugoslavia a fost adoptat programul de stabilizare 
a economiei naționale, avind drept obiective esențiale reducerea 
cheltuielilor aferente consumului productiv și neproductiv, econo
misirea. resurselor, micșorarea deficitului balanței comerciale și al 
celei de plăți, combaterea creșterii inflaționiste a prețurilor pe plat; 
internă etc. Aplicarea programului se va extinde pe o perioadă mai 
lungă, ținindu-se seama de faptul că unele fenomene negative (ca 
disproporțiile în structura economiei naționale, deficitul balanței de 
plăți, dezechilibrul dintre cererea și oferta de pe piața internă la o 
serie de produse ș.a.) nu pot fi depășite in intervalul unui sing 
cincinal.

în acest context, una dintre caracteristicile esențiale ale planului 
de dezvoltare a economiei naționale a Iugoslaviei pe anii 1981—1985 
O constituie o anumită încetinire a ritmului de creștere, fiind pre
văzut un spor mediu anual de 4.5° o al produsului social total, de 
circa 5% în cazul producției industriale și de 4.5'.. al celei agricole. 
Orientarea fundamentală a planului constă in înfăptuirea stabilității 
economice, în condițiile bizuirii într-o măsură crescindă pe resursele 
naturale și financiare proprii, in îmbunătățirea poziției economice a 
țării pe plan internațional, inclusiv prin reducerea nivelului datoriei 
externe și a dependenței de import.

în domeniul investițiilor se prevede că ponderea acestora in 
produsul social total va scădea de la 34”,> la 29'.. : investițiile in fon
duri fixe urmează să sporească intr-un ritm mediu anual de 1,5%, 
în condițiile măririi mai rapide a investițiilor direct productive. în 
ceea ce privește investițiile neproductive, acestea vor crește intr-un 
ritm mai lent decit in cincinalul 1976—1930 sau chiar vor descrește 
absolut în unele sectoare, cu excepția fondurilor destinate construc
țiilor de locuințe care vor progresa in medie cu 2.5% pe an.

în cadrul politicii investițiilor se va acorda o grijă permanentă 
repartizării și utilizării raționale a mijloacelor, atit pe plan teritorial, 
urmărindu-se accelerarea dezvoltării republicilor și regiunilor mai 
puțin avansate (Bosnia și Herțegovina, Muntenegru. Macedonia ș.a.), 
cit și în cel al stabilirii unor proporții mai judicioase intre ramurile 
extractive și cele prelucrătoare, precum și Înăuntrul acestora.

Politica investițiilor va urmări, de asemenea, extinderea poten
țialului de export al țării, adaptarea mai rapidă a producției la ce
rințele în continuă schimbare ale pieței interne și externe, stimu
larea lărgirii legăturilor de cooperare ș.a. Concret, aceasta înseamnă 
că se va acorda prioritate dezvoltării producției acelor mărfuri care 
se pretează la export sau contribuie la reducerea importului, întăririi 
sectorului energetic, sporirii extracției și prelucrării materiilor pri
me, extinderii producției de alimente, dezvoltării construcțiilor de 
mașini și a sectorului transporturilor. în industriile prelucrătoare 

fondurile de investiții vor fi utilizate mai ale> pentru reconstrucția 
și modernizarea capacităților de producție existente, cu deosebire in 
ramurile care condiționează progresul tehnico-științific.

r>e o atenție specială beneficiază in cincinalul actual sectorul 
energetic, prcconizir.du-sc — alături dc folosirea cu precădere a 
surselor autohtone de energie — măsuri ca : ridicarea eficienței 
utilizării combustibililor și energiei in industrie, in transporturi, în 
consumul neproductiv : lărgirea folosirii'energiei solare, geotermale 
și altor forme noi de energie ; deschiderea unor mine de cărbuni 
și construirea unor unități de extracție a petrolului și gazelor in țară 
și in străinătate: extinderea producției de materiale fisionabile și de 
instalații, necesare pentru dotarea unor centrale electronucleare ; 
desăvirșirea sistemului național de transport al energiei : edificarea 
accelerată de capacități industriale pentru prelucrarea secundară ® 
petrolului in scopul reducerii la minimum a cantităților de motorină : 
perfecționarea tehnologiilor de îmbogățire a cărbunelui ș.a.

Creșterea producției de energie va fi asigurată in principal pe 
seama sporirii ponderii cărbunelui și hidroenergiei, centralelor elec
trice bazate pe produse petroliere atribuindu-li-se mai mult rolul 
de capacități de rezervă pentru perioadele de virf ale consumului 
energetic. In acest scop, pe baza reconstruirii și modernizării mi- 
nelor existente, a deschiderii de mine noi. volumul extracției de 
cărbune urmează să se majoreze la 82 mil. tone in 1985. Se ptetede 
ca. in același an. producția de țiței să ajungă la cel puțin 5 mil. tone, 
iar cea de gaze naturale la nu mai puțin de 5 mlrd. mc. Toate 
aceste prevederi, ca și cele vizind gospodărirea rațională a com
bustibililor și energiei, se vor încadra intr-un program pe termen 
timp (pînă in anul 2060» do dezvoltare a energeticii iugoslave, pro
gram care se află in curs de elaborare, ținindu-se seama de implica
țiile si restricțiile de ordin economic, tehnologic și ecologic.

