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Intîmpinat pretutindeni cu manifestări de profundă dragoste, 
de înaltă stimă și prețuire, expresie a puternicei unități 

în jurul partidului, al secretarului său general

i fmw o muu de mii /i mie nu iimșov

In timpul vizi
tei la întreprin
derea „Electro- 
precizia" din Sâ- 
cele



HOTARIREA
ședinței de lucru comune a Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român și a Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice si Sociale

a Republicii Socialiste România cu privire la reașezarea și corelarea 
pe principii economice a prețurilor produselor agricole și majorarea 

prețurilor cu amănuntul la produsele agroalimentare, creșterea retribuției 
personalului muncitor, a alocației de stat pentru copii si a pensiilor

Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Con
siliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a Republicii 
Socialiste România, întrunite în ședința comună din ziua de 9 
februarie 1982, au analizat și dezbătut propunerile cu privire 
la reașezarea și corelarea pe principii economice a prețurilor 
produselor agricole și majorarea prețurilor cu amănuntul la 
produsele agroalimentare, creșterea retribuției personalului 
muncitor, a alocației de stat pentru copii și a pensiilor.

Comitetul Central al P.C.R. și Consiliul Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale apreciază că, în înfăptuirea hotărî- 
rilor Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român, o 
importanță deosebită are așezarea pe criterii economice a sis
temului de prețuri în strînsă corelație cu costurile de produc
ție și creșterea veniturilor reale ale populației, aplicarea fermă 
a principiilor noului mecanism economico-financiar, creșterea 
rolului pîrghiilor economice în sporirea eficienței. întregii ac
tivități, condiții esențiale pentru dezvoltarea, economico-socială 
a țării, asigurarea bunăstării societății și ridicarea nivelului 
de trai al poporului nostru.

Comitetul Central al P.C.R. și Consiliul Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale dau o înaltă apreciere contribuției 
hotărîtoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, președintele Republicii, la elaborarea și funda
mentarea întregii politici de prețuri, care pornește în mod 
constant de la necesitatea asigurării unoi’ raporturi echilibrate, 
întemeiate pe principii economice, între industrie și agricul
tură, cheltuielile de producție din diferite ramuri, între veni
turile populației de la orașe și de la sate, realizării unei con
cordanțe între evoluția prețurilor de desfacere și sporirea re
tribuției, a celorlalte venituri ale populației, corespunzător in
tereselor generale ale -dezvoltării economico-sociale a țării, 
creșterii sistematice a nivelului de trai material și spiritual al 
întregii națiuni.

Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Con
siliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale își însușesc 
pe deplin orientările și aprecierile formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu privind măsurile de actualizare și îmbună
tățire a prețurilor de producție și de livrare din industrie, a 
prețurilor de producție, de contractare și achiziție din agri
cultură și consideră că acestea asigură stimularea unităților 
producătoare în valorificarea superioară a resurselor materia
le, de muncă și financiare, desfășurarea unor raporturi de 
schimb corespunzătoare între ramuri și sectoare de activitate, 
o mai strînsă legătură între prețurile interne și externe, apli
carea consecventă a principiilor autogestiunii economico-finan- 
ciare a tuturor unităților și creșterea răspunderii organelor 
colective de conducere din economie pentru reducerea cheltu

ielilor de producție și realizarea de venituri suplimentare, 
pentru echilibrul financiar al fiecărei unități.

Comitetul Central al P.C.R. și Consiliul Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale apreciază că perfecționarea între
gului sistem de prețuri se realizează pe fondul rezultatelor im
portante obținute, îndeosebi în cincinalul precedent, în dez
voltarea economico-socială a țării, în asigurarea bunăstării 
materiale și spirituale a întregii societăți. Programul de creș
tere a nivelului de trai pentru perioada 1976—1980 a fost în
deplinit cu succes. Retribuția reală a personalului muncitor, 
precum și veniturile reale ale țărănimii, provenite din munca 
în cooperativele agricole de producție și din gospodăriile per
sonale — pe o persoană activă — au sporit cu 29 la sută. Tot
odată, veniturile obținute de populație din fondurile alocate 
de la bugetul de stat pentru acțiuni social-culturale au crescut 
cu peste 39 la sută. S-au majorat pensiile de asigurări și pen
siile țăranilor cooperatori, s-a instituit sistemul de pensii pen
tru țărănimea din zonele necooperativizate.

Odată cu creșterea producției industriale, agricole și a ve
niturilor populației s-a asigurat îmbunătățirea continuă a sa
tisfacerii nevoilor de consum ale populației. Desfacerile de 
mărfuri cu amănuntul, prin unitățile comerțului socialist, au 
fost în 1980 cu 46,2% mai mari decît în 1975. Consumul de 
produse alimentare s-a îmbunătățit substanțial, înregistrând, 
de la o etapă la alta creșteri importante. La o serie de produse 
— carne și produse din carne, ouă, legume, fructe și altele — 
consumul pe locuitor aproape s-a dublat față de 1970.

Comitetul Central al P.C.R. și Consiliul Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale constată că, în concordanță cu 
orientările și sarcinile stabilite de plenarele C.C. al P.C.R. din 
1980 și 1981, cu prevederile legilor adoptate de Marea Adunare 
Națională, începînd cu 1 ianuarie 1981 s-au introdus prețuri 
de producție și de livrare în industrie, prețuri noi de deviz 
în construcții, precum și tarife pentru transportul de mărfuri 
și alte servicii prestate unităților socialiste, actualizate și co
relate pe principii economice. Necesitatea actualizării prețuri
lor de producție și de livrare a fost determinată de creșterea 
puternică a prețurilor pe plan mondial la o serie de materii 
prime, și îndeosebi la petrol și alte surse energetice, precum 
și de majorarea retribuțiilor efectuată în cincinalul trecut. 
Totodată, aceste măsuri au fost necesare pentru a crea con
dițiile pentru aplicarea noului mecanism economico-financiar 
în toate domeniile de activitate.

Noile prețuri de producție și livrare asigură desfășurarea 
unei activități rentabile pentru toate unitățile economice, în 
condițiile încadrării în costurile planificate, îmbunătățirea co
relării prețurilor în raport cu cheltuielile interne și prețurile 



externe ale importurilor, determinarea mai exactă a cursuri
lor de revenire ale produselor de export, creșterea rolului pre
țurilor în ridicarea eficienței economice și în întărirea autQ- 
gestiunii economico-financiare. Astfel, creșterea medie a pre
țurilor de producție și de livrare în industria republicană a 
fost în anul 1931 de circa 13,0 la sută.

Totodată, s-au stabilit noi prețuri de contractare și achiziție 
la produsele agricole, ținîndu-se seama de necesitatea compen
sării cheltuielilor suplimentare determinate de majorarea pre
țurilor de producție și livrare ale unor produse industriale uti
lizate în agricultură, a noilor tarife de transport, precum și de 
stimularea tuturor producătorilor agricoli în creșterea produc
ției și a livrărilor la fondul de stat, în vederea sporirii venitu
rilor oamenilor muncii de la .sate, ,

Ca urmare a noilor prețuri de contractare și achiziție la 
produsele vegetale și animale, veniturile totale ale producători
lor agricoli cresc cu peste 25,3 miliarde lei, asigurîndu-se astfel 
acoperirea cheltuielilor suplimentare din agricultură, precum și 
sporirea veniturilor țărănimii cu circa 25 la sută. în acest fel 
se întărește și mai puternic alianța și colaborarea economică 
dintre clasa muncitoare și țărănime, se realizează o apropiere 
a veniturilor țărănimii de cele ale oamenilor'muncii din indus
trie, păstrîndu-se, totodată, o anumită diferență impusă <de 
cheltuielile mai mari ale populației de la orașe.

Ținînd seama de faptul că prețurile actuale de desfacere cu 
amănuntul la o serie de produse agroalimentare de bază sînt 
mai mici decît costurile reale de producție și impun subvenții 
de la buget și că multe dintre ele nu s-au mai schimbat de 
20—25 ani, precum și de necesitatea corelării lor cu noile pre
țuri de producție, contractare și achiziții pentru produsele agri
cole. Comitetul Central al P.C.R. și Consiliul Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale

HOTĂRĂSC:
I. Cu privire la modificarea prețurilor 

de desfacere cu amănuntul 

la produsele agroalimentare
1. Adoptă măsurile propuse de majorare a prețurilor de des

facere cu amănuntul la produsele agroalimentare, avîndu-se în 
vedere atît noile niveluri ale prețurilor de producție, livrare și 
achiziții din industrie și agricultură, cît și costurile de produc
ție la producătorii agricoli, cheltuielile pentru industrializarea 
materiilor prime agricole, precum și cheltuielile de aprovizio
nare, depozitare, desfacere și comercializare a produselor agro
alimentare.

2. Noile prețuri urmează să fie diferențiate în funcție de : 
valoarea de întrebuințare a produselor, calitatea și structura 
sortimentală a acestora, tendințele de consum ale populației, 
evoluția prețurilor la produsele similare în alte țări și pe piața 
mondială. Se va asigura corelarea mai bună a prețurilor dife
ritelor produse în funcție de valoarea lor nutritivă, de cheltuie
lile de producție și circulație, de importanța mărfurilor în 
aprovizionarea populației, cointeresarea corespunzătoare a pro
ducătorilor în realizarea tuturor sortimentelor necesare consu
mului rațional, științific determinat. 'Totodată, se vor înlătura 
unele anomalii în corelarea prețurilor care s-au acumulat de-a 
lungul anilor.

3. Aprobă ca, pe total produse agroalimentare, majorarea 
prețurilor de desfacere cu amănuntul să fie de circa 35 la sută 
în medie față de nivelul prețurilor actuale.

Ținînd seama de creșterea prețurilor externe la o serie de 
produse alimentare din import, precum și de necesitatea co
relării lor cu modificările de prețuri la produsele din producția 
internă, se stabilește majorarea corespunzătoare a prețurilor de 
desfacere și .la aceste produse.

4. Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Con
siliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale stabilesc ca 
noile prețuri de desfacere cu amănuntul la produsele agroali
mentare pe calități și sortimente să fie reglementate prin decret 
al Consiliului de Stat.

5. Se va urmări ca întreaga acțiune să se desfășoare sub un 
riguros control din partea organelor și organizațiilor de partid, 
de stat și obștești, pentru respectarea strictă de către unitățile 
producătoare și de desfacere a prețurilor stabilite corespunză
tor sortimentelor și calității lor, pentru preîntîmpinarea orică
ror tendințe de speculă și încălcări ale prevederilor legale.

II. Cu privire la creșterea retribuției, 

ă alocației de stat pentru copii 

și a pensiilor
1. în concordanță cu prevederile programului de ridicare 

a nivelului de tiai, aprobat de Congresul al XII-lea al partidu
lui, Comitetul Central al P.C.R. și Consiliul Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale stabilesc să se asigure sporirea veni
turilor reale ale populației prin creșterea retribuției medii a 
personalului muncitor, a veniturilor țărănimii, pensiilor și celor
lalte venituri din fondurile sociale, în corelație cu modificarea 
prețurilor bunurilor de consum și a tarifelor la servicii.

2. în acest scop, odată cu intrarea în vigoare a noilor pre
țuri de desfacere a produselor agroalimentare, se va asigura o 
compensație corespunzătoare, îrv vederea sporirii veniturilor 
reale ale întregii populații. Retribuția medie nominală a per
sonalului muncitor va crește cu 16,5 la sută față de anul 1980,, 
alocația pentru copii cu 35 la sută, iar pensia medie nominală 
de asigurări sociale cu 15,7 la sută. în raport cu creșterea indi
celui mediu al prețurilor cu amănuntul la ansamblul desface
rilor de bunuri de consum (14,8 la sută), retribuția medie 
reală va fi, în anul 1982, cu 1,5 la sută mai mare față de cea 
din 1980. Prin aplicarea unor noi măsuri de creștere a retribu
ției nominale în anul 1983 se va asigura o sporire a retribuției 
reale cu cârca 4 la sută față de 1980.

în stabilirea mărimii compensațiilor se pornește de la con
sumurile medii prevăzute în Programul privind autoconduce- 
rea și autoaprovizionarea teritorială pentru asigurarea popu
lației cu produse agricole, animale și vegetale pe perioada 
1982—1985, de la influența medie a creșterii prețurilor de des
facere ale bunurilor agroalimentare, precum și de la volumul 
și structura consumului diferitelor categorii ale populației, în 
raport de efortul fizic depus, condițiile de muncă și caracterul 
activității desfășurate.

3. Principiile de bază ale stabilirii compensațiilor sînt urmă
toarele :

— Acordarea de compensații, prin majorarea retribuției, tu
turor categoriilor de muncitori și maiștri ; mărimea compensa
ției se diferențiază în funcție de condițiile de muncă (mai grele 
sau obișnuite) ale muncitorilor.

— Acordarea de compensații, prin majorarea retribuției, 
diferențiate în funcție de nivelul retribuției tarifare actuale, 
pentru celelalte categorii ale personalului muncitor, asigurîn
du-se reducerea decalajului dintre retribuțiile maxime și 
minime.

— Majorarea alocației pentru copii, corelată cu creșterea 
prețurilor la produsele agroalimentare.

— Sporirea pensiilor pentru a se compensa cheltuielile su
plimentare și diferențierea majorării în funcție de mărimea 
actuală a pensiilor.

Aceste criterii țin seama de necesitatea aplicării, în conti
nuare, cu fermitate, a principiilor eticii și echității socialiste în 
repartizarea veniturilor, de necesitatea apropierii condițiilor de 
trai ale diferitelor categorii ale populației.

4. Pornind de la aceste criterii, pentru muncitori și maiștri 
'cu condiții de muncă mai grele — mineri, siderurgiști, petro
liști, docheri și alte categorii — compensația lunară este de 210 
lei, iar pentru ceilalți muncitori și maiștri compensația este 
de 190 lei lunar.

Pentru celelalte categorii de personal muncitor se ține seama 
de consumul mai redus, în funcție de specificul activităților 
desfășurate, precum și de mărimea retribuțiilor actuale, com
pensația fiind diferențiată între 140—175 lei lunar. Totodată, 
alocația de stat pentru copii se majorează în medie cu 35 la 
sută la nivelul mediu de creștere a prețurilor cu amănuntul la 
produsele agroalimentare. Ținînd seama de structura și vo
lumul mai redus al consumului pensionarilor, se stabilesc com
pensații lunare de 100 și 110 lei, diferențiate în raport de mă
rimea pensiei, care asigură acoperirea influenței creșterii pre
țurilor la produsele agroalimentare și sporirea pensiei medii 
reale.

La consumurile prevăzute prin planul pe 1982, compensa
ția medie pe persoană, care acoperă în întregime creșterea 
prețurilor de desfacere cu amănuntul, este de circa 140 lei 
lunar.

Cuantumul compensației bănești lunare, pentru acoperirea 
majorării prețurilor de desfacere la produsele agroalimentare 
și realizarea retribuției reale și a celorlalte venituri la nive
lul stabilit, se diferențiază după categoria de oameni ai muncii, 
după vîrstă și după venituri, astfel :



Categoria beneficiarilor
Compensație 

lei/lună
1. Personal muncitor

a) muncitori și maiștri
— cu condiții de muncă mai grele 210
— cu condiții de muncă obișnuite 190
b) Rest personal
— cu retribuții pînă la 2 500 lei lunar 175
— 2 500—3 000 lei lunar 160
— 3 000—4 000 lei lunar 140
— peste 4 000 lei lunar nu se acordă 

compensație
2. Pensionari

— cu pensie pînă la 2 000 lei lunar 110
— 2 000—3 000 lei lunar 100
— peste 3 000 lei lunar nu se acordă 

compensație

în același timp, se vor asigura de la bugetul de stat su
mele necesare pentru acoperirea costurilor suplimentare la 
spitale, cantine de elevi și studenți și alte consumuri colective 
stabilite potrivit legii.

Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Con
siliul Suprem al Dezvoltării Economice; și Sociale apreciază că 
toate; aceste măsuri constituie: o nouă și elocventă expresie a 
grijii partidului nostru, a secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, pentru bunăstarea materială a întregului 
popor, pentru a nu se afecta prin majorarea prețurilor de 
desfacere cu amănuntul veniturile reale ale clasei muncitoare, 
ale familiilor oamenilor muncii, ale celorlalte categorii de 
personal muncitor, precum și ale pensionarilor. Ele reflectă 
consecvența politicii partidului pentru realizarea obiectivelor 
stabilite de Congresul al XII-lea privind îmbunătățirea nive
lului de trai, al populației, ridicarea continuă a calității vieții 
in țara noastră.

Iii. Creșterea eficienței întregii 

activități economice - factor 

hotăritor al sporirii venitului 

național și al ridicării nivelului 

de trai al întregului popor
Așezarea pe principii economice a tuturor categoriilor de 

prețuri și majorarea veniturilor populației impun măsuri hotă- 
rîte pentru îmbunătățirea întregii activități .economice, creș
terea; puternică a eficienței economice, a venitului național — 
singura sursă a ridicării nivelului de trai al oamenilor muncii, 

. a dezvoltării patriei noastre pe calea progresului și civili
zației.

Creșterea costurilor de producție, ca urmare a majorării pre- 
ș țurilor materiilor prime, ale combustibililor și energiei, a pre- 
I țurilor de contractare și de achiziție la produsele agricole, pre- 
I cum șr măsurile stabilite cu privire la sporirea retribuției no- 
I minale au determinat o scădere a ratei rentabilității în indus- 
I trie și alte ramuri.
; Pentru intărirea autogestiunii economico-financiare a uni- 
' taților productive, asigurarea echilibrului financiar intern și 
i consolidarea circulației monetare. Comitetul Central al P.C.R. 
I și Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale con- 
, sideră. imperios necesară aplicarea unui complex de măsuri 
! pentru mobilizarea maximă a tuturor rezervelor existente în 
j vederea sporirii mai accentuate a eficienței economice.

în acest scop, Comitetul Central al PC.R. și. Consiliul Su
prem al Dezvoltării Economice și Sociale hotărăsc :

1. Recuperarea integrală, pînă în anul 1985, a influențelor 
asupra costurilor de producție determinate de creșterea re
tribuției nominale ca urmare a compensațiilor acordate perso
nalului muncitor. în anul 1982 se va recupera cel puțin 30 la 
sută din volumul compensațiilor acordate peste prevederile 
de plan.

2. Consiliul de Miniștri va asigura, pînă la sfîrșitul trimes
trului I a.c. elaborarea unor programe de măsuri în toate uni
tățile productive și pentru toate produsele care să ducă la 
recuperarea influențelor asupra costurilor de producție, ca. ur
mare a sporirii retribuției personalului muncitor.

3. Ministerele, centralele și întreprinderile, consiliile popu
lare vor acționa cu fermitate pentru reducerea costurilor o 
producție, scăderea consumurilor de materii prime, materiale 
combustibil și energie, perfecționarea tehnologiilor de fabrica
ție care să ducă la economisirea resurselor materiale.

Totodată, se va acționa cu hotărâre pentru valorificarea su
perioară a materiilor prime și materialelor, intensificarea re
cuperării și utilizării integrale a resurselor refolosibile și va
lorificarea tuturor resurselor locale.

în toate unitățile economice se va asigura creșterea supli
mentară a productivității muncii, utilizarea cit mai deplină a 
capacităților de producție, îmbunătățirea radicală a organizării 
producției și a muncii, ridicarea calificării forței de muncă, 
întărirea ordinii și disciplinei de producție.

4. Ministerele, centralele și întreprinderile vor lua măsuri 
energice pentru îmbunătățirea aprovizionării tehnico-materiale 
și a fluxurilor de producție, introducerea în circuitul economic 
a stocurilor de materii prime, materiale și produse finite, re
ducerea producției neterminate, îndeplinirea integrală și la 
termen a obligațiilor asumate prin contracte.

5.. în toate întreprinderile se va acorda o atenție maximă 
respectării normelor de calitate a produselor, obținerii de pro
duse cu un grad ridicat de competitivitate, realizării producției 
im structura sortimentală planificată.

6. Ținînd seama de rolul hotăritor al agriculturii în asigu
rarea industriei cu materii prime și a populației cu produse 
agroalimentare, este necesar să se acționeze ferm pentru folo
sirea cu eficiență sporită a întregii suprafețe agricole, a mijloa
celor materiale și financiare existente în această ramură, pentru 
reducerea costurilor, creșterea producției și a eficienței econo
mice în fiecare unitate.

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Uniunea 
Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, consiliile 
populare județene și comunale vor acorda o atenție deosebită 
aplicării în practică a hotărîrilor și prevederilor legale, recent 
adoptate, privind folosirea eficientă a bazei tehnico-materiale 
din agricultură, valorificarea la maximum a condițiilor naturale 
de care dispune țara noastră și a rezultatelor cercetării știin
țifice, îmbunătățirea organizării producției și a muncii, perfec
ționarea retribuției în vederea creșterii producției agricole ve
getale și animale, sporirii veniturilor tuturor unităților produc
tive și a lucrătorilor din agricultură, precum și îmbunătățirii 
aprovizionării cu produse agroalimentare a populației de pe în
treg cuprinsul țării.

Totodată, se vor lua măsuri pentru constituirea fondului de 
stat de produse agricole la nivelul prevederilor din plan, pentru 
îmbunătățirea circulației produselor agroalimentare de la pro
ducători la unitățile de desfacere cu amănuntul, prin reducerea 
verigilor intermediare, pentru gospodărirea judicioasă a fondu
lui de marfă și scăderea cheltuielilor de transport-depozitare și 
vînzare a produselor.

7. Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, unitățile 
de cercetare, proiectare și inginerie tehnologică, în strînsă le
gătură cu unitățile industriale și agricole, vor asigura introdu
cerea de noi tehnologii perfecționate, aplicarea în practică și ge
neralizarea rezultatelor obținute de unitățile de. cercetare, redu
cerea circuitului cercetare-proiectare-producție, în vederea obți
nerii unor produse de calitate superioară, cu costuri cit mai 
reduse. Cercetarea științifică este obligată să-și sporească con
tribuția la crearea de noi produse care să asigure reducerea 
importurilor.

8. Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice 
Internaționale, toate unitățile producătoare și de comerț exterior 
vor lua măsuri ferme pentru îndeplinirea integrală a obligațiilor 
contractuale de export, livrarea la timp și de calitate corespun
zătoare a mărfurilor, extinderea formelor de cooperare cu parte
neri externi, valorificarea produselor la prețuri avantajoase pe 
piețele internaționale, extinderea și perfecționarea rețelei de 
comerț exterior care să conducă la ridicarea eficienței relațiilor 
economice externe ale țării noastre. Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice Internaționale va acționa cu fer
mitate pentru recuperarea creșterii costurilor la produsele des
tinate exportului prin obținerea unor prețuri externe îmbună
tățite, astfel incit să se asigure o eficiență sporită la mărfurile 
vîndute pe piețele internaționale. Totodată, se vor urmări res- 
trîngerea Ia strictul necesar a importului și realizarea unei 
balanțe comerciale excedentare.

9. Organele și organizațiile de partid, consiliile oamenilor 
muncii, ministerele, conducerile tuturor unităților economice, 
organizațiile sindicale și celelalte organizații de masă trebuie 
să acționeze în permanență, cu răspundere, revoluționară, pen 
tru valorificarea Ia maximum a resurselor materiale și umane 
existente în fiecare unitate economică, îndeplinirea integral." 
a sarcinilor de producție, întărirea autoconducerii și autogestiu
nii economico-financiare, ridicarea pe un plan calitativ superior 
a întregii activități economice.

10. Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Con
siliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale stabilesc c;

(Continuare în pag. 15)
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pcm o imti be calitate, 

mmi și [fiapm
EVENIMENTE politice de însemnătate primordială s-au 

desfășurat în cursul acestei săptămîni. întrunite în ședințe 
de lucru, înalte foruri de partid și de stat au dezbătut 

probleme de o mare importanță pentru dezvoltarea economică și 
socială a țării : rezultatele îndeplinirii planului de dezvoltare pe 
anul trecut, reașezarea și corelarea pe principii economice a 
prețurilor produselor agricole și majorarea prețurilor cu amă
nuntul la produsele agroalimentare, creșterea retribuției perso
nalului muncitor, a alocației de stat pentru copii și a pensiilor, 
în cuvîntarea rostită la încheierea ședinței comune de lucru a 
C.C. al P.C.R. și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale, cu clarviziunea politică proprie, cu spiritul său 
profund riguros și cuprinzător, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
analizat pe larg rezultatele obținute în economie, neajunsurile 
care mai persistă. în euvîntare au fost indicate orientări de mare 
însemnătate pentru progresul economico-social pe mai departe 
al țării, fiind stabilite acțiuni concrete pentru creșterea calității 
și a eficienței. în același cadru a fost relevată necesitatea măsu
rilor de îmbunătățire a prețurilor în scopul creșterii echilibrate 
a economiei, al dezvoltării puternice a acesteia și ridicării, în 
continuare, a bunăstării materiale și spirituale a tuturor oameni
lor muncii.

AȘA CUM sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, în anul 
trecut, oamenii muncii din țara noastră au obținut rezultate de 
seamă în înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XII- 
lea al partidului. Față de anul 1980 s-au înregistrat creșteri im
portante la producția industrială, s-au obținut o serie de rezul
tate pozitive în agricultură, s-a amplificat potențialul economic 
al patriei — rod al activității îndreptate cu precădere spre valo
rificarea superioară a potențialului de resurse materiale și forță 
de muncă, spre sporirea capacității economiei de a răspunde ce
rințelor progresului în actuala etapă. Creșterea producției ma
teriale a permis realizarea și în anul 1981 a unor însemnate 
progrese în ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii, spo
rirea în continuare a veniturilor din retribuții și fondurile so
ciale de consum, amplificarea desfacerilor de mărfuri și extinde
rea serviciilor pentru populație. Secretarul general al partidului 
aprecia aceste rezultate — creșteri mai reduse decît cele din 
cincinalul trecut — ținînd seama de condițiile grele ale anului 
1981 agravarea crizei mondiale economice, de energie, materii 
prime și materiale, consecințele pe care aceasta le generează 
pentru toate statele și în toate domeniile ; în asemenea condiții, 
în multe țări ale lumii nu numai că nu a avut loc o creștere a 
producției materiale, ci, dimpotrivă, s-a consemnat o restrîngere 
a activității, însoțită de efectele sociale negative de amploare pe 
care le prezintă acest proces.

Or, tocmai dezvoltarea producției materiale, a învățămîntu- 
lui, științei și culturii, sporirea numărului de locuri de muncă 
în diferite sectoare de activitate, a retribuției și veniturilor reale 
ale oamenilor muncii, creșterea în continuare a nivelului gene
ral de viață în România — chiar pe acest fond de conjunctură 
mondială caracterizată de o puternică instabilitate, de inflație 
accentuată, de șomaj tot mai pronunțat — demonstrează, 
cu puterea faptelor, capacitatea economiei noastre națio
nale de a asigura progresul general al țării. Acum, în aceste 
momente de criză economică mondială, se demonstrează mai 
convingător justețea politicii partidului de a făuri o industrie 
puternică ; dacă nu am fi dispus, de industria creată în anii 
socialismului, nu am fi putut și nu puteam face față greutăților 

deosebite din economia mondială și care au influență și în țara 
noastră. Tocmai în aceste împrejurări grele se vădește mai 
elocvent superioritatea orînduirii noastre socialiste, umanismul 
societății românești de astăzi.

Rezultatele dezvoltării economiei în anul 1981 nu sînt însă 
în măsură să satisfacă pe deplin. Chiar în condițiile de criză 
amintite, arăta secretarul general al partidului, condiții care au 
generat serioase greutăți și lipsuri mai ales în ce privește asigu
rarea unei bune aprovizionări tehnico-materiale a unităților, 
succcesele ar fi putut fi mai mari dacă s-ar fi acționat cu mai 
multă răspundere pentru organizarea corespunzătoare a activi
tății, pentru mobilizarea tuturor forțelor materiale și umane de 
care dispune economia. Am reținut din expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu probleme esențiale în acest sens. Pe de o 
parte, sporirea producției industriale s-a realizat, în mai multe 
sectoare de activitate, pe fondul acumulării unor stocuri de 
producție neterminată, fenomen cu consecințe economico-finan- I 
ciare păgubitoare nu numai pentru o unitate sau alta, ci însăși 
pentru venitul național, pentru economie în ansamblul ei. Pe de 
altă parte, s-au manifestat lipsuri în soluționarea problemelor 
bunei aprovizionări tehnico-materiale. Nu în puține cazuri s-a 
dovedit neînțelegerea, neglijarea unor cerințe care condiționează 
hotărîtor creșterea economiei în actuala etapă. între acestea în- • i 
crederea în capacitatea tehnicienilor și specialiștilor români, a 
oamenilor muncii de a soluționa orice probleme tehnice, oricît 
de complicate ar fi. Tocmai în condițiile încrederii în această 
capacitate trebuie înlăturată cu fermitate acea atitudine de. 
ploconire a unor cadre față de tot ceea ce este străin, așteptînd 
să vină din import ceea ce — printr-o concentrare mai bună a 
eforturilor, prin spirit inventiv și muncă insistentă — se poate 
produce în țară ; și după cum o demonstrează situații concrete, 
adeseori chiar cu rezultate mai bune. Munca susținută și creati
vitatea trebuie să caracterizeze acțiunile pentru lărgirea bazei 
proprii de energie, de materii prime și materiale, pentru econo
misirea severă a resurselor și energiei, pentru reducerea consu- ■
murilor specifice și realizarea unor produse cu înalți parametri f 
tehnici, economici, de competitivitate pe piața mondială — pro
duse care să permită o puternică afirmare și amplificare a ex
porturilor românești.

Lipsurile existente, fac, așa cum o arăta deschis tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să „nu putem fi pe deplin mulțumiți de felul 
în care am încheiat anul 1981. Dacă s-ar fi lucrat cu mai mare 
răspundere și s-ar fi acționat pentru înfăptuirea neabătută a 
sarcinilor stabilite în toate sectoarele, rezultatele ar fi fost mult 
mai bune“. Este, deci, limpede că trebuie mult amplificate preo
cupările din ministere, centrale și întreprinderi, din toate uni
tățile din economie, pentru realizarea prevederilor la nivelul 
posibilităților create, al exigențelor cărora trebuie să le răs
pundem. O atenție deosebită în acest cadru se impune acordată i 
recuperării integrale a restanțelor — cu deosebire a celor pri
vind produsele destinate exportului — mai ales prin prisma ce
rinței de a realiza întocmai obiectivele de dezvoltare și bună- 
stare ale cincinalului.