în domeniul extracției și prelucrării materiilor prime destinate 
industriei, planul include — ca orientări fundamentale — desfășu
rarea lucrărilor de prospectare a unor noi zăcăminte minerale, con
struirea unor unități de îmbogățire a minereurilor și topitorii Ș v- 
Se are in vedere aici intensificarea valorificării variatelor resurse 
minerale ale subsolului iugoslav : prospecțiunile efectuate pină in 
prezent au evidențiat că Iugoslavia dispune de 8,9°,o din rezervele 
mondial.- de minereu de nichel 8.1'''> din cele de mercur, 4,3%. din 
cele de pluir.l? 2.7 din cele de zinc, 2,1” din cele de cupru, 
1-8 dl.-. cele ce bc-u:..:’. 1.7 din resursele mondiale de cărbune. 
1,1% din cele de antimoniu. 0.75'% din cele de fosfați, circa 0,5% 
din cele de uraniu ș.ajn.a.

Concomiien:. vor fi extinse capacitățile de îmbogățire a minereu
lui de fier autohton și de prelucrare primară a acestuia, astfel incit 
gradul de autoaprovizionare a economiei iugoslave cu produse side
rurgice să se majoreze la 80%. urmind să fie importate în conti
nuare doar anumite tipuri de oțel de calitate superioară și unele 
fabricate din oțel. Metalurgia neferoasă va cunoaște, de asemenea, 
o inte.-L-îficare a lucrărilor de cercetare șl a construcției de noi ca
pacități. pentru asigurarea valorificării maxime a resurselor exis
tente. in special prin perfecționarea tehnologiilor de utilizare com
plexă a minereurilor polimetalice.

în general, dezvoltarea industriei de prelucrare a metalelor, a 
construcțiilor de mașini-vnelte, a industriei electronice și electro
tehnice, a construcțiilor navale, a industriei chimice etc. va ține, 
seama de cerințele progresului tehnic pe plan mondial și va urmări 
crearea condițiilor pentru îmbunătățirea raportului import-export 
atit pe fiecare sector de activitate, cit și pe ansamblu (obiectivul 
stabilit pentru 1985 în domeniul comerțului exterior fiind acoperirea 
importurilor prin exporturi în proporție de 70%).

O orientare similară se preconizează in cazul agriculturii, fiind 
planificat —■ între altele — ca în perioada 1981—1985 să se realizeze 
o producție medie anuală de 6 mil. tone la grîu, de 12 mil. tone la 
porumb, de peste 8,7 mii. tone la sfeclă de zahăr, de 750 mii tone la 
floarea-soarelui, de 1,5 mil. tone la carne, de 5 mlrd. litri la lapte, 
de 380 mii tone la ulei vegetal, de 75 mii tone tutun ș.a.m.d.

Dezvoltarea științei și tehnicii, intensificarea rolului său în toate 
ramurile economiei naționale constituie una dintre preocupările esen
țiale în cursul actualului cincinal : este prevăzută in acest sens 
elaborarea unui program tehnologic pe termen lung, menit să defi
nească obiectivele și măsurile de accelerare a progresului tehnologi
ilor iugoslave, de utilizare mai eficientă a licențelor străine și de 
extindere a exportului iugoslav de tehnică și. know-how.

în ceea ce privește ridicarea nivelului de trai. îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și de viață ale populației — țel permanent al în
tregii politici social-economice a statului iugoslav — va fi urmărită 
pe multiple căi. printre măsurile preconizate figurind măsurile pen
tru încetinirea ritmului inflaționist sporirea cu peste pe an a 
veniturilor reale pe locuitor, construirea a circa 750 mii de aparta
mente și locuințe personale.

Nicolae POPOV



Sindromul nereceptivitații

MULT dezbătută problemă a sporirii 
ajutorului acordat de țările industriali
zate țărilor în curs de dezvoltare, ca 
una din premisele importante ale înlă
turării treptate a decalajului -economic 
care separă cele două grupuri de țări, 
n-a depășit pînă în prezent — în cea 
mai mare parte a cazurilor — pragul 
care desparte „intențiile pioase" de mă
surile concrete. Este vorba aici în spe
cial de ajutorul public, acordat în con
diții neîmpovărătoare pentru beneficiari 
sau chiar cu titlu nerambursabil.

Or, după cum se vede din graficul 
de mai jos care inelude date detaliate

t

Noua etapă a revoluției 
tehnico-stiințifice

ÎN CURSUL deceniului al optulea — 
scrie revista cehoslovacă Politickă eko- 
nomie — au început să se manifeste 
semne ale epuizării potențialului econo
mic al primei etape a revoluției tehni- 
co-științifice din lume (începută cu două 
decenii mai înainte) ; totodată, modifi
carea treptată a condițiilor soeial-eco- 
nomice ale aplicării cuceririlor progre
sului tehnico-științific a generat premi
sele trecerii la cea de-a doua etapă a 
acestei revoluții, ca bază pentru o nouă 
și puternică ridicare a productivității 
muncii.

Această etapă se caracterizează prin 
realizarea unei cotituri structurale în 
domeniul energeticii (dezvoltarea unor 
noi tehnologii nucleare, utilizarea su
perioară — pe calea chimizării — a 
combustibililor solizi și gazoși, transfor
marea directă a energiei solare îri ener
gie electrică, extinderea folosirii hidro- 
energiei și a energiei eoliene, etc.), core
lată cu automatizarea complexă a pro
ceselor din sfera productivă și nepro
ductivă pe -baza folosirii în masă a dis
pozitivelor de automatizare, a micro
procesoarelor, a calculatoarelor electro
nice ș.a.

Concomitent, în cea de a doua etapă 
a revoluției tehnico-științifice au loc 

pentru douăsprezece țări capitaliste 
dezvoltate, numai patru dintre acestea 
au atins ori au depășit anul trecut obiec
tivul stabilit în acest domeniu de 
O.N.U., respectiv acordarea unui ajutor 
public echivalent cu 0,7% din produsul 
național brut al fiecărei țări. Dar, toc
mai țările care dețin cea mai mare 
pondere în totalul ajutorului public 
acordat de ansamblul țărilor capitaliste 
industrializate (S.U.A. — 27%, Franța — 
15%. R.F.G. — 13%, Japonia — 12%, 
Anglia — 6% ș.a.) se situează, de regu
lă, sensibil sub nivelul obiectivului sta
bilit de O.N.U., airătîndu-se a fi prea 
puțin receptive în fața repetatelor ape
luri de a-și spori -contribuția la dez
voltare.

modificări radicale în structura și cali
tatea obiectelor muncii, precum și a 
resurselor utilizate pentru fabricarea 
lor, ceea ce își capătă expresia în trece
rea pe scară largă la tehnologii fără de
șeuri și reziduuri (sau doar în cantități 
mici), la reciclarea unor materii prime, 
la adîncirea chimizării producției și la 
crearea unui mare număr de materiale 
artificiale cu proprietăți prestabilite, la 
elaborarea și aplicarea de biotehnologii 
care determină creșterea considerabilă 
a randamentelor în agricultură etc.

Un rol important în promovarea 
acestei etape în țările socialiste — ara
tă revista — are realizarea unui me
canism economic care să asigure con
ducerea eficientă a dezvoltării științei 
și tehnicii, aplicarea largă, neîntîrziată 
a cuceririlor sale în practică.

Bulgaria: evoluții în 
schimburile comerciale

ÎN CADRUL dezvoltării susținute a 
comerțului exterior al Bulgariei în ulti
mul sfert de veac, cea mai pregnantă 
creștere au înregistrat-o schimburile cu 
țările nesocialiste în curs de dezvoltare. 
Valoarea acestora a sporit de la circa 
20 milioane leva valută în 1956 la 1 511 
milioane în 1980, respectiv o creștere de 
aproximativ 77 ori ; o evoluție deose
bit de favorabilă a cunoscut exportul 

bulgar în aceste țări, valoarea sa evo- 
luînd de la 11 milioane la 1 220 mii. leva 
valută. în ceea ce privește structura 
exportului menționat, un loc de frunte 
(44% din valoarea totală în 1980) revine 
grupei „mașini, instalații și obiective 
complete", în timp ce în cadrul impor
tului bulgar rolul predominant îl joacă 
(cu o pondere de 57% anul trecut) com
bustibilii, materiile prime de origine 
minerală și metalele.

Progrese remarcabile a înregistrat și 
comerțul Bulgariei cu țările capitaliste 
dezvoltate, a cărui valoare a urcat de 
la circa 80 milioane leva valută în 1956 
la peste 2,8 miliarde leva valută, rezul- 
tînd o creștere de aproximativ 35 de 
ori. în cadrul importului bulgar din 
acest grup de țări predomină mașinile 
și utilajele moderne, tehnologiile avan
sate, instalațiile industriale complete 
După cum arăta revista Ikonomiceska 
misl, alături de anumite evoluții nefa
vorabile pentru Bulgaria ale raportului 
de schimb pe piața mondială, tocmai 
nevoia de asemenea produse, destinate 
echipării și dezvoltării unor ramuri ca 
industria textilă și cea alimentară, in
dustria chimică, așezăminte medicale 
ș.a, a determinat apariția — în anu
mite perioade — a unui sold pasiv al 
balanței comerțului bulgar cu țările ca
pitaliste industrializate.