HOTĂRÎREA cu privire la reașezarea și corelarea pe prin- : 
cipii economice a prețurilor produselor agricole și majorarea ; 
prețurilor cu amănuntul la produsele agroalimentare, creșterea 
retribuției personalului muncitor, a alocației de stat pentru copii 1 
și a pensiilor constituie un act de mare însemnătate pentru dez
voltarea în continuare a economiei, pentru asigurarea în bune



condiții a reproducției socialiste, pentru creșterea nivelului de 
trai al poporului. După cum este cunoscut, în condițiile creșterii 
accentuate, pe plan mondial, a prețurilor produselor, și la noi în 
țară au sporit cheltuielile de producție, au crescut costurile mate
riale, care trebuie să-și găsească expresie în costul efectiv al 
producției. Cheltuielile de transport și comerciale au devenit și 
ele mai mari, ținînd seama de prețul combustibilului ș.a. Deși 
s-a acționat și se acționează în continuare pentru reducerea 
cheltuielilor materiale, pentru ca o parte din aceste creșteri de 
prețuri să fie recuperate prin reducerea consumurilor, prin mă
rirea gradului de recirculate, de refolosire a energiei, respectiv 
a materiilor prime, materialelor, combustibilului, a fost totuși 
necesară o reașezare a prețurilor de producție pe baze realiste.

Din inițiativa și sub conducerea nemijlocită a secretarului 
general al partidului, în ultimii doi ani, precum și în cursul lunii 
ianuarie 1982 a fost eloborat un complex de măsuri de mare în
semnătate privind actualizarea și îmbunătățirea prețurilor de 
producție și de livrare din industrie, precum și a prețurilor de 
producție, contractare și achiziții din agricultură — măsuri care 
să asigure creșterea gradului de stimulare a producătorilor, de 
cointeresare a țărănimii, sporirea pe această bază a producției 
industriale și agricole, mărirea veniturilor și ridicarea continuă 
a gradului de satisfacere a nevoilor de consum ale tuturor oa
menilor muncii. Continuarea finanțării de către stat a efectelor 
creșterii prețurilor de producție, livrare, contractare și achiziții 
ar fi în măsură să provoace mari dezechilibre în viața econo
mică, între cererea și oferta de bunuri de consum, dezechilibre 
serioase în ce privește balanța de venituri și cheltuieli bănești 
ale populației.

Ținînd seama că la unele produse agroalimentare prețurile 
de vînzare au rămas neschimbate de 10—15 și chiar 25 de ani, 
în condițiile în care retribuția și veniturile totale ale populației 
au crescut de circa 7 și respectiv de peste 10 ori, apare evidentă 
necesitatea obiectivă a reactualizării prețurilor de producție, a 
corelării acestora cu cele de consum, a majorării prețurilor eu 
amănuntul la produsele agroalimetare, înlăturîndu-se o serie de 
anomalii acumulate de-a lungul anilor. Rațiunile economice și 
sociale care se află la baza acestor măsuri pun în lumină o sem
nificație politică însemnată a lor : faptul că ele sînt menite să 
contribuie la întărirea alianței muncitorești-țărănești în dome
niul economic, la desfășurarea unei colaborări economice care să 
asigure condiții corespunzătoare de muncă și viață clasei mun
citoare, țărănimii, întregului nostru popor.

Modificarea prețurilor de desfacere a produselor agroalimen
tare — chiar in noile condiții, prețurile menționate rămîn cu 

mult mai mici decît prețurile respective din țări capitaliste și 
țări socialiste — nu va afecta veniturile oamenilor muncii, asi- 
gurîndu-se sporirea în continuare a acestor venituri; aceasta re
flectă, odată mai mult, umanismul profund al politicii partidului, 
grija deosebită față de om, față de ridicarea bunăstării lui. Așa 
cum se arăta în Hotărîrea ședinței comune de lucru, prin măsu
rile adoptate, retribuția medie nominală a personalului muncitor 
va crește cu 16,5% față de 1980, alocația pentru copii cu 35% 
iar pensia medie nominală de asigurări sociale cu 15,7%. în ra
port cu creșterea indicelui mediu al prețurilor cu amănuntul la 
ansamblul desfacerilor de bunuri de consum (14,8%), retribuția 
medie reală va fi în anul 1982 cu 1,5% mai mare decît cea din 
1980. Prin aplicarea unor noi măsuri de creștere a retribuției 
nominale în anul 1983, se va asigura o sporire a retribuției reale 
cu circa 4% față de 1980. Este însă necesar ca acordarea de 
compensații anuale personalului muncitor, creșterea alocației 
pentru copii și a pensiei de asigurări sociale — creșteri diferen
țiate, stabilite în lumina principiilor eticii și echității socialiste, 
însumînd, la nivelul economiei, peste 25 miliarde lei — să nu 
greveze echilibrele economico-financiare ale dezvoltării. Ele tre
buie să fie integral recuperate — și aceasta cît mai repede cu 
putință — pe calea reducerii continue a cheltuielilor materiale, 
pe calea valorificării superioare a întregului potențial de materii 
prime și de forță de muncă al țării.

Sarcina ca pînă la sfîrșitul acestui an să se recupereze cel 
puțin 30% din valoarea compensațiilor stabilite — condiție ho- 
tărîtoare a realizării echilibrului financiar — impune, așa cum 
arăta secretarul general al partidului, o amplă mobilizare a 
eforturilor colectivelor de muncă, a tuturor oamenilor muncii 
din industrie, din agricultură, din celelalte ramuri ale economiei, 
pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor la producția fizică, a 
tuturor prevederilor, pentru înfăptuirea programelor de auto- 
aprovizionare teritorială, pentru sporirea poductivității și eco
nomisirea severă a energiei și resurselor materiale, pentru re
ducerea, prin toate mijloacele, a consumurilor specifice. Reali
zările de pînă acum în dezvoltarea economiei sînt de natură să 
demonstreze că stă în puterea poporului nostru ca, strîns unit în 
jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, printr-o muncă hotărîtă, desfășurată la parametrii 
înaltei calități și eficiențe, să asigure îndeplinirea neabătută a 
hotărîrilor Congresului al XII-lea al partidului, ridicarea Româ
niei socialiste pe noi trepte de progres și civilizație.



UN SISTEM DE PREȚURI JUDICIOS CORELATE

Preturi de vinzare cu amănuntul 
stimulative pentru creșterea producției 
și mai buna aprovizionare a populației

Aplicarea fermă, eficientă a noului mecanism economic in 
toate ramurile și sectoarele vieții economico-sociale presu
pune funcționarea unui sistem de prețuri științific funda
mentat, respectînd cerințele legilor economice, care să asi
gure o justă corelare între cheltuielile de producție, respec
tiv costuri și prețurile de desfacere.

In economia românească aflată în plin proces de transpu
nere în viață a cerințelor noului mecanism economic, preo
cupările actuale de aliniere a prețurilor la dinamica înregis
trată în economia mondială, ca și la cheltuielile reale de pro
ducție din industria și agricultura națională au luat forma

INTRUCÎT PE PIAȚĂ, în rețeaua 
comercială, multitudinea de pro
duse care sînt chemate să satisfa

că gama deosebit de complexă și va
riată de nevoi ale populației apar sub 
formă de mărfuri, prețul de desfacere cu 
amănuntul — ca și raportul dintre 
acesta și costurile de producție repre
zintă un element ce își pune puternic 
amprenta pe modul în care se desfă
șoară producția și aprovizionarea cu 
mărfuri a populației.

Ca și în celelalte ramuri ale econo
miei naționale, realizarea principiilor 
autogestiunii economico-financiare im
plică și în comerț desfășurarea unei ac
tivități eficiente, rentabile, menită să 
asigure recuperarea in întregime a cos
turilor din diferitele faze ale procesului 
de reproducție, concomitent cu obți
nerea unui beneficiu corespunzător. O 
activitate rentabilă poate fi realizată 
numai pe baza respectării cerințelor le
gilor economice, utilizînd pîrghiile eco
nomice pentru asigurarea unui funda
ment trainic dezvoltării economice să
nătoase și, implicit, pentru creșterea 
nivelului de trai al populației.

Subliniind principiile economice care 
stau la baza reașezării prețurilor, to
varășul Nicolae Ceaușescu arăta în 
cuvîntarea la ședința de lucru comună 
a C.C. al P.C.R. și a Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale : „A 
apărut necesar să punem în concor
danță prețurile internaționale și creș
terea prețurilor de cost și de producție 
în țară pentru a asigura aplicarea legi
lor economice obiective în conducerea 
întregii activități economico-sociale".

în politica economică a partidului și 
statului nostru, utilizarea judicioasă a 
pîrghiei prețurilor constituie un punct 
de referință în cadrul sistemului știin
țific de conducere și organizare a activi
tății economico-sociale, promovat cu 
deosebită fermitate și într-un spirit 
creator. Definitorie este în această pri
vință urmărirea sistematică a evoluției 
prețurilor, în scopul asigurării unor co
relații corespunzătoare între nivelul 
acestora și ceilalți indicatori ai dezvol
tării economice și ai creșterii nivelului 
de trai al populației.

Realizarea unei bune aprovizionări 
cu mărfuri a populației reprezintă un 
obiectiv strategic de lungă durată, în a 
cărui înfăptuire s-au obținut. în anii 
construirii socialismului, rezultate re- 

marcabile. Pe fondul creșterii continue 
a producției bunurilor de consum, a ve
niturilor bănești ale populației și al 
unor importante și complexe procese 
socio-economice, s-a înregistrat un dina
mism deosebit al vînzărilor de mărfuri. 
Anul trecut, acestea au însumat peste 
223 miliarde Iei din care aproape 110 
miliarde de lei mărfuri alimentare, res
pectiv de 23,5 ori mai mult decît în 
anul 1950; în medie pe un locuitor, în 
anul 1981, s-au desfăcut aproape 10 mii 
lei din care prin rețeaua de magazine 
alimentare și unități de alimentație pu
blică peste 4 900 lei pe locuitor, față de 
287 în anul 1950 și 1 680 lei în 1965.

Din datele privind evoluția desface
rilor de mărfuri cu amănuntul în ulti
mele două decenii, rezultă că în 1980, 
față de 1960, volumul valoric total al 
desfacerilor de mărfuri alimentare era 
mai mare de 5,8 ori în R.S. România, 
de 4,9 ori în R.P. Bulgaria, de 4,7 ori 
în R.P. Ungară, de 3,2 ori în U.R.S.S., de 
2,3 ori în R.S. Cehoslovacă și de 2,1 ori 
în R.D. Germană, (tabelul nr. 1).

Deoarece în volumul valoric al des
facerilor de mărfuri se reflectă atît 
creșterea cantitativă a desfacerilor, cît 
și evoluția prețurilor de desfacere cu 
amănuntul, prezintă interes analiza 
distinctă a fiecăreia dintre acestea. Re- 
curgînd la datele statistice pentru țara 
noastră, constatăm că, în ultimul de
ceniu, vînzările de mărfuri alimen
tare au sporit de 2,2 ori, în timp ce 
indicele prețurilor la aceste produse a 
crescut numai cu 11 procente, fapt ce 
denotă realizarea creșterii desfacerilor

unui program amplu de măsuri, între care recenta Hotărîre 
a ședinței de lucru comune a C.C. al P.C.R. și a Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a Republicii So
cialiste România cu privire la reașezarea și corelarea pe prin- 
epii economice a prețurilor produselor agricole și majorarea 
prețurilor cu amănuntul la produsele agroalimentare, creș
terea retribuției personalului muncitor, al alocației pentru 
copii și a pensiilor înscrie o nouă etapă în utilizarea pîr- 
ghiilor economice de cointeresare în îndeplinirea obiectivelor 
de creștere a producției agroalimentare și pe această bază a 
nivelului de trai al poporului.

într-o proporție covîrștioare pe seama 
sporurilor cantitative, în condițiile unui 
grad ridicat de stabilitate a prețurilor.

Pe baza eforturilor depuse de pro
ducătorii de bunuri de consum din 
agricultură și industria alimentară, an 
de an, prin intermediul comerțului so
cialist au fost puse la dispoziția popu
lației cantități tot mai mari de bunuri 
de consum agroalimentare, într-o struc
tură în continuă înnoire și diversificare 
sortimentală.' Sugestive, în acest sens, 
sînt datele referitoare la evoluția des
facerilor de mărfuri cu amănuntul pri
vind principalele produse agroalimen
tare (tabelul nr. 2).

Revenind la problema evoluției pre
țurilor de desfacere a produselor agro
alimentare, este de subliniat dinamica 
mult mai lentă a indicelui de prețuri 
în țara noastră, în comparație cu evo
luția din alte țări europene (tabelul 
nr. 3).

Este de remarcat, în decurs de un de
ceniu (1980 comparativ cu 1970), în timp 
ce în țara noastră creșterea de 2,2 ori a 
vînzărilor de mărfuri alimentare a avut 
loc în condițiile creșterii cu 11% a pre
țurilor de desfacere, în R.P. Bulgaria 
vînzările au crescut de 2,18 ori și pre
țurile cu 39%, iar în R.P. Ungară 
creșterea vînzărilor a fost de 2,31 ori, 
concomitent cu majorarea cu 62% a 
prețurilor.

în decursul întregii perioade a edi
ficării societății socialiste în România, 
statul nostru a făcut importante eforturi 
financiare pentru a asigura populației 
posibilitatea de a cumpăra mărfuri de

Tabelul nr. 1 
Dinamica vînzărilor de mărfuri cu amănuntul în R.S. România și alte țări 

socialiste (1960 = 100)

loțai vmzan Vînzări de mărfuri
(alimentare + alimentare
nealimentare)

1970 1975 1980 1970 1975 1980

R. S. ROMÂNIA 233 351 528 260 394 581
R. P. Bulgaria 231 340 501 227 325 493
R. S. Cehoslovacă 173 224 270 158 194 230
R. D. Germană 142 183 223 145 173 205
R. P. Polonă 200 368 610 192 342 581
R. P. Ungară 205 320 501 204 307 472
U.R.S.S. 198 268 344 202 287 321

Sursa : Anuarul statistic al Secretariatului C.A.E.R. — 1981 :; prețuri curente, în moneda
fiecărei țări.