Japonia: factori 
„anticrtza"

ANALIZÎND evoluția economiei japo
neze în cea de a doua jumătate a de
ceniului trecut și căutînd să discearnă 
factorii care i-au permis să înfrunte cu 
mai mult succes decît alte țări capita
liste dezvoltate atît criza energetică, cît 
și criza economică, autorii ultimului 
studiu anual al O.C.D.E. consacrat Japo
niei apreciază că aceasta s-a datorat — 
înainte de toate — capacității superioa
re de adaptare la modificările cererii 
pe piața internă și cea externă.

Printre principalele căi de realizare 
a remodelării pe planul economiei na
ționale se numără : eliminarea capaci
tăților excedentare în ramurile indus
triale care au cunoscut dificultăți struc
turale (cum sînt oțelăriile prevăzute cu 
cuptoare electrice și cuptoare Martin, 
topitoriile de aluminiu, producția de în
grășăminte chimice, fabricarea de arti
cole din fire sintetice sau cea de carton 
ondulat, construcțiile navale) ; promo
varea industriilor avansate din punct 
de vede-re tehnologic și care realizează 
indicatori energetici superiori (co,n;- 
trucția de mașini electrice, de compo
nente electronice pentru sectorul infor
maticii, industria aeronautică, producția 
de energie nucleară) : reducerea costu
rilor de producție (creșterea valorii 
producției raportate pe om-oră de lu
cru fiind mai ridicată — respectiv de 
7.3% pe an in perioada 1975—1980 — 
decît în alte țări capitaliste dezvoltate) t 
micșorarea dependenței economiei de 
evoluțiile pe piața mondială a petrolu
lui (se apreciază, de pildă, eă între 
anii 1973 și 1979 consumul de petrol pe 
o unitate de produs a scăzut astfel : 
cu 35" () în siderurgie, cu 27% în indus
tria chimică, textilă și în cea a cera
micii, faianței și porțelanului, cu 23% în 
industria cimentului, cu 12% în produc
ția de pastă celulozică și hîrtie etc,).



GLOSAR

Protectionism [II]
ÎN CEA. DE A DOUA categorie de măsuri protecției 

niște (vezi ,,Revista economică" nr. 47 din 20 noiem
brie a.c.) se includ :

Contingentele. Deși potrivit principiiîoE GATT restric
țiile cantitative la import nu pot fi introduse și apli
cate decît în împrejurări excepționale, măsurile cu un 
asemenea caracter sînt utilizate în prezent pe o scară 
largă pentru limitarea intrărifor de mărfuri străine. 
Contingentele se stabilesc fie sub forma unor cantități 
determinate de mărfuri admise la import, fie. prin fixa
rea unor procente limită de creștere a anumitor impoF- 
turi față de o perioadă de referință. Problema contin- 
gentării importurilor a devenit deosebit de preocupantă 
din cauza sistemului generalizării acesteia în toate țările 
aparținînd unor grupări economice cum este de exem
plu Piața comună.. După ce sînt și așa defavorizate de 
diferențele tarifare, mărfurile provenind din afara, gru
pării sînt supuse unor restricții cantitative uneori foar
te severe, cel mai cunoscut și dezbătut caz fiind acela 
al importurilor de textile.

Barierele cantitative apar însă de foarte multe ori 
ca simple măsuri de fapt, fiind ridicate in calea im
porturilor fără a avea la bază o anumită dispoziție le
gală sau o hotărîre a unei politici economice declarate. 
Cea mai răspîndită practică în această privință o con
stituie neaeordarea pur și simplu a licenței de import 
pentru anumite mărfuri sau acordarea acesteia cu în
târziere, pentru a se pierde perioada conjuncturală op
timă de comercializare.

Norme și condiții speciale. Stabilirea anumitor obli
gații, cum ar fi nivelul minim calitativ al mărfurilor, 
prescripții de igienă, supunerea importurilor la un con
trol total, prezentarea de certificate de origine și alte 
asemenea condiții, ce pot apare justificate și necesare, 
se face uneori în mod abuziv, in s jopuri protecționiste,

Limitarea „voluntară u a exporturilor. Această formă 
de restrângere a schimburilor, care nu trebuie anun
țată la GATT, este numai aparent consimțită, întrucît 
constituie, de regulă, o consecință a amenințării cu in
troducerea de contingente sau de tarife vamale sporite 
de către țara importatoare.