Tabelul nr. 2 
Vinzările de mărfuri cu amănuntul prin comerțul socialist la principalele produse

agroalimentare

Mărimi absolute Sporuri absolute 
in 1981 față de

1950 1965 1981 1950 1965
Pîine
— mii tone 668 1755 2 487 1879 732
— kg/locuitor 41,0 92,2 111,3 70,3 19,1
Carne
— mii tone 76 157 412 336 255
— kg/locuitor 4,7 8,2 18,4 13,7 10,2
Preparate din carne
— mii tone 10 54 267 257 213
— kg/locuitor 0,6 2,8 11,9 11,3 9,1
Ulei
— mii tone 24 115 201 177 86
— kg/locuitor 1,5 6,0 9,0 7,5 3,0
Lapte (inclusiv 
lapte praf) 
— mii hl 354 2 499 6 240 5 886 3 741
— litri locuitor 2,2 13,1 27,9 25,7 14,8
Brînzeturi 
— mii tone 9 38 56 45 18
— kg/locuitor 0,5 2,0 2,5 2,0 0,5
Unt
— mii tone 2 10 23 21 13
— kg/locuitor 0,1 0,6 1,01 0,9 0,4
Ouă
— mii. bucăți 27 314 1 840 1 813 1526
— buc. locuitor 1,7 16,5 82,3 80,6 65,8
Zahăr
— mii tone 84 190 370 286 180
— kg/locuitor 5,2 10,0 16,6 11.4 6.6

Sursa : Anuarul statistic al R.S. România pentru anii 1950 și 1965; date operative pentru
anul 1981

primă necesitate la prețuri avantajoa
se, în cele mai multe cazuri fiind ca
racteristică comercializarea produselor 
agroalimentare la prețuri de desfacere 
neschimbate timp îndelungat, așa cum 
rezultă din tabelul nr. 4

Tabelul nr. 3

Dinamica indicelui prețurilor de desfa
cere a produselor agroalimentare în 

unele țări europene (1970=100)

1975 1930
ROMANIA 105,5 111,9
Bulgaria 103,0 139,0
Ungaria 113,0 162,u
R. F. Germania 130,0 153,3
Franța 157,5

136,4
254,0

Austria 170.3
Elveția 141,4 162,8
Italia 172,2 355,6

Spre deosebire de gradul ridicat de 
stabilitate a prețurilor la produsele 
alimentare de bază din țara noastră, 
în ultimii 25—30 de ani în alte țări pre
țurile de desfacere la astfel de pro
duse au crescut vertiginos. De exem
plu: la pîinea de 1 kg — de 3 ori în
S.U.A., de 8 ori în Italia, de peste 
5 ori în Austria și R.F. Germania; 1 
orez — de 3 ori în S.U.A. și Anglia, de 
4 ori în Belgia, de 8 ori în Italia; 1. 
zahăr — de 4,5 ori în S.U.A., de peste 
3 ori în Italia și Anglia.

Datele referitoare la evoluția prețu
rilor de vînzare cu amănuntul la pro
dusele agroalimentare în țara noastr.' 
dobîndesc noi sensuri și semnificați 
atunci cînd se realizează o examinare 
corelată cu evoluția veniturilor bă
nești ale populației. Folosind datele 
pentru anii 1970—1980, constatăm că 

retribuția medie netă lunară a perso- 
naiuiui muncitor a devansat cu mult di
namica indicelui prețurilor la mărfu
rile alimentare, (tabelul nr. 5), con
stituind astfel, un factor ce a favorizat 
creșterea substanțială a puterii de 
cumpărare a populației și, respectiv, a 
vînzărilor de mărfuri alimentare.

Nivelul prețurilor de vînzare cu amănuntul la principalele produse agroalimentare
Tabelul nr. 4

Preț lei/kg Anul Nr. de ani
în vigoare stabi- cu preț ne-

lirii schimbat
Pîine albă
Pîine neagră
Pîine semialbă
Paste făinoase simple (vrac)
Paste făinoase cu ouă (vrac)
Orez deeorticat
Zahăr tos
Ulei comestibil
Unt
Lapte de vacă (1)
Brînză do vaci (vrac)
Pulpă de porc
Carne de pasăre (fără cap și picioare 
Lămîi
Portocale

Ținînd seama de faptul că în viața 
economică și socială apar continuu fe
nomene și cerințe noi, o caracteristică 
ce trebuie să-și găsească locul corespun
zător în sistemul nostru de prețuri o 
■constituie actualizarea acestora în ra
port direct cu acțiunea unor factori ce 
influențează atît producția bunurilor de 
consum, cit și Realizarea acestora ca 
mărfuri pe piață. Este cunoscut, în acest 
sens, că în ultimii ani o seamă de fac
tori obiectivi au determinat, practic în 
toate domeniile de activitate, creșterea 
costurilor de producție. Avem astfel în 

vedere, îndeosebi, creșterea substanțială 
pe plan mondial a prețurilor combusti
bililor și energiei, concomitent cu ma
jorări importante de prețuri la nume
roase materii prime. Aceasta a făcut ca 
în industria alimentară din țara noas
tră, numai în ultimii cinci ani costurile 
și prețurile de producție să sporească cu 
peste 24%, creșterile fiind de 39,4% la 
carne, 49,0% la lapte de consum, 27.0% 
la făină de grîu etc.

Pornind de Ia realitățile vieții noas
tre eeonomico-sociale, de la înțelegerea 
profundă a sensului acțiunii legilor e- 
conomice obiective, conducerea parti
dului și statului nostru, a stabilit, odată 
cu intrarea în noul cincinal 1981—1985, 
un ansamblu de măsuri vizînd actuali
zarea și îmbunătățirea corelării, pe 
principii economice, a prețurilor de pro
ducție și de livrare a produselor agri
cole, precum și a prețurilor de produc
ție, de contractare și de achiziție care 
pe ansamblul agriculturii atinge un ni
vel mediu de creștere de 30 la sută.

Aceste majorări însemnate dau pro
ducătorilor agricoli posibilitatea de a-și 
acoperi cheltuielile de producție, de a 
obține venituri suplimentare, astfel 
încît pentru produsele livrate în anul 
1931, aceștia au beneficiat de un plus 
de aproape 10 miliarde de lei, repre- 
zentînd mai mult decît dublul tuturor 
majorărilor de prețuri din întreaga pe
rioadă 1970—1980. De asemenea, înco- 
pînd cu anul 1932, în baza hotărîrilor 
adoptate de Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., se aplică noi măsuri 
de stimulare a producătorilor care li
vrează la fondul de stat cereale, plante 
tehnice, cartofi, legume, fructe, stru
guri, furaje și semințe. Pe baza acestoi’ 
noi reglementări, care sînt în concor
danță nemijlocită cu cerințele noului 
mecanism economico-financiar, produ
cătorii agricoli vor obține anul acesta, 
în condițiile • realizării producției pla
nificate, cu 25 miliarde mai mult cg în

4,40 1952 30
2,00 1954 28
3,20 1953 29
5,00 1955 27
6,60 1955 27
8,00 1960 22
9,00 1954 28

11,00 1952 30
40,00 1970 12

2,30 1970 12
11,69 1970 12
25,00 1973 9
24,00 1973 9
12,00 1959 23
13,00 1959 23

1981, veniturile țărănimii urmînd să 
sporească pe această cale cu circa 25 la 
sută.

L.uînd, de asemenea, în considerare 
cheltuielile ocazionate de transforma
rea produselor agriculturii în produse 
ale industriei alimentare, s-a ajuns la 
situații în care prețurile de producție

Emil NICULESCU
director în 

Ministerul Comerțului Interior

(Continuare în pag. 13)



Autoconducerea și autoaprovizionarea teritorială, 
factori de stimulare a creșterii producției agricole 

și a bunurilor de consum alimentar
„Este necesar să luăm toate măsurile pentru buna organizare a înfăp

tuirii programelor de autoaprovizionare, pentru realizarea producției agri
cole, a achizițiilor și contractărilor de produse agricole, urmărind înfăptuirea 
neabătută a prevederilor stabilite în acest domeniu".

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Cuvîntarea rostită la ședința de lucru comună a Comitetului 
Centrai al Partidului Comunist Român și a Consiliului Suprem al 

Dezvoltării Economice și Sociale)

CONCEPTUL de autoconducere, de autogestiune, a căpătat 
valențe noi prin adoptare® măsurilor referitoare la auto
conducerea și autoaprovizionarea teritorială care consti

tuie parte integrantă a amplului proces de perfecționare conti
nuă a organizării, planificării și conducerii unitare a economiei 
naționale. Aplicarea principiului autoconducerii și intr-un do
meniu foarte important al vieții noastre economice și sociale 
cum este cel al asigurării bunei aprovizionări a populației fiecă
rei localități pe seama resurselor proprii de produse agricole 
reprezintă un factor de maximă importanță în realizarea obiec
tivelor Congresului al XII-lea al P.C.R. de ridicare continuă a 
nivelului de trai al întregului popor, de satisfacere, în condiții 
tot mai bune, a cerințelor de consum mereu crescînde ale 
populației

Pe baza măsurilor luate de Partidul Comunist Român a 
crescut producția agricolă și a bunurilor de consum, au sporit 
veniturile populației, ceea ce s-a reflectat într-o cerere mărită 
de produse alimentare și totodată în deplasarea consumului 
spre produse calitativ superioare, cu valori de întrebuințare mai 
mari. în cincinalul 1976—1980 producția globală agricolă a cres
cut într-un ritm mediu anual de 4,2 la sută, veniturile reale pe 
un locuitor cu 5,1 la sută, iar desfacerile de mărfuri cu amănun
tul prin comerțul socialist cu 7,9 la sută. Deși producția agricolă 
a fost influențată în unii ani de condițiile climatice mai puțin 
favorabile, consumul mediu prezintă creșteri importante în anul 
1980 fiind mai mare față de 1975 cu 36 la sută la carne și pre
parate din carne, cu 33 la sută la lapte și produse din lapte, cu 
23 la sută la ouă, cu 39 la sută la zahăr și produse din zahăr etc.

Manifestând o preocupare constantă pentru realizarea neabă
tută a hotărîrilor Congresului al XII-lea de creștere a standar
dului de viață al întregului popor, din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, a fost elabo
rat „Programul privind autoconducerea și autoaprovizionarea 
teritorială pentru asigurarea populației cu produse agricole ani
male și vegetale în perioada 1981—1985“, care constituie primul 
program național din acest sector de activitate adoptat de forul 
suprem legislativ al țării.

Din expunerea secretarului general al partidului la plenara 
din noiembrie 1981, precum și din prevederile Programului se 
desprind cu claritate elementele definitorii ale conceptului de 
autoconducere și autoaprovizionare teritorială.

Participarea activă a maselor populare 
la conducerea întregii activități economico-sociale

FIIND DIRECT IMPLICAȚI în desfășurarea în cele mai bune 
condiții a aprovizionării, fiecărei localități, oamenii muncii pot 
și trebuie să ia parte la asumarea răspunderii în asigurarea 
creșterii producției agricole necesare unei bune aprovizionări a 
populației și totodată să participe nemijlocit la realizarea deci
ziilor luate. Se întărește răspunderea consiliilor populare în în
făptuirea prevederilor legii de a asigura conducerea unitară a 
agriculturii pe baza principiilor autoconducerii muncitorești și 

a autogestiunii economico-financiare, în scopul creșterii produc
ției agricole, satisfacerii nevoilor de consum ale populației din 
resursele fiecărui județ și al participării, într-o măsură tot mai 
mare, la constituirea fondului de stat de produse agricole.

Un mijloc eficient de afirmare a democrației muncitorești îl 
constituie participarea responsabilă a tuturor locuitorilor la ela
borarea programelor de autoaprovizionare teritorială și de dez
voltare a agriculturii și industriei alimentare pentru fiecare 
unitate administrațiv-teritorială, la stabilirea măsurilor care să 
asigure realizarea acestora. De asemenea, dezbaterea programe
lor în adunările generale ale cetățenilor din fiecare localitate 
constituie un prilej de intensificare a participării conștiente a 
oamenilor muncii la luarea unor decizii de maximă importanță 
pentru toți locuitorii comunelor și orașelor țării noastre, de în
tărire a responsabilității înfăptuirii programelor aprobate.

Aplicarea în practică a autoconducerii și autoaprovizionării 
teritoriale va contribui nemijlocit la înfăptuirea, pe un plan 
calitativ superior, a noului mecanism economico-financiar, la 
creșterea capacității decizionale și organizatorice a organelor 
locale, a tuturor oamenilor muncii în asigurarea condițiilor pen
tru buna desfășurare a activității agricole, a producției bunurilor 
de consum și a aprovizionării populației cu produse alimentare.

Sporirea substanțială a producției agricole vegetale și ani
maliere constituie factorul de bază al autoconducerii și ai auto
aprovizionării teritoriale, al asigurării bunei aprovizionări a 
populației cu produse agroalimentare și satisfacerii corespunză
toare a celorlalte cerințe ale economiei naționale.

Statul alocă anual importante fonduri materiale și financiare 
necesare accentuării procesului de dezvoltare intensivă și de 
modernizare a agriculturii și industriei alimentare. în anul 1982 
agricultura va fi dotată cu 18 400 tractoare, 4 500 combine auto
propulsate de recoltat cereale, va primi peste 1 800 mii tone în
grășăminte chimice, 51,6 mii tone pesticide ; investițiile din agri
cultură, viticultură și economia apelor vor însuma 35,6 miliarde 
lei.

Eforturile făcute de întregul popor pentru modernizarea agri
culturii trebuie să fie însoțite de obținerea unor producții la 
hectar cît mai ridicate pe baza folosirii cu maximum de randa
ment a potențialului productiv al fondului funciar, creșterea 
efectivelor de animale și a producției animaliere, elemente ho- 
tărîtoare ale aplicării principiilor autoconducerii și autoaprovi
zionării teritoriale. Aceasta este atât în interesul întregului po
por de realizare a unor producții sporite, care să contribuie la 
mai buna aprovizionare cu produse agroalimentare a populației 
și la satisfacerea celorlalte necesități ale economiei naționale, 
cît și al fiecărui producător de a obține venituri superioare pe 
seama creșterii producției și a valorificării unor cantități cît 
mai mari de produse agricole la fondul de stat. Obținerea unor 
producții sporite de cereale, floarea soarelui, sfeclă de zahăr, 
legume, fructe, cartofi, lapte, carne în viu etc. și pe această bază 
creșterea producției de zahăr, ulei comestibil, carne și produse 
din carne, brînzeturi etc. va asigura consumurile medii pe lo
cuitor stabilite pe baza unui consum rațional, echilibrat, în care 
ponderea produselor cu valori nutritive ridicate prezintă creșteri 

1 față de realizările perioadelor anterioare.



Stimularea creșterii permanente a resurselor proprii 
de produse agroalimentare

AUTOCONDUCEREA ȘI AUTOAPROVIZIONAREA TERI
TORIALA constituie un factor important în mobilizarea rezer
velor mari care există în fiecare județ, în fiecare localitate, pen
tru sporirea producției agricole, a producției alimentare. în 
direcția stimulării la maximum a creșterii resurselor locale de 
produse agricole va acționa și noua condiție privind utilizarea 
producției agricole, respectiv constituirea fondului de stat cen
tralizat și a fondului de consum agroalimentar județean. Reali
zarea ambelor fonduri este o îndatorire patriotică, o obligație 
de mare răspundere în asigurarea necesităților generale de 
produse agroalimentare și ale populației fiecărui județ.

Fondul de stat centralizat de produse agricole este destinat 
asigurării industriei cu materii prime, aprovizionării localităților 
turistice, completării resurselor de aprovizionare a populației 
cu produse care nu au condiții favorabile de producție în unele 
județe, precum și asigurării altor nevoi ale economiei naționale.

Fondul de consum județean cuprinde cantitățile de produse 
agricole vegetale și animale necesare aprovizionării populației 
neagricole, precum și produsele obținute de gospodăriile popu
lației pentru satisfacerea nevoilor proprii. Excedentul de produc
ție al gospodăriilor populației, constituie reSursă a fondului de 
consum județean care se valorifică prin contracte și achiziții sau 
se vinde direct la piața țărănească.

Pentru cointeresarea în creșterea producției agricole, în cazul 
depășirii producțiilor planificate, surplusul se adaugă la fondul 
de consum județean, ceea ce va stimula puternic sporirea pro
ducției agricole, în special a celei zootehnice unde sînt rezerve 
mari de creștere a șeptelului, a greutății animalelor și a pro
ducției animaliere. în același timp, principiile autoconducerii și 
autoaprovizionării teritoriale, delimitarea obligațiilor și a drep
turilor în ce privește constituirea și utilizarea producției agri
cole impun reducerea corespunzătoare a fondului de consum 
județean în cazul în care nu se obțin producțiile stabilite, ceea 
ce întărește răspunderea colectivă, a întregii populații, în reali
zarea resurselor proprii de produse agricole.

Autoconducerea și autoaprovizionarea teritorială fac nece
sare atît asigurarea resurselor proprii de produse agricole, cît 
și judicioasa gospodărire a acestora, reducerea perisa-bilităților 
la transport, manipulare și depozitare, un circuit scurt și rapid 
de la producător la consumator, reducerea cheltuielilor de pre
lucrare industrială, organizarea recuperării și valorificării tu
turor subproduselor etc. în acest scop în Program sînt prevăzute 
măsuri care să contribuie la folosirea cu maximum de eficiență 
a produselor agroalimentare la asigurarea unor condiții cores
punzătoare de transport, depozitare, conservare și desfacere că
tre populație, astfel încît să se prevină risipa sau degradarea 
sub orice formă a acestor produse. Ținînd seama de resursele 
de materii prime, de evoluția centrelor de consum, se vor dez
volta, unități mici de producție ale industriei alimentare, redu- 
cîndu-se distanțele de transport, perisabilitățile pe timpul 
transportului și depozitării, realizarea unor consumuri specifice 
optime etc., recuperarea și valorificarea produselor secundare 
(păr, coarne, copite, piei etc.), utilizarea în zootehnie a valoroa
selor produse rezultate din prelucrarea industrială (borhot, me
lasă, zer, șroturi, tărîțe etc.). Aplicarea principiilor autocondu
cerii și autoaprovizionării teritoriale va contribui, în mod evi
dent, la creșterea eficienței producției agricole și a producției 
industriei alimentare, la aprovizionarea ritmică cu bunuri ali
mentare a populației din fiecare localitate.

Dezvoltarea producției agricole 
și a industriei alimentare in concordanță 
cu cerințele unei alimentații științifice

CONCEPTUL de autoconducere și autoaprovizionare are Ia 
bază determinarea necesităților de-consum ale populației prin 
luarea în considerare nu numai a tendințelor și specificului po
porului nostru, ci și ale cerințelor unei alimentații științifice 
care să contribuie Ia menținerea și dezvoltarea capacității de 
muncă, îmbunătățirea stării de sănătate a întregului popor. Por
nind de la faptul că România se află printre primele 10 state 
din lume în ce privește consumul de calorii pe locuitor și toto
dată de la structura consumului, alimentele cu un conținut nu
tritiv ridicat avînd o pondere mai redusă în alimentație, se va 
asigura un raport fundamental științific între consumul alimen 
țar exprimat în calorii și factori nutritivi (protide, lipide, glucide, 
săruri minerale și vitamine).

în cadrul măsurilor pentru alimentația rațională, științifică, 
urmează să se reducă consumul de cereale, caro este dintre cele 

mai ridicate din lume și să crească la un nivel corespunzător 
consumul de produse cu valori nutritive mai ridicate — carne, 
lapte, ouă — cu efecte pozitive asupra apărării sănătății, a dez
voltării fizice și intelectuale a poporului nostru. Așa, de exem
plu, un kg. de came bovine (cantitate consumabilă) are urț con
ținut mai ridicat comparativ cu un kg. pîine, de peste 2,2 ori 
protide, de peste 2 ori fosfor, de 2,4 ori vitamine Bl -j- B2 etc. 
Corespunzător acestor cerințe, în anul 1985 consumul mediii pe 
locuitor va fi de 82,5 kg carne și produse de carne, 250 litri lapte. 
300 buc. ouă, 185 kg legume, 87 kg fructe și struguri de masă, 
iar la grîu-porumb va scădea de la 180 kg în 1982 la 140 kg în 
1985.

Pentru a asigura modificarea structurii consumului popu
lației s-au stabilit, într-o concepție nouă, nivelele de producție 
agricolă care trebuie atinse, pornind de la populația care trebuie 
aprovizionată și necesarul de consum determinat pe baze știin
țifice, inclusiv diferențierea consumurilor medii pe locuitor în 
funcție de structura profesională, vîrstă, tradiții locale, condiții 
de muncă etc.

Pentru a asigura materiile prime agricole necesare in
dustriei alimentare s-au stabilit consumurile medii și totale la 
cereale, legume, fructe, struguri etc., iar în zootehnie efectivele 
de animale pe specii pentru producția de carne și lapte, efecti
vele de păsări, precum și greutățile medii la tăiere. Pentru 
prima dată, într-o concepție unitară, pentru asigurarea consu
mului de carne s-a stabilit numărul de locuitori luați în calcul 
pentru o bovină, porcină etc, iar în ce privește consumul de 
lapte și produse lactate s-a stabilit, în mod diferențiat (populație 
orășenească, centre muncitorești și muncitori și separat pentru 
comune), numărul de locuitori luați în calcul la o vacă de lapte. 
Acest mod de a determina efectivele de animale și păsări nece
sare pentru a asigura consumurile în continuă creștere la carne, 
lapte, produse lactate și ouă dă o imagine clară populației fie
cărei localități asupra efectivelor care trebuie realizate și a 
greutății medii de tăiere, ceea ce va stimula livrarea animalelor 
la greutăți cît mai mari prin prelungirea perioadei de îngrașare 
și creșterea sporului mediu zilnic asigurîndu-se îngrijirea și fu
rajarea corespunzătoare. în condițiile creșterii greutății medii 
și a efectivelor de bovine, porcine, păsări, județele vor obține 
cantități suplimentare care rămîn pentru fondul de consum lo
cal, ceea ce .constituie un stimulent deosebit în dezvoltarea 
zootehniei atît în unitățile de stat și cooperatiste, cît și în gos
podăriile populație'. Se va realiza astfel un salt calitativ în 
aprovizionarea populației cu produse agroalimentare prin schim • 
barea structurii consumului în favoarea produselor cu valori 
nutritive superioare.

Intensificarea schimbului de produse 
între oraș și sat

APLICAREA fermă a principiilor autoconducerii și autoapro
vizionării teritoriale va duce Ia o lărgire a schimbului între oraș 
și sat, la întărirea alianței dintre clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare, temelia de granit a orânduirii noastre socialiste.

Dezvoltarea în continuare a producției vegetale și zootehnice 
nu ar fi posibilă fără asigurarea, de către clasa muncitoare, a 
bazei materiale a agriculturii prin producerea și livrarea unor 
cantități sporite și cu caracteristici tehnico-funcționale superi
oare de tractoare, combine, unelte agricole, îngrășăminte chi
mice, ierbicide, pesticide și alte produse industriale necesare 
agriculturii. în același timp, pe baza sprijinului acordat de stat 
și a îmbunătățirii permanente a activității din agricultură, țără
nimea muncitoare va obține recolte sporite, producții animaliere 
mai mari, ceea ce va da posibilitatea creșterii fondului de stat 
care să satisfacă necesitățile sporite de produse agroalimentare

Schimbul de mărfuri între oraș și sat are loc pe baze echi
tabile, la prețuri corespunzătoare. Pentru a stimula creșterea 
producției, la unele produse industriale prețurile au fost mai 
bine corelate cu costurile 'de producție. Menținînd regimul de 
preț fără impozit la produsele industriale destinate aprovizio 
nării tehnico-materiale a agriculturii, statul alocă, în continuare, 
fonduri însemnate pentru mecanizarea agriculturii, lucrări de 
îmbunătățiri funciare, pentru cercetare în producția vegetală 
și zootehnică etc. Totodată, pentru a cointeresa mai mult produ
cătorii agricoli în creșterea producției și valorificarea unor can
tități sporite la fondul de stat, în anul 1981 au fost majorate 
substanțial prețurile produselor agricole. Separat, de majorarea 
prețurilor, începînd cu anul 1982 se acordă prime progresive 
diferențiate în funcție de cantitățile pe hectar livrate la fondul 
de stat. Acordarea primelor pe criterii economice va stimula și 
mai puternic sporirea producției agricole și livrările la fondul de

G. NICOLESCU
(Continuare în r>ag. 11)



Noi măsuri pentru sporirea cointeresării materiale 
a țăranilor cooperatori ®

„Prin aceste măsuri se realizează un raport mai bun și mai echitabil, 
in spiritul principiilor socialiste, între veniturile oamenilor muncii din indus
trie și alte sectoare și veniturile cooperatorilor și oamenilor muncii din agri 
cultură, ale țărănimii în general. Această apropiere între veniturile oamenilor 
muncii din industrie și din agricultură, stabilirea unui raport mai echitabil 
între acestea constituie o necesitate obiectivă a asigurării progresului socie
tății noastre socialiste, a creării condițiilor necesare dezvoltării producției 
în toate domeniile, inclusiv în agricultură".

NICOLAE CEAUSESCU
(Din Cuvintarea rostită la Ședința de lucru comună a Comi- 

• tetului Central al Partidului Comunist Român și a Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale)

PENTRU ÎNFĂPTUIREA noii re
voluții agrare, pe lingă dezvolta
rea și modernizarea bazei teh- 

nico-materiale sînt necesare perfecțio
narea continuă a relațiilor de produc
ție, ridicarea nivelului de calificare și 
de conștiință al țăranilor cooperatori, 
a participării lor — cantitative și ca
litative — în procesele de producție din 
agricultură, astfel incit fondul funciar 
și celelalte mijloace de producție să fie 
utilizate cu maximă eficiență, să se ob
țină cantități sporite de produse agricole 
necesare consumului populației și pen
tru alte nevoi — bază a creșterii nive
lului de trai și a dezvoltării economiei 
naționale în ritmuri susținute.

Prin noile măsuri privind actualiza
rea și îmbunătățirea corelării, pe prin
cipii economice, a prețurilor de pro
ducție, contractare și achiziție la unele 
produse agricole și stimularea produ
cătorilor agricoli prin acordarea de 
prime pențru produsele agricole livra
te la fondul de stat, de furaje și se
mințe, s-a creat posibilitatea obținerii 
unor venituri suplimentare pe baza că
rora să crească eficiența economică a 
producției, să se asigure un echilibru 
între veniturile și cheltuielile fiecărei 
unități agricole și obținerea de benefi
cii.

Astfel, numai prin acordarea prime
lor pentru produsele agricole livrate 
la fondul de stat, producătorii agricoli 
vor primi suplimentar, în anul agricol 
1981/1982, circa 14 miliarde de lei, prin 
care se acoperă în întregime cheltuieli
le de producție, se asigură rentabilita
tea tuturor produselor, permițînd pro
ducătorilor obținerea unui venit su
plimentar de aproximativ 7 miliarde 
de Iei.

Prin recentul proiect de lege — și 
decretul pentru aplicarea sa experi
mentală — privind retribuirea muncii 
în unitățile agricole cooperatiste se ur
mărește sporirea cointeresării materia
le a țăranilor cooperatori în realizarea 
unor producții ridicate, urmînd ca ve
niturile lor să fie legate în proporție 
de 70 la sută de realizările obținute 
direct în producție.

Pornind de la aplicarea consecventă 
a principiului eticii și echității socia
liste, noua reglementare va permite 
realizarea unui raport corespunzător 
între veniturile obținute de cooperatori 
și cele realizate de oamenii muncii din 

alte ramuri de activitate. In același 
timp, se vor asigura o diminuare a di
ferențelor dintre veniturile minime și 
maxime, ca și legarea veniturilor per
sonalului tehnic, de conducere și admi
nistrativ de activitatea direct produc
tivă și de cîștigul mediu al cooperato
rilor.

De mare importanță și actualitate 
este corelarea veniturilor în natură ale 
membrilor cooperatori cu programele 
de autoaprovizionare teritorială cu 
produse agroalimen tare, în vederea 
creșterii nivelului de trai al popu
lației.

Tarife de retribuire stimulative

CA ȘI PÎNĂ ACUM, forma princi
pală de retribuire a muncii în coope
rativele agricole de producție rămîne 
acordul global cu tarif pe ynitatea de 
produs sau la 1 000 de lei valoare a 
producției fizice obținute, respectiv a 
prestărilor de servicii realizate. Acor
dul global se organizează pe echipe, 
brigăzi sau ferme, în scopul întăririi 
spiritului de muncă colectivă, a disci
plinei și răspunderii individuale și co
lective, în vederea folosirii depline a 
bazei tehnico-materiale și executării la 
timp și în bune condiții a tuturor lu
crărilor pe suprafețele de teren sau pe 
loturile de animale repartizate, prin 
contractul-angajăment, formațiilor de 
muncă sau subunităților de producție 
din C.A.P.

Aplicarea consecventă a retribuirii 
în acord global asigură realizarea pro
ducțiilor și beneficiilor planificate, 
sporirea permanentă a productivității 
muncii, reducerea cheltuielilor mate
riale și cu munca vie pe unitatea de 
produs, creșterea veniturilor și, pe 
această bază, a fondurilor cooperativei 
și a nivelului de trai al cooperatorilor.

Elementul de noutate îl constituie 
faptul că acordul global se aplică nu
mai sub forma tarifului constant pen
tru întreaga producție realizată, inclu
siv pentru cea obținută peste preve
derile planului, iar retribuirea supli
mentară se asigură din fondul de par
ticipare ia beneficii.

Pe lîngă retribuirea în acord global, 
se prevede posibilitatea de a se folosi 
și alte forme de retribuire :

a) în acord direct pe bază de tarif 

pe unitatea de produs, pe lucrare sau 
la 1 000 de lei valoare a producției — 
la lucrările care, datorită condițiilor 
specifice, nu pot fi angajate în acord 
global (cum este cazul unor activități 
de industrie mică și prestări de servi
cii, unor lucrări agricole din perioa
dele de vîrf etc.) :

b) in regie — pentru lucrările care 
nu pot fi normate și retribuite în 
acord ;

c) pe bază de cote procentuale din 
producție sau din valoarea acesteia — 
care se aplică în cazuri excepționale 
la executarea urgentă a unor lucrări, 
sau pentru activități agricole care nu 
au condiții de a fi retribuite în acord 
(recoltarea fînețelor naturale și culti
vate, a fasolei și dovlecilor în culturi 
intercalate, tăiatul și adunatul coce
nilor și al coletelor de sfeclă de za
hăr etc.).

Cea mai importantă măsură pentru 
sporirea cointeresării materiale a 
membrilor cooperatori o constituie re
nunțarea la comensurarea muncii 
prin normele convenționale și trece
rea la un sistem de evidență și retri
buire a muncii asemănător cu cel 
practicat in unitățile agricole de stat.

în conformitate cu prevederile pro
iectului de lege, retribuirea muncii se 
va face pe bază de tarife unice pe 
norma de muncă, diferențiate pe pa
tru grupe de complexitate și pe sec
toare de activitate

Tabelul nr. 1
Tarifele de retribuire pe norma de 

muncă în C.A.P.
— lei/normă de muncă —

Sectorul 
de producție

Grupa de 
complexitate 

a lucrării
IVI II III

Vegetală 40 48 56 65
Animală 50 60 70 80

La stabilirea unor tarife de retribui
re la un consum inferior celor din în
treprinderile agricole de stat s-a ținut 
seama de veniturile suplimentare pe 
care membrii cooperatori le realizează 
din gospodăria personală.