Referitor la efectele măsurilor protecționiste, se apre
ciază în general că tarifele vamale nu constituie în mo
mentul de față obstacolul cel mai serios în calea schim
burilor economice. Cu toate acestea, în ultimul timp 
există o tendință de a se diferenția, modifica sau ma
jora tarifele vamale, pornind de la criterii protecțio
niste. Este concludent că, potrivit unei analize a exper- 
ților Fondului Monetar Internațional, numărul țărilor 
care percep suprataxe vamale a crescut de la 40 în 
1974. la peste 60 la începutul anilor ’80.

Repercusiunile cele mai serioase se consideră că le 
au, totuși, barierele și obstacolele netarifare, care iau o 
diversitate tot mai mare de forme și se dovedesc a 
influența în mod sensibil circuitul mărfurilor. După 
unele aprecieri, dacă se face abstracție de tarifele va
male și se iau în considerare toate măsurile protecțio
niste netarifare, un procent de 46% din comerțul mon
dial cade acum sub incidența acestor măsuri, intrind 
în ceea ce se denumește ..schimburi încadrate4*,  com
parativ cu 40% în anul 1974. Diferențiat pe mărfuri, se 
estimează că la produse alimentare, oțel și o serie de 
produse de bază, proporția „schimburilor încadrate4* 
depășește 50%. 7

Dacă în urmă cu cîțiva ani țările în curs de dezvol
tare ridicau bariere comerciale pentru a proteja in
dustria națională în curs de constituire. în ultimul timp 
se observă că țările industriale sînt cele care apelează 
frecvent la măsuri protecționiste pentru a compensa 
scăderea competitivității unor sectoare de producție, 
determinată de învechirea utilajelor sau de rămînerea 
în urmă tehnologică.

Amploarea pe care a luat-o protecționismul în co
merțul mondial este o consecință directă a adineirii 
crizei economice și monetare din lumea capitalistă. Si
tuația la care s-a ajuns constituie încă o dovadă că. 
așa cum susține statornic România, se impune o ac
țiune energică și coordonată a tuturor statelor pentru 
înlăturarea barierelor și obstacolelor ce stau in calea 
unor schimburi economice libere ne Dlan internațional.

Pe grupe de țări este concludent câ în timp ce pro
centul „schimburilor încadrate44 a scăzut în țările în 
curs de dezvoltare neexn-ortotoore do netro’ de La 49.3 
în 1974 la 48,9%, în 1979, în țările industrializat? membre 
ale O.C.D.E. procentul a prezentat o creștere în aceeași 
perioadă de la 35,8% la 42,3%.

Radu NEGRE*

pentru acest nou dome
niu de activitate.

Printr-o hotărîre a C.C.
ai P.C.U.S. din anul tre
cut a fost fixată sarcina 
de a se lărgi considerabi 
sfera de aplicare a robo
ților industriali, de a se 
orienta eforturile oame
nilor de știință și ale 
constructorilor către uti
lizarea acestei tehnici ș: 
în. alte ramuri ale econo
miei naționale decit cons
trucțiile de mașini, fiind 
elaborat și un program 
complex in acest sens. E- 
tapa actuală a erei ro
boților — releva de cu- 

. rind ziarul Fravda — este 
marcată de cotitura de la 
folosirea unor manipu
latoare disparate la cre
area de complexe, secții 
și ateliere robotizate, a- 
ceastă orientare urmind 
să capete^ o importanță 
deosebită in actualul cin
cinal.

La conferința știin- 
țifico-praet ieă pe proble
mele robotehnicii, des
fășurată in vara acestui 
an la Moscova, s-a arătat 
că in întreprinderile o- 
rașului funcționează 600 
de manipulatoare și ro
boți industriali, numărul 
mijloacelor robotehnice 
din industria capitalei 
U.R.S.S. urmind să ’ spo
rească de 3-4 ori in 
cursul cincinalului ; pe 
de altă parte, numai in 
anul curent, datorită mă
surilor de mecanizare și 
automatizare complexă a 
producției, efectivul mun
citorilor care execută o- 
perații manuale se re
duce cu douăzeci de mii.

Robotizare

Cristian Florescu, Rîm- 
nicu Vîlcea — Și in Uni
unea Sovietică procesul 
de „robotizare" se extin
de continuu, cuprinzînd 
in orbita sa mereu noi și 
noi întreprinderi. Tot mai

UNRWA
! —

Eduard Șișmanian.
Constanța — Inițialele 
U.N.R.W.A. desemnează 
Oficiul de ajutorare și 
lucrări al Națiunilor U- 
nite pentru refugiații din 
Palestina in Orientul A- 
propiat. Acest organism 
temporar, care și-a în
ceput activitatea la 1 mai • 
1950, are ca misiune ac
tuală, in măsura în care 
ii permit resursele, să 
acorde asistență refugi- 
aților palestinieni care au 
nevoie de ea sub formă 
de adăpost, alimentație, 
invățămînt general și 
profesional, asistență me
dicală și socială, a- 
sanarea mediului și 
altele.