Utilizarea unui sistem de norme de 
muncă și tarife de retribuire asemănă



toare cu cele din agricultura de stat 
creează posibilitatea ca, în condiții si
milare, cooperatorii să realizeze veni
turi de bază și suplimentare egale cu 
cele ale oamenilor muncii din între
prinderile agricole de stat. Ca urmare 
a utilizării noilor tarife de retribuire, 
veniturile cooperatorilor vor spori cu 
circa 25%.

Dată fiind diferențierea cooperative
lor în ceeea ce privește gradul de con
solidare economico-organizatorică, se 
prevede posibilitatea ca acele unități 
care nu au condiții pentru a constitui 
fondul de retribuire necesar, să aplice 
numai tarifele prevăzute pentru grupe
le I și II, urmînd ca, pe măsura creș
terii puterii lor economice, a producții
lor și veniturilor, să aplice și tarifele 
corespunzătoare grupelor III și IV.

Deosebit de importantă pentru coin
teresarea membrilor cooperatori este 
posibilitatea de majorare sau diminua
re a tarifelor de retribuire pe norma de 
muncă, prevăzute în planul de produc
ție și bugetul de venituri și cheltuieli, 
în raport cu calitatea lucrărilor execu
tate și cu respectarea termenelor de 
executare prevăzute în tehnologii. în 
cooperativele care obțin producții și ve
nituri mari, tarifele pot fi majorate 
peste limitele prezentate în tabelul nr. 
1, fără a depăși însă nivelul tarifelor 
practicate în întreprinderile agricole de 
stat.

Calcularea tarifului de retribuire în 
acord global are ca punct de plecare 
întocmirea fișelor tehnologice pe cul
turi, specii și categorii de animale *).

Iată un exemplu de calculație privind 
aplicarea acordului global la o echipă 
de îngrijitori din cadrul fermelor de 
vaci crescute în sistem gospodăresc, cu 
mecanizarea adăpatului și a mulsului. 
Elementele concrete luate în calcul 
sînt : efectivul de vaci — 500 capete ; 
producția medie — 2 500 1/cap vacă; 
procentul de natalitate — 80% ; norma 
de servire pe îngrijitor de bază — 25 
capete ; număr total de îngrijitori — 
23. Cooperativa poate practica tarife 
pentru toate cele patru categorii de 
norme de muncă. Pornind de la ele
mentele menționate în tabelul nr. 2,

♦) Relațiile de calcul :
4 4
y?nitni 2Dnitni
i=i j=iTp = - -----; Tv = -----------------------X 1000

unde : Tp — tari
ful pe tone de producție (lei) ; Tv — tari
ful la 1 000 lei valoare a producției (lei) ;
nj — norme de muncă de diferite categorii ; 
tn — tariful de plată pentru o normă de 
muncă de categoria j ; Q — producția în 
expresie fizică ; V — producția in expresie 
valorică.

Tabelul nr. 2
Stabilirea tarifului de retribuire 

in acord global într-o fermă de vaci
Norme de muncă aferente
echipei de îngrijitori 8 395
Tarif pe normă de muncă (lei) 80
Fond de retribuire (mii lei) 671,6
din care calculat pentru :

— viței 110— lapte 561,6
Structura fondului de retribuire (lei)— în bani 644,2

— în natură 27,4
din care :
— grîu kg 7 450

lei 11 175
— porumb kg 12 790

lei 16 243
Tarif de retribuire

— viței (lei'cap) 275
— lapte total (lei/hl) 44,9
din care :
— bani (lei/hl) 42,8
— natură (lei/ hl) 2,1

prezentăm calcularea tarifului de re
tribuire în acord global.

Constituirea fondului 
de retribuire și a fondului 
de participare la beneficii

ÎN CONFORMITATE cu prevederile 
statutului, retribuirea muncii în C.A.P. 
se face (în bani, sau în bani și natură) 
pe seama fondului de retribuire și a 
fondului de participare la beneficii, 
constituite anual în funcție de produc
ția și veniturile realizate, cu respecta
rea încadrării în cheltuielile materiale 
stabilite.— astfel îneît să se asigure ni
velul tarifelor de retribuire prevăzute 
și o rezervă de pînă la 15%.

Ceea ce intervine nou în constituirea 
fondului de retribuire este că partea 
în natură, ce urmează a fi acordată 
cooperatorilor și membrilor de familie 
ai acestora — pentru consumul alimen
tar propriu, ca și pentru furajarea ani
malelor și păsărilor din gospodăria 
personală — se determină potrivit pro
gramului de autoaprovizionare terito
rială.

Cantitățile de cereale care vor putea 
fi atribuite cooperatorilor și membri
lor de familie sînt următoarele :

— Ia grîu — cîte 150 kg de persoană 
cooperatorilor care lucrează efectiv în 
unitate și realizează numărul mipim de 
norme de muncă stabilit de adunarea 
generală, precum și fiecărui membru 
de familie aflat în întreținerea acesto
ra. în cazul nerealizării planului, can

titatea de grîu se poate reduce propor
țional, dar nu sub 130 kg de persoană, 
dacă a fost executat volumul de lu
crări stabilit de către adunarea gene
rală ;

— la porumb — cîte 30 kg de persoa
nă, pentru consumul alimentar al 
membrilor cooperatori și al membrilor 
de familie aflați în .întreținerea aces
tora. De asemenea se mai acordă pen
tru furaje, pînă la 300 kg de persoană 
cooperatorilor care lucrează și realizea
ză volumul de muncă stabilit de adu
narea generală, precum și pînă la 100 
kg pentru fiecare membru de familie 
aflat în întreținerea acestora.

Depășirea producției planificate are 
ca efect acordarea unei retribuții su
plimentare , din fondul de participare 
la beneficiile peste plan : la grîu — 
pînă la 100 kg pentru fiecare coopera
tor și pînă la 50 kg pentru fiecare 
membru de familie aflat în întreține
rea acestuia ; Ia porumb — pînă la 200 
kg de persoană pentru cooperatorii 
care au participat la muncă și pentru 
membrii de familie ai acestora.

Deosebit de importantă pentru asi
gurarea consumului alimentar de cere
ale — în zonele în care acestea nu gă
sesc condiții favorabile de dezvoltare 
— este prevederea potrivit căreia coo
perativele vor beneficia (din fondul 
de stat) de cantitățile necesare pentru 
consumul stabilit prin programul de 
autoaprovizionare, cu condiția de a 
preda prin schimb echivalent alte 
produse (cartofi, fasole, fructe, carne 
lapte etc.) sau, în cazuri excepționale, 
cu plata în bani din drepturile de retri
buire.

Merită subliniat faptul că, în coope
rativele agricole de producție, cota în 
cadrul căreia se constituie fondul de 
participare a cooperatorilor la beneficii 
este mult mai ridicată față de cotele 
prevăzute de lege pentru întreprinderi
le de stat. Astfel, de exemplu, din be
neficiul realizat în cadrul planului 
cooperativele pot repartiza pentru sti
mularea cooperatorilor pînă la 15%. în 
ceea ce privește beneficiul ce se va rea
liza peste plan, elementele de stimula
re a cooperatorilor sînt și mai accen
tuate. Potrivit proiectului de lege, 50% 
din beneficiul ce se va realiza peste 
plan va fi destinat suplimentării fon
dului de participare la beneficii al coo
peratorilor și se va repartiza sub for
mă de retribuție suplimentară forma
țiilor de lucru și cooperatorilor care au 
contribuit nemijlocit la realizarea de 
producții și beneficii peste plan — su
mele ce pot fi primite fiind nelimitate.

dr. Nicolae DAVID 
dr. Ion ALECU

Autoconducerea și autoaprovizionarea teritorială
(Urmare din pag. 9)

stat, bază sigură a înfăptuirii cu fermitate a principiilor auto- 
conducerii și autoaprovizionării teritoriale. Măsurile stabilite țin 
seama că Ia unele produse industriale necesare agriculturii 
(combustibili, carburanți, îngrășăminte chimice, energie elec
trică, mașini agricole etc.) prețurile au crescut, iar prețurile pro
duselor agricole au rămas nemodificate de multi ani, ceea ce 
influența nefavorabil autogestiunea unităților agricole.

Prin major.area prețurilor și acordarea primelor, care repre
zintă peste 25 miliarde lei anual, se asigură acoperirea tuturor 

totodată o corelare mai bună între prețurile produselor agricole 
și costurile de producție din agricultură. Acesta a fost și unul 
din factorii care au determinat adoptarea recentelor măsuri de 
majorare a prețurilor de desfacere ale produselor agroalimentare, 
astfel îneît să se asigure o rentabilitate corespunzătoare unită
ților din acest sector, ceea ce va stimula creșterea producției 
și a calității, îmbunătățirea aprovizionării populației cu produse 
alimentare.

Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cuvîn- 
tarea ținută la ședința comună a C.C. al P.C.R. și a Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, există toate con
dițiile pentru înfăptuirea programelor de autoaprovizionare, 
pentru realizarea producției agricole la nivelurile stabilite, a 
achizițiilor și contractărilor îneît sarcinile prevăzute privind 
creșterea nivelului de trai al populației, aprovizionarea cu pro-

și o Și sa in



CALITATE, OPERATIVITATE, EFICIENȚA 
ÎN PREGĂTIREA CAMPANIEI AGRICOLE 

DE PRIMĂVARĂ

IN CADRUL PREGĂTIRILOR 
pentru campania agricolă de pri
măvară, un loc deosebit îl ocupă 

repararea tractoarelor și mașinilor agri
cole. De calitatea reparațiilor depinde, 
în cea mai mare măsură, calitatea lu
crărilor, iar de aceasta din urmă — 
cantitatea de produse agricole ce se vor 
obține de pe fiecare hectar. Totodată, 
încheierea reparațiilor trebuie să pre
ceadă începerea lucrărilor agricole de 
primăvară cu un suficient decalaj pen
tru a asigura răgazul necesar deplasă
rii tractoarelor și mașinilor la unitățile 
agricole care le folosesc.

Așa cum arăta secretarul general al 
partidului, în agricultură nu există 
pauză. Lucrările ce trebuie executate 
sînt de asemenea amploare, incit se 
impun măsuri concrete, zi de zi, pentru 
efectuarea lor, indiferent de condițiile 
meteorologice.

Potrivit datelor centralizate la Mi
nisterul Agriculturii și Industriei Ali
mentare, pînă în prezent la parcul de 
tractoare reparațiile au fost efectuate 
în proporție de 15®A, cele mai bune re
zultate fiind înregistrate în județele Ar
geș, Brașov, Mureș, Olt și Bihor. Cu 
mult sub media pe țară se înscriu uni-

1 februarie 1982, în județele din sudul 
țării

tățile ipentru mecanizarea agriculturii 
din județele Călărași, Tulcea, Ialomița, 
adică în zone agricole importante din 
sudul țării, unde, de fapt, situația tre
buia să fie mult mai bună. Pentru în
cheierea tuturor lucrărilor la termenul 
stabilit, se cere intensificată acțiunea 
de recondiționare a pieselor de schimb 
și organizată temenic munca în fiecare 
atelier.

PÎNĂ ACUM, in cele 100 de secții 
aparținînd celor 10 stațiuni pentru me
canizarea agriculturii din județul Bra
șov, tractoarele au fost reparate în pro
porție de pește 84%. Pentru a asigura 
un ritm corespunzător de. muncă și o 
bună calitate â lucrărilor., toate repa
rațiile de complexitate tehnică ridicată

Realizarea planului de reparații la tractoare si mașini agricole în cadrul
Trustului S.M.A.-Brașov (la 1 februarie 1982)

Tractoare
Grape cu discuri
Combinatoare
Cultivatoare
Semănători pentru păioase
Semănători pentru plante prășitoare
Mașini pentru plantat cartofi
Mașini pentru împrăștiat gunoi
Mașini pentru administrat amendamente
(M.A. — 3,5)
Mașini fitosanitare
Mașini pentru erbicidare
Remorci de tractor

Plan 
bucăți

Realizat
'bucăți’

%

1104 922 84
454 451 99
132 132 100
394 385 98
162 162 100
114 108 95
156 97 62
168 168 100
112 112 100

122 119 98
145 96 66
595 454 76

se execută numai în ateliere specializate 
(tractoare de 65 CP — la S.M.A. Hăr- 
man ; combine C-12 — la Făgăraș.; re
morci pentru tractoare, mașini prăși
toare, de administrat îngrășăminte or
ganice, precum și mașini fitosanitare — 
la Ucea ; mașini pentru plantat cartofi
— la Feldioara ; mașini de tip TIH-445
— la ■ Hălchiu și mașini pentru plante 
furajere — la Cața), iar celelalte lu
crări — direct în cadrul secțiilor de 
mecanizare.

Pe linia reducerii co.asturilor de pro
ducție, un accent deosebit se pune pe 
recondiționarea pieselor. Unitățile pen
tru mecanizarea agriculturii, aparținînd 
trustului S.M.A. al județului Brașov, au 
o bogată experiență în acest domeniu. 
Astfel, în 1981 s-a realizat o valoare a 
pieselor recondiționate de 24 milioane 
lei ; pentru acest an se prevede ca prin 

. recondiționarea de piese, la nivelul trus
tului să se realizeze economii de circa 
10 milioane de lei.

Specialiștii de la stațiuni și ateliere 
analizează și verifică fiecare piesă uza
tă, caută soluții de recondiționare în 
scopul prelungirii duratei de folosire a 
pieselor și ansamblelor, inclusiv de la 
tractoarele și mașinile agricole casate. 
Față de vechea organizare, pe centre 
de reparații pentru toată gama de lu
crări. un element nou îl constituie 
trecerea la o anumită specializare pe 
categorii de utilaje. Au început să func
ționeze un atelier pentru revizii tehnice 
și reparații la combine C-12 (din 1982), 

, precum și ' un atelier de recondițio- 
nări de piese și subansamble de trac
toare (din 1981), la S.M.A. Rupea. La 
acesta din urmă sînt aduse tractoa
rele pentru care s-a aprobat casarea. 
Ele sînt dezasamblate, iar piesele re
zultate se marchează astfel : cu verde
— cele care se reintroduc în procesul 

' de reparații (considerate ca piese bune):
cu galben — cele care au nevoie de re
condiționare (conform legislației în vi
goare, piesele recondiționate se intro
duc în magazie eu o valoare de pînă la 

40% din cea a piesei noi) ; cu roșu — 
cele care nu pot fi recondiționate și sînt 
date la retopit.

In scopul realizării la timp a lucră
rilor și creșterii productivității muncii, 
lucrările de reparații și recondiționare 
de piese se execută în două schimburi 
permanente de echipe specializate.

Un rol deosebit în ridicarea calificării 
lucrătorilor și, implicit, a calității lu
crărilor agricole îl au cursurile agro
zootehnice de masă, la care au partici
pat un număr însemnat de oameni ai 
muncii din agricultura județului Bra
șov. Aceste forme de instruire au fost 
organizate pe cercuri de profil (culturi 
de cîmp. legumicultură, pomicultură, 
viticultură, creșterea animalelor, me
canizare), în funcție de specificul locu
lui de muncă și de activitatea de bază 
a cursanților. în cadrul acestei ample 
acțiuni sînt cuprinși și 2 050 de mecani
zatori, care, astfel, își perfecționează 
pregătirea profesională.