Cheltuielile relative la 
personalul internațional 
al U.N.R.W.A. sînt su
portate de O.N.U., 
U.N.E.S.C.O. și O.M.S. 
Resursele bugetare ale 
oficiului provin din con
tribuții voluntare, din 
partea guvernelor a pes
te 60 de țări, ca și a unu: 
număr de organisme ne

multe institute de cerce
tări, birouri de proiectări 
și uzine participă la re
alizarea de instalații a- 
utomate de manipulare. 
Se elaborează în prezent 
proiecte ale unor unități 
de producție specializate 
în construcția de roboți, 
iar instituțiile de învăț'- 
mint superior au. încemir 
să pregătească specialiști 

guvernamentale. asociații, 
firme comerciale, per
soane particulare. Deși 
au sporit de-a lungul a- 
îilor, contribuțiile nu au 
crescut în același ritm cu 
cheltuielile. în plus, dată 
fiind natura lor volunta
ră, ele nu oferă nici o 
garanție privind conti
nuitatea lor în viitor. 
Alte elemente de incer
titudine privind resursele 
la dispoziția U.N.R.W.A. 
sint legate de inflație 
(atit de cea din teri
toriile in care iși desfă
șoară activitatea, cit și de 
cea de pe piața mon
dială). precum și de in
stabilitatea cursurilor va
lutare. în structura 
cheltuielilor U.N.R.W.A.. 
principalul capitol îl re
prezintă invățămintul 
(53%), ținînd seama și de 
faptul că datorită spo- 
rujui demografic deosebit 
de rapid efectivele de 
virstă școlară se măresc 
cu circa 3.5° pa an.

Aniversarea, la 29 no
iembrie. a Zilei interna
ționale de solidaritate cu | 
poporul palestinian cons- I 
tituie un nou prilej de a j 
sublinia necesitatea de a I 
se ajunge Ia o pace trai- I 
ni'.;’ globală in Orientul 
Mijlociu, la soluționarea 
o cblemei poporului pa
lestinian, pe baza drep
tului său la autodeter
minare. la făurirea unui 
stat liber și independent. 
Ia asigurarea securității 
și independenței tuturor 
statelor din zonă.

Reciclarea
deșeurilor» 

Viorica Bursuc. Bacău 
— Dintre țările socialis
te. cel mai ridicat grad 
de reciclare a materiilor 
orime pare să existe in 
R.D. Germană. în aceas
tă tară 45% din produc
ția de hirtie se obține pe 
baza hîrtiei vechi, fierul 
vechi este utilizat pentru 
producerea a trei sferturi 
din otelul national, iar 
deseurile textile — pen
tru 10% din producția de 
textile a țării. De mai 
multi ani nu a mai fost 
necesară producția de 
sticle de vin. cele aflate 
in circulație între comerț 
si consumatori dovedin- 
du-se suficiente. . iar o 
sticlă de bere face in me
die peste 30 de rotații 
înainte de a deveni inuti
lizabilă.

Cu toate acestea in 
R.D.G.. tară care iși a- 
coperă din import aproa
pe 60% din necesarul de 
materii prime, se apre
ciază că. pe ansamblu, de
seurile recuperate repre

zintă incă numai o trei
me din deseurile reutili- 
zabile.

în vederea sporirii ara
dului de recuperare a 
materialelor ' secundare, 
cistigă tot mai mult te
ren principiul că la de
șeuri trebuit aîndit încă 
din momentul conceperii 
produsului. De altfel, la 
Dresda funcționează d,e 
citiva ani un ..Centru de 
informare privind utili
zarea materialelor", care 
deservește in prezent 
1 500 de întreprinderi.

Energie
în agricultură

Ilarie Mărgărit, Po- 
jorita — 1) în stadiul ac
tual. incipient, al valori
ficării surselor noi și re
generabile de energie, a- 
cestea pot reprezenta un 
complement, dar încă nu 
un substitut al surselor 
clasice de energie. Potri
vit declarației directorului 
general al F.A.O., Edouard 
Saouma. la Conferința de 
la Nairobi din vara aces
tui an, in majoritatea zo
nelor globului combustibi
lii fosili riscă să râmină 
incă multă vreme baza a- 
provizîonării cu energie 
a agriculturii.

întrucît o sporire consi
derabilă a producției a- 
gricole nu este de con
ceput fără o creștere și 
mai substanțială a con
sumului de energie, în
grășăminte, pesticide, iri
gații, cu un cost tot mai 
ridicat (în prezent agri
cultura țărilor în curs de 
dezvoltare contează cu nu
mai 4% în consumul glo
bal de energie al acesto
ra), Edouard Saouma s-a 
pronunțat pentru intensi
ficarea sprijinului acor
dat de guverne valorifică
rii unor surse noi de e- 
nergie (precum biomasa, 
vintul, soarele), paralel cu 
dezvoltarea cercetărilor in 
vederea realizării unor 
tehnologii agricole mai 
ouțin energointensive.