Cu toate acțiunile întreprinse de spe
cialiștii din agricultura județului Bra
șov, stadiul reparării și pregătirii trac
toarelor și mașinilor agricole nu poate 
fi considerat ca satisfăcător. Și aceasta 

! din două motive. Primul se referă la 
I proporția scăzută a executării reparați

ilor la unele categorii de mașini, față 
de momentul în care ne aflăm, iar a,l 
doilea este dat de greutățile serioase în- 
tîmpinate din lipsa pieselor de schimb 
noi. dintre care unele sînt esențiale.

La trustul județean pentru mecani
zarea agriculturii Brașov ne-au fost 
prezentate date concrete privind restan
țele în livrarea unor piese de schimb. 
Cele mai multe se referă la : pistoane 
Rl, ax piston-cotă normală, siguranță 
0 40 pentru axul pistonului, anvelope 
pentru tractoare ș.a. Ca urmare a lipsei 
de pistoane separate, atelierele de ' re
parații sînt nevoite să înlocuiască. în
tregul set. cu cămăși cu tot. ceea ce 
duce la o cheltuială suplimentară de 
aproximativ 700 lei/motor, Ia © risipă de 
metal și de muncă materializată.



UNA DIN URGENȚELE pregătirii 
campaniei agricole de primăvară o con
stituie fertilizarea solului cu îngră
șăminte naturale. Acestea constituie o 
mare resursă de sporire a potențialului 
productiv al pămintului și, deci, de creș
tere a producției agricole. Ținîndu-se 
cont de milioanele de tone de îngră
șăminte naturale de care dispune agri
cultura, la nivelul județelor și al între
prinderilor agricole au fost întocmiie 
grafice de fertilizare a terenului, pe 
luni. Spre deosebire de alți ani, în 
această iarnă s-a desfășurat la sate o 
amplă acțiune de fertilizare a terenuri
lor cu îngrășăminte naturale, depășin- 
du-se prevederile pe luna ianuarie 
(circa 4 milioane de tone) cu 20°/0 în 
cooperativele agricole de producție și 
cu 19°/o în întreprinderile agricole de 
stat. în luna februarie sînt programate 
a fi transportate la cîmp alte aproxima
tiv 3 milioane de tone de gunoi de 
grajd, ceea ce presupune, în continuare, 
să fie luate măsuri pentru buna orga
nizare a lucrărilor, astfel incit progra
mele să fie realizate în timp optim.

Totuși, așa cum apreciază specialiștii, 
această rezervă de sporire a rodniciei 
pămintului nu a fost nici pe departe 
epuizată. în județele Argeș, Gorj, Ca- 
raș-Severin, Sălaj și Alba trebuie să 
fie depuse mai mari eforturi pentru 
a transporta în cîmp sau în grădinile 
de legume toate cantitățile de îngrășă
minte naturale ce există în fermele și 
complexele zootehnice, în gospodăriile 

populației, folosindu-se în acest scop' 
toate mijloacele de transport.

ȘI ÎN JUDEȚUL BRAȘOV, concomi
tent cu repararea tractoarelor și mași
nilor agricole pentru campania agrico
lă de primăvară, în aceste zile de iarnă 
mecanizatorii, cooperatorii și ceilalți 
lucrători de pe ogoare acordă o atenție 
deosebită lucrărilor de fertilizare a so
lului. în fiecare unitate lucrează for
mații specializate, cărora li s-au ală
turat în ultimele zile și cooperatori cu 
atelaje trase de animale. întreaga ac
țiune se bazează pe o largă întrajuto
rare între unitățile agricole componen
te ale consiliilor unice agroindustriale.

Terenurile agricole din județul Bra
șov au un potențial productiv relativ 
scăzut și, de aceea, fertilizarea lor cu 
îngrășăminte naturale este o condiție 
hotărîtoâre pentru obținerea de recolte 
mari la unitatea de suprafață. Acesta 
este și motivul pentru care organele de 
specialitate județene acționează pe mul
tiple planuri pentru fertilizarea terenu
rilor. Față de cele 165 000 tone de gunoi 
de grajd, cît s-a prevăzut să se trans
porte în trimestrul întîi în sectorul so
cialist al agriculturii județului, pînă la 
sfîrșitul lunii ianuarie au fost aduse în 
cîmp 109 712 tone.

Din ultima situație încheiată la Direc
ția județeană pentru agricultură rezultă 
că în unele unități agricole, mai ales în 
cele care fac parte din consiliile agro
industriale Hărman și Codlea, cantita
tea de gunoi transportată a fost mult 
mai mare comparativ cu cele aparținînd 

consiliilor agroindustriale Șercaia și 
Cața.

PENTRU CA LUCRĂRILE în cîmp 
— pregătirea terenului și semănatul — 
să poată începe imediat ce starea solu
lui și vremea o vor permite, este ne
cesar ca în fiecare unitate agricolă să 
fie încheiată amplasarea culturilor și 
asigurat necesarul de semințe cu valoa
re biologică ridicată, în primul rînd 
pentru culturile ce urmează a fi însă- 
mînțate în urgența întiia. In această 
iarnă, pe ansamblul agriculturii, se 
poate aprecia că schimbul de semințe 
între județe a demarat mai repede. Ceea 
ce se impune acum din partea unități
lor agricole este să preia neîntîrziat se
mințele de la bazele de recepție sau de 
la centrele specializate, să le conserve 
cu deosebită grijă, astfel încît puterea 
lor germinativă să nu scadă.

Stimulați de avantajele oferite de re
centele reglementări privind cointeresa
rea materială, de sarcinile ce le revin 
din Hotărîrea recentei ședințe de lucru 
comune a C.C. al P.C.R. și a Consi
liului Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale, oamenii muncii de la 
sate sînt datori să acționeze cu ho
tărîre și răspundere pentru ca, încă din 
anul acesta, să se obțină o îmbunătăți
re radicală a activității în agricultură. 
In fiecare unitate agricolă, în fiecare 
sat trebuie să se muncească într-un 
spirit nou, creîndu-se premisele unui 
avans apreciabil la fiecare lucrare.

Gh. N. IOSIF

Prețuri de vînzare cu amănuntul 
stimulative pentru creșterea producției și mai buna

aprovizionare
(Urmare din pag. 7)

bazate pe costurile reale sînt mai mari; 
decît prețurile de vînzare cu amănun
tul.

Une’e dificultăți apărute în aprovi
zionare au fost cauzate de tendința 
unor producători de a realiza mai cu 
seamă produse rentabile în detrimentul 
altora, la care prețurile de livrare nu 
mai acoperau costurile de producție. 
Această situație a condus și la nereali- 
zarea contractelor de livrare la fondul 
pieții, atît în structura sortimentală, 
cît și la unele produse cum sînt : pește 
de apă dulce (s-a livrat 80% din planul 
pe 1981) ; drojdie de bere (68%), ape 
minerale (89%) etc.

Pentru înfăptuirea sarcinilor stabili
te de Congresul al Xîî-lea al P.C.R. prl-

Dinamica comparativă a vînzărilor cu amănuntul de mărfuri alimentare a retri
buției medii nete a personalului muncitor și a indicelui prețurilor 

— în anii 1970, 1975 și 1980 —
1970 1975 1980

1. Retribuția medie netă
— lei/lună 1 289 1 595 2 238

— în procente 100,0 123.7 173,6
2. Indicele prețurilor mărfurilor alimentare 

— în procente 100,0 105,5 111.0
3. Vînzări de mărfuri alimentare (inclusiv ali

mentația publică)
— miliarde lei — prețuri

curente 47,2 71,4 106,2
— în procente 100,0 151,3 225,0

a populației
vind asigurarea bunei aprovizionări cu 
mărfuri a populației, pentru trecerea la 
o nouă calitate, superioară în activita
tea economică prin recenta hotărîre s-a 
urmărit nu numai acoperirea cheltuieli
lor materiale și de producție din agri
cultură și industria alimentară, dar și 
creșterea cointeresării materiale a oa
menilor muncii, a țărănimii în general.

Se vor crea astfel condiții pentru a 
stimula eficient producția de bunuri 
agroalimentare, pentru îndeplinirea ri
guroasă a sarcinilor de livrare a aces
tor produse la fondul pieții, pentru ono
rarea e’xemplară a contractelor și apli
carea consecventă a noului mecanism 
economico-financiar, atît la producător’ 
cît și în comerț, pentru realizarea auto-- 
conducerii și autoaprovizionării terito
riale.

Tabelul nr. 5

Toate acestea, constituie premise din
tre cele mai favorabile pentru a putea 
oferi populației un volum sporit de 
bunuri de consum agroalimentare, mai 
diversificate sortimental și de mai bună 
calitate, în concordanță cu obiectivele 
și sarcinile ce revin comerțului socia
list din Programul privind creșterea ni
velului de trai și ridicarea continuă a 
calității vieții în actualul cincinal.

Demn de remarcat este faptul că, în 
concordanță cu politica generală a par
tidului nostru de ridicare continuă a ni
velului de trai al oamenilor muncii, au 
fost stabilite măsuri în vederea creșterii 
retribuției, a alocațiilor pentru copii și 
a pensiilor — care vor acoperi chel
tuielile suplimentare, asigurînd. și o 
creștere reală a retribuției oamenilor 
muncii. în acest fel se asigură menți
nerea puterii de cumpărare a populației, 
paralel cu îmbunătățirea aprovizionării 
acesteia prin creșterea și diversificarea 
ofertei de bunuri de consum. în struc
tura noilor prețuri majofate la produsele 
agroalimentare au fost incluse și chel
tuielile majorate de transport, de distri- 
buiție, fapt ce se va reflecta în mod po
zitiv în autogestiunea întreprinderilor 
comerciale, constituind un puternic 
stimulent pentru perfecționarea circu
lației mărfurilor, inclusiv produse agri
cole.

Desigur că punerea în valoare a po
tențialului noului mecanism economic 
printr-un sistem de prețuri judicios co
relat presupune în același timp buna 
organizare a înfăptuirii programelor de 
autoaprovizionare, pentru realizarea 
producției agricole, a achizițiilor și 
contractărilor de produse agricole la



ECONOMIE NAȚIONALĂ------------------------- ----

Dezvoltarea bazei de materii prime și energetice

PUNEREA LA TERMEN ÎN EXPLOATARE A NOILOR CAPACITĂȚI — 
LA BAZA REALIZĂRII PLANULUI DE EXTRACȚIE A ȚIȚEIULUI

PROGRESUL ECONOMIC ȘI SOCIAL continuu al pa
triei noastre necesită realizarea cu eficiență sporită 
a sarcinilor importante din activitatea investiționalâ, 

menite să sporească capacitatea de producție în domenii de 
interes prioritar ale economiei prin punerea în funcțiune la 
termen a obiectivelor planificate. Răspunderi deosebite revin 
în acest sens industriei de petrol și gaze care, în actualul cin
cinal, trebuie să asigure economiei naționale produse petro
liere corespunzător cerințelor de plan. Pentru aceasta, 
ramurii îi este alocat un volum de investiții care prezintă 
creșteri substanțiale. Astfel, dacă în perioada anilor 
1976—1980 s-au cheltuit 36 miliarde lei, pentru perioada 

1981—1985 sint prevăzute fonduri în valoare de peste 60 
miliarde lei. Odată cu înfăptuirea integrală a planului de 
investiții se cer depuse eforturi pentru reducerea sistematică 
a cheltuielilor prevăzute în devize. Așa cum s-a indicat la 
recenta ședință de lucru comună a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și a Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale — trebuie acționat cu toată 
hotărîrea pentru realizarea planului de producție pe acest an, 
recuperarea cel puțin a unei părți din nerealizările anului 
precedent și. mai cu seamă, pentru crearea bazei necesare 
producției din 1983 și anii următori.

Pregătirea investițiilor

PREGĂTIREA temeinică a lucrărilor 
de investiții — elaborarea documenta
țiilor, contractarea utilajelor, asigurarea 
terenurilor și a forței de muncă — 
sînt condiții fără de care reali
zarea la termen și în bune condiții a 
noilor capacități de producție nu poate 
fi înfăptuită. Un avantaj al industriei 
de petrol în această privință este acela 
că elaborarea documentațiilor și reali
zarea lucrărilor de investiții se efec
tuează de către organizații proprii în 
procent de peste 95% din volumul de 
investiții planificat anual, iar aprobarea 
documentațiilor se face în aceeași pro
porție de către unitățile beneficiare sau 
de către Ministerul Petrolului., O ase
menea particularitate permite luarea 
unor măsuri deosebite de organizare, 
programare și realizare a lucrărilor 
respective. în aceste condiții și ca urina
re a activităților desfășurate în această 
direcție, în anul 1981, planul a fost de
pășit la total investiții — realizîndu-se 
toate capacitățile de producție plani
ficate.

Prin sporirea volumului de foraj de 
cercetare a zăcămintelor, îndeosebi a 
celor situate la mare adîncime, au fost 
puse în evidență noi rezerve de petrol 
și gaze la adîncimi de peste 4 000 m în 
județele Vîlcea, Gorj, Bacău și altele și 
s-au creat condițiile pentru îndeplinirea 
integrală a sarcinilor de creștere a re
zervelor de țiței și gaze pe 1981, bază 
pentru realizarea nivelelor de extracție 
prevăzute pentru 1982 și anii următori. 
Paralel cu acestea, au fost puse în 
funcțiune noi capacități de producție 
precum: instalația de desulfurare a ga
zelor de sondă și recuperarea sulfului, 
cu o producție de 500 mii Nm3/zi și 
12.8 mii t/an sulf de primă calitate, 
amplificarea sistemelor de transport 
gazolină din zona Tg. Jiu—Pitești, care 
preiau sporul de gazolină spre rafină
riile din Pitești și Ploiești. în aceeași 
perioadă a avut ioc dezvoltarea între
prinderii de reparații tractoare și mo
toare grele de la Poiana Cîmpina, pen
tru a satisface cerințele pe ramură la 
reparația tractoarelor și motoarelor a- 
fectate forajului, ca și montarea a peste 
300 km conducte de gaze din noile 
cîmpuri etc.

Pregătirea documentațiilor de execu
ție. asigurarea formelor legale de eli
berare a terenurilor, organizarea din 
vreme a șantierelor au creat condițiile 

pentru o bună desfășurare a lucrărilor 
programate pe 1982. Măsurile luate și 
aplicate încă din trimestrul IV al a- 
nului precedent, privind îndeosebi in
tensificarea activității de foraj în zonele 
Ghelința (jud. Covasna) și Vîrteju 
(jud. Gorj) au făcut posibilă depășirea, 
în luna ianuarie a.c., a planului de in
vestiții cu 5,8%. Totuși, în zona de vest 
a țării și în bazinul Transilvaniei s-au 
înregistrat în luna trecută unele rămî- 
neri în urmă determinate de tempera
turile scăzute care au împiedicat des
fășurarea în ritm normal a activității 
pe șantierele unde lucrările se execută 
în aer liber .De aceea, în lunile februa
rie și martie se vor concentra forțele 
și se va accelera ritmul de execuție în 
aceste zone, astfel ca planul de investiții 
pe trimestrul I să fie realizat integral, 
așa cum este prevăzut în graficele de 
execuție.