2) Optimismul inițial le
gat de utilizarea pe scară 
mare a unor recolte pen- 
;ru producerea de carbu
ranți s-a redus mult după 
ce s-a calculat că aceasta 
ar atrage o scumpire- con
siderabilă a produselor a- 
groalimentare. în cazul 
concret la care vă refe
riți, pentru a obține echi
valentul cantității de 1 
milion de barili de petrol 
pe zi (1 baril = 159 litri) 
sub formă de etanol, ar fi 
necesară cultivarea cu 
trestie de zahăr a unei su
prafețe duble față de cea 
ocupată acum, de această 
cultură pe glob (în scopuri 
exclusiv alimentare).



Editată de Consiliul Suprem a! Dez
voltării Economice și Sociale — Insti
tutul Centra? de Cercetări Economice

Revi sta 'XV/ftsiȘV. ;ț
'■ ” - .. *1?

o • ți

ECONOMIC A

Sumarul nr. -18 din 27 noiembrie 1981

IN THIS ISSUE ----- ------------ ------------- -------------------------- -------------

A large and mobilizing programme foi' the improvement o£ the 
whole activity, for the many-sidedly progress of the country 
(N. Ionescu)

- Assimilitation programmes and production growth for special
steels. How are these achieved ? (Vasile Boescu, C. Bârnea) 7

— Role and functions of the credit in self-management ; im
proving the ratio between own and borrowed funds (IV) (a 
debate) i<>

Un amplu și mobilizator program pen
tru perfecționarea întregii activități, 
pentru progresul multilateral al patriei 
(N. Ionescu)

ECONOMIE NAȚIONALA

Dezvoltarea bazei de materii prime și 
energetice

• Realizarea integrală a planului de in
vestiții — condiție a creșterii produc
ției de cărbune si minereuri (Gh. Dră- 
ghiei) 4
Promovarea unor tehnologii avansate 
pentru accelerarea forajului. Acțiuni în 
sprijinul sporirii producției de țiței. 
Horațiu Seiceanu) 6

9 Cum sînt realizate programele de asi
milare și creștere a producției de oțe
luri speciale (V. Boescu C. Bârnea) 7

— Un cuprinzător program pentru dezvol
tarea agriculturii (Ovidiu Popescu)

— Extinderea p'antațiilor pomicole valo
roase (R. Voicu. V. Vasiieseu. M. Ri- 
cuță). 11

— Dezbatere ..R.E." Rolul și funcțiile cre
ditului în realizarea autogestiunii; op
timizarea raportului intre fondurile 
proprii și împrumutate (IV) 13

— Transformarea României într-o țară 
cu nivel mediu de dezvoltare (Ion 
Blaga) 15

— Cititorii au cuvântul 17

ȘTIINȚĂ-TEHNOLOGIE-EFICIENȚĂ

— Fundamentarea pe criterii științifice a 
relației efort-efect in cercetare (Sorin 
V. Stan) 18

CONDUCERE-ORGANIZARE

— Progresul tehnic și condițiile de muncă 
(Alexandru Balăzs) 19

TEORII-IDEI

— Posibilități de cunoaștere a resurselor 
naturale prin cercetarea arhivelor (dez
batere) 21

— Școli • curente • economiști. Concep
ții neoclasice privind dobînda și facto
rii săi (I) (Silviu Cerna) 24

ECONOMIE MONDIALĂ

— Inițiative românești pentru creșterea 
rolului O.N.U. în lupta popoarelor pen
tru dezarmare și pace (Sabin Pop) 26

— Tendințe-conjuncturi 28

— R.S.F. Iugoslavia. Orientări fundamen
tale ale dezvoltării economice în ac
tualul cincinal (Nicolae Popov) 29

— Mondorama 39

— Curier 31

1N SUPLIMENTUL NUMĂRULUI ; Gene
ralizarea experienței înaintate în uni
tățile economice

— Turning Romania into a medium developed country (Ion Blaga) 15
— Possibilities to evaluate natural resources through archives

searching (a debate) 21
— Schools • trends • economists. Neo-classical conceptions on

interest and its factors (I) (Silviu Cerna) 24
— Romanian initiatives to increase the U.N. role in the peoples’

struggle for disarmament and peace (Sabin Pop) 26
— The S.F.R. of Yugoslavia. Basic orientations for the economic

development in the present five-year plan period (Nicolac 
Popov) 29

DANS LE NUMERO -------------------------------- ------

— Un programme large et mobilisateur pour le perfection- 
nement de l'entiere activite, pour le progres multiforme de
la patrie (N. Ionescu) 1

— Comment sont realises les programmes d’assimilation et 
d’accroissement de la production d'aciers speciaux (V. Boescu,
C. Bârnea) 7

— Le role et les fonctions du credit dans l’autogestion ; l’optimi-
sat:on du rapport entre les fonds propres et empruntes (debat)
(IV) 13

— La transformation de la Roumanie dans un pays â niveau mo-
yen de developpement (Ion Blaga) 15

— Pcssibilites de connaitre les ressources naturelies par la re
cherche dans les archives (debat) 21

— Ecoles-courants-economistes. Conceptions neoclassiques concer
nant l’interet et ses facteurs (I) (Silviu Cerna) 24

— Initiatives roumaines pour accroître le role de l’O.N.U. dans
la lutte des peuples pour le desarmement et la paix (Sabin Pop) 26

— La R.S.F. de Yougoslavie. Orientations fondamentales du de
veloppement economique dans le present quinquennat (Nicolae
Popov) 29

113 (tHEPiKAlIlIll ------- ---------- .—.------------------ ■--------
— IIInpoKan ii Mo6ii.ni3ytoman nporpauiia coBepineHCTiv'r.amin nceii

^eHTeatHOCTii, unororpaiiuoro nporpecca po^imu (X Iloiiei-Ky) 1
— Kan npeTBopsiioTCH b ainsHt nporpasniu ycBoeium n noBtinitni «

npoii3BO3CTBa cneitiianbHMX craneii (B. Boeeity, K. Ewpiiii)...........
— Po.ib n cjiyir.ițn» itpe^r.Ta b ocymeciBjieHHH xospactcra; onTiiMii- 

aaniiH oTHoniemin MCSKsy coScTBeiiHHMii n aaeMHWMii $OHgaMit
(IV) (B nopajțse oScj at^euna) ........................   :............. 13

— irpespanțeHMe Py.MHHiin b CTpaiiy co cpegmiM ypoBHew pa3BiiTiia
(II oh Basra) ...............................................    15

— Bo3M45khocth H03HaHiiH npupogHHX pecypcoB nyrew ncănejțo-
Batiiin apxiiHOB (B nopa^KC oocy'iKjenita) ..................................... 19

— lllKoaH • reneHiiH • 9kohomiic7m. Hcotuiaccncccrre iioi iyr.u.i ii
OTiiocHTenbiio npoițeiiTa Hero dtaKTopon (j£) (Cn iuniy ’lepna)...... 24
1’yMHKCKiie niiminaTnBbi noButueinin pomi O.O.II. b oopix'e 
uapogoB 3a pa30pytKeiine n snip (CaSun Hon)..................................... 26

-C.O.P. lOroc.naBHH. OcnoBiiue iianpaB.ieniiu aitoHOMii'iecKoro 
pasBHTiiH b HbiHeniHeit nHTiwiejKC (Hniioaae IIonoB).................... 29

Abonamentele se încheie la oficiile poștale, factorii poștali și 
difuzorii voluntari de presă din întreprinderi și instituții. Prețul 
unui abonament (inclusiv suplimentul săptăminai) — 260 lei anual. 
Termenul limită de încheiere a abonamentului : 15 ale lunii ante
rioare perioadei de abonare.

.redacția si administrația ; 70 159, București, Bd. Maghcru nr. 28—30 etaj 1 
sectorul 1. Cont LS.LA.P. 645 150 228 B.N.R.S.R. — filiala sector 1 

București. Tiparul s Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii-*



Aparate practice și economice pentru gospodăria dv:.
ÎNCĂLZITOARE ELECTRICE DE APĂ CU ACUMULARE DE CĂLDURĂ SUR PRESIUNE

In magazin 
puteți procura 
sub presiune, de diferite capacități, în funcție de preferințele dv.: încăl
zitoarele coresp

iele și raioanele de specialitate ale comerțului de stat vă 
încălzitoare electrice de apă cu acumulare de căldură

In mediul rural 
oferind

Funcțl

zitoarele corespund celor mai avansate tehnici in domeniu, 
încălzitoarele electrice de apă răspund unor necesități cotidiene în 

orice gospodărie: in bucătărie (la spălatul vaselor și la gătit), în băi, 
1, in gospodării individuale, grădinițe și ferme, apa caldă 

beneficiarului un grad sporit de confort.
lionarea lor în condiții optime aduce economii importante.
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VREJI SĂ VĂ UȘURAȚI MUNCA 
IN GOSPODĂRIE ?

Vizitați magazinele comerțului de stat 
care au la vînzare un dispozitiv com
plex — TRUSA FAUR — la prețul de lei 
2 346, cu ajutorul căruia executați ur
mătoarele operații :

— lustruiți mobila
— lustruiți autoturismul

- curățați rugina de pe suprafețele 
metalice

— strunjiți in lemn
- găuriți metalul și lemnul
— șlefui ti 

REȚINEȚI :
TRUSA FAUR — un ajutor prețios pen

tru dv. I
TRUSA FAUR — efort minim, timp eco 

nomisit, bună dispoziție *