Dar, pentru valorificarea la maximum 
a tuturor avantajelor, a disponibilități
lor existente în vederea desfășurării 
ritmice a lucrărilor și punerea în 
funcțiune la termen a obiectivelor pre
văzute, se impune înfăptuirea în con
tinuare a o serie de măsuri, printre 
care:

• renunțarea la analize suplimentare 
de oportunitate și necesitate pentru do
tarea cu utilaje care nu implică ope
rații și cheltuieli de montaj și care 
sînt nominalizate prin plan; în acest 
fel s-ar evita un consum inutil de timp 
și ar crește operativitatea în aprovi
zionarea cu astfel de mașini și utilaje: 
• luarea în considerare a posibilității 
ca Ministerul Petrolului să preia anu
mite capacități și producerea unor uti
laje specializate (cum ar fi pompele de 
fund, de exemplu, dar nu numai a- 
cestea), astfel îneît să se poată asigura, 
cantitativ și calitativ, necesitățile ac
tuale în acest domeniu;

• concentrarea și simplificarea do
cumentațiilor pentru lucrările de inves
tiții care se repetă, deoarece în pre
zent munca și hîrtia care se consumă 
în astfel de situații sînt departe de a 
fi justificate.

Condiții esențiale ale creșterii 
productivității muncii

DOTAREA AN DE AN a organizații
lor de construcții cu un număr tot mai 
mare de utilaje s-a reflectat în crește
rea gradului de mecanizare și indus
trializare a lucrărilor. Asamblarea 

unoi părți de instalații în fabrici și 
ateliere proprii ale industriei de petrol 
conduce la scurtarea duratelor de mon
taj și la creșterea productivității mun
cii. Prin măsurile luate s-a reușit ca 
productivitatea muncii pentru organi
zațiile de construcții-montaj din in
dustria de petrol să depășească în 1982 
cu 19'“ (i pe cea realizată în anul 1930.

Realizarea unor lucrări de construc
ții-montaj într-un volum din ce în ce 
mai mare impune, paralel cu ridicarea 
gradului de mecanizare și industriali
zare a construcțiilor, asigurarea cores
punzătoare cu muncitori calificați și 
necalificați. Planul de investiții la struc
tura de construcții-montaj pe 1982 pre
zintă o creștere de 33% față de reali
zările anului trecut. Acesta presupune, 
chiar dacă nu în aceeași proporție, forță 
de muncă și dotare suplimentare, pre
cum și o mai bună organizare a locu
rilor de muncă. Eforturile sînt în
dreptate în prezent spre stabilizarea 
muncitorilor din șantiere, element de 
mare însemnătate în creșterea produc
tivității muncii și în reducerea fluc
tuației forței de muncă. In acest scop 
se acționează pentru o mai bună or
ganizare și disciplină la locurile de 
muncă, asigurarea unei asistențe tehni
ce competente și permanente pentru ca 
muncitorii să-și poată îndeplini sarci
nile și să realizeze lună de lună o re
tribuție corespunzătoare. Pe de altă 
parte, la locurile de muncă provizorii 
sau izolate s-au creat condiții de cazare 
în baracamente mobile și semifixe cu 
tot confortul necesar, iar în localitățile 
unde există o activitate continuă se 
construiesc blocuri și cămine de nefa- 
miliști. Numai în anul 1982 sînt în e- 
xecuție și vor fi date în folosință un 
număr de peste 1 500 apartamente des
tinate să asigure un grad de confort 
ridicat, condiții economico-soci al? mai 
bune.

Desfășurarea normala a activi
tății pe șantiere presupune însă și 
un control, sprijin multilateral și cu
prinzător din partea organelor speciali
zate. controlul de șantier fiind de fapt 
un act de asistență tehnică și econo
mică. Ca atare, el trebuie să se des
fășoare cu competența necesară, să se 
caracterizeze priritr-un înalt spirit de 
răspundere și să conducă la un ajutor 
operativ în rezolvarea problemelor. Cu 
atît mai mult cu cît organizațiile de 
foraj și construcții-montaj, care reali
zează lucrări în industria de petrol, 
activează în majoritatea județelor țării
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cu șantiere și loturi foarte dispersate. 
Dacă aceste acțiuni se desfășoară, în 
unele cazuri, defectuos, cauza o con
stituie și lipsa unor mijloace de inter
venție și transport adecvate. Sigur că 
în actuala conjunctură, economia de 
combustibil trebuie să se manifeste în 
orice domeniu, la orice nivel, dar a- 
ceasta nu trebuie să împiedice acorda
rea unei asistențe tehnice competente 
și imediate în măsură să evite pierderi 
incomparabil mai mari decît economia 
scontată.

Răspundere sporită 
în realizarea obligațiilor 
contractuale

ÎN CURSUL PERIOADEI de realiza
re a investițiilor apar, în unele cazuri, 
deficiențe în activitatea organizațiilor 
de construcții-montaj, de proiectare și 
a furnizorilor de utilaje, care se re
percutează negativ asupra punerii în 
funcțiune și atingerii indicatorilor teh- 
nico-economici proiectați. Nu poate fi 
omis, de pildă, faptul că organizațiile 
de construcții s-au confruntat anul tre
cut și în prima lună a acestui an cu o 
serie de neajunsuri care au condus le 
nerealizarea în termen a unor obiective 
cu influențele respective asupra activi
tății de foraj și extracție a țițeiului și 
gazelor. Astfel, unitățile specializate ale 
Ministerului Industriei Metalurgice nu 
au asigurat în măsură satisfăcătoare ne
cesarul de țeavă pentru conducte cu 
diametrul de 2”—4”, țevi de extracție, 
burlane de foraj, periclitînd punerea în 
funcțiune a sondelor de țiței și gaze. 
La rîndul lor, unele întreprinderi ale 
Ministerului Industriei Construcțiilor de 
Mașini nu au reușit să asigure o serie 
de piese de schimb, subansamble și 
utilaje fără de care procesul de foraj 
și extracție nu este posibil de înfăptuit 
la nivelul planificat. Este cazul motoa
relor pentru instalațiile de foraj, sape
lor de foraj, vanelor, separatoarelor de 
gaze-țiței, pompelor cu piston și centri
fugale și altele.

Un aspect cu totul de neadmis este 
acela că anual se schimbă furnizorii 
unor utilaje, 
cestea, dintr-un 
mai produc sau 
nesatisfăcătoare 
5” X 10”, vane 
de ani de zile se menține situația ne
satisfăcătoare în asigurarea cu pompe 
de fund sau elemente ale acestora. în 
mod normal ele ar trebui să poată fi 
utilizate timp de 3—6 luni, în funcție 
de caracteristicile fluidului ce se ex
trage din zăcăminte, dar cele primite în 
ultimul timp sînt departe de a atinge 
aceste performanțe, ceea ce conduce la 
dese intervenții care reclamă forță de 
muncă suplimentară, creșterea cheltu
ielilor și minusuri în producția de țiței.

Desfășurarea ritmică a lucrărilor pe 
șantiere cere acțiuni operative și efi
ciente în domeniul aprovizionării cu 
materiale în cantități și sortimente co
respunzătoare. Ministerele producătoare 
de materiale de construcții și instala
ții trebuie să ia măsuri pentru a lărgi 
sortimentul și calitatea acestora la ni
velul cerințelor reale și asigurarea li
vrării lor conform contractelor înche
iate. Trebuie spus că și pentru anul 1932 
mai sînt încă de rezolvat o serie de 
probleme privind aprovizionarea cu 
utilaje și materiale. Nu s-au asigurat, 
de exemplu, niveluri corespunzătoare 
pentru țevi conducte cu diametre mici 
pentru legarea sondelor la magistralele 
de gaze și țiței ca și pentru punerea lor 
în producție (burlane de foraj, sape de 
foraj, ciment de construcție, metal pen
tru construcții și altele) care pot creea 
dificultăți în desfășurarea ritmică a 
lucrărilor pe șantiere, sau chiar în să
parea și punerea în producție a son
delor. în consecință se impune o ana
liză temeinică din partea factorilor de 
răspundere care stabilesc volumele (co
tele) de utilaje și materiale pentru a- 
siguravea integrală și încă de la în
ceputul anului a cantităților de mate
riale necesare.

în afara răspunderii ce revine fără 
îndoială organizațiilor de construcții- 
montaj, proiectanților și furnizorilor de 
utilaje, o importantă parte de vină o 

existînd situații cînd a- 
motiv sau altul, nu se 
se produc in cantități 

(pompe cu piston 
etc.). Pe de altă parte,

au însă beneficiarii de investiții, asupra 
cărora nici organizațiile de proiectare 
și nici cele de construcții nu acționează 
în suficientă măsură în cazul nerespec- 
tării prevederilor contractuale. Așa se 
explică faptul că o serie de instalații 
(parcuri de separare gaze-țiței, stații 
compresoare etc.), nu au putut fi date 
în funcțiune la termene din lipsa for
melor legale de ocupare a terenurilor 
care nu sînt asigurate la timp.

în astfel de împrejurări beneficiarii 
de investiții nu suportă nici un fel de 
consecințe. Și aceasta pentru că părțile 
contractante își tolerează în mod re
ciproc deficiențele manifestate în pe
rioada realizării investițiilor, în special 
la acelea la care subordonarea este co
mună, aparținînd aceluiași organ ie
rarhic superior, iar contractul încheiat 
între părți îndeplinește într-o măsură 
redusă funcția sa de pîrghie cu care să 
se acționeze în cazurile nerespectării 
condițiilor contractuale și ale neînde- 
plinirii sarcinilor de plan.

Respectarea disciplinei contractuale 
necesită, după opinia noastră, ca nor
mele în vigoare să devină mai mobile, 
iar penalizările să fie aplicate în toate 
cazurile de abatere de Ia termenele de 
livrare a utilajelor sau documentațiilor 
și a celor de execuție a lucrărilor. Pe
nalizarea celor vinovați de întârzierea 
punerii în funcțiune se impune înde
osebi în ce privește contractarea utila
jelor tehnologice care dețin o ponde
re însemnată în totalul investițiilor, cu 
atît mai mult cu cît o anomalie în acest 
domeniu este acceptarea chiar prin 
contract de către beneficiari a unor 
termene de livrare necorespunzătoare 
cu termenele de punere în funcțiune. 
Trebuie să se înțeleagă clar că de ne- 
corelarea termenelor de livrare a uti
lajelor cu cele de punere în funcțiu
ne, trebuie să răspundă factorii care 
contribuie la realizarea investițiilor și 
în primul rînd beneficiarii 
vestiții.

de in-

SOARE 
adjunct

Valeriu
director 

Ministerul Petrolului

HOTÂRÎREA
ședinței de lucru comune
3 3

a Comitetului Central al Partidului 
Comunist Homan și a Consiliului Suprem 

al Dezvoltării Economice si Sociale
3

(Urmare din pag. 3)
măsurile prevăzute în prezenta hotărîre să fie discutate în ca
drul tuturor organizațiilor de partid și, totodată, să facă obiectul 
unei largi dezbateri de masă cu oamenii muncii din toate sec
toarele de activitate.

★
Comitetul Central al P.C.R. și Consiliul Suprem al Dezvol

tării Economice și Sociale consideră că măsurile cuprinse în 
prezenta hotărire realizează un raport echitabil între prețurile 
de producție în industrie și prețurile de contractare și achiziții 
în agricultură și în mod corespunzător se reflectă în prețurile 
de desfacere cu amănuntul.

Totodată, ele contribuie la realizarea echilibrului necesar în 
dezvoltarea industriei și agriculturii — sectoare fundamentale 

ale societății noastre, precum și între prețurile și veniturile oa
menilor muncii din industrie și celelalte sectoare și agricultură

Pe această bază se asigură și întărirea colaborării economice 
și a alianței politice dintre clasa muncitoare și țărănime a 
alianței cu toate celelalte categorii sociale, întărirea unității 
moral-politice a societății noastre socialiste, a unității între
gului popor în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste, 
sub conducerea Partidului Comunist Român.

Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Consiliu' 
Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale își exprimă convin
gerea că toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, 
vor acționa cu fermitate pentru realizarea integrală a sarcinilor 
care le revin, pentru creșterea producției și sporirea venitului 
național — singurul izvor al dezvoltării societății noastre socia
liste- al ridicării nivelului de trai material și spiritual al întregu
lui popor. Măsurile privind așezarea pe principii economice a 
prețurilor cu amănuntul la produsele agroalimentare și creș 
terea veniturilor populației vor trebui să determine un puternic 
avînt al activității de producție în toate ramurile și sectoarele 
în toate unitățile din țară ; toți oamenii muncii, sub conducerea 
organizațiilor de partid, vor trebui să militeze neabătut pentru 
buna organizare și desfășurare a producției, creșterea eficienței 
muncii lor, realizarea la un inalt nivel calitativ a sarcinilor care 
le revin.

Sporirea continuă a avuției naționale, creșterea producției 
industriale și agricole vor asigura dezvoltarea multilaterală a 
societății noastre, înfăptuirea bunăstării materiale și spirituale c 
poporului — scopul suprem al politicii Partidului Comunist 
Român.

9 februarie 1982



Aprovizionarea - un mecanism susceptibil de perfecționare

CÎND ȘI CUM SÎNT REALIZATE 
PREVEDERILE DIN CONTRACTE

TOATE contractele economice încheiate se cer ono
rate integral și la termenele de livrare pe care le 
prevăd. Afirmarea acestui imperativ poate părea banală 

sau inutilă, dat fiind că el este menționat în Legea contrac
telor și că este cunoscut de toți factorii implicați. în prac
tică însă se intîlnesc și contracte nerealizate la termen. 
Numărul lor constituie un argument pentru a readuce în 
atenție un aspect important (pentru. economie) care este 
adesea neglijat (de către unii furnizori). Este vorba despre 
conexiunea strinsă între termenele succesive de livrare—a- 
provizionare—livrare care există pe filiera: furnizori de ma
terie primă-*producători  de piese și subansamble->furnizori 
de ansamble specializate (motoare, cutii de viteze, instalații 
de transmisie etc.)-* întreprinderi de asamblare de utilaje 
tehnologice complexe-»beneficiari. în acest cadru, întîrzie- 
rile în livrare într-o anumită verigă produc (cu toate efor
turile de recuperare) nerespectări în lanț ale prevederilor 
din contracte. Pe filieră, un contract neonorat proliferează 
în proporție geometrică.

Pentru creșterea eficienței întregii activități economice 
este deosebit de important ca — așa cum se sublinia în re
centa Hotărîre a ședinței de lucru comune a C.C. al P.C.R. și 
a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale — 
toate întreprinderile, centralele și ministerele să adopte 
măsuri energice pentru îmbunătățirea aprovizionării tehnico- 

materiale, îndeplinirea integrală și la termen a obligațiilor 
asumate prin contracte. Evidențierea condiționărilor „în 
cascadă“ dintre etapele fluxului furnizor inițial — beneficiar 
final în cazul utilajelor tehnologice complexe (figura nr. 1), 
relevă clar importanța ce se cere acordată respectării contrac
telor de către fiecare factor implicat. Pentru că de obicei sînt 
perfect adevărate egalitățile : întârzieri față de termenul din 
contract în aprovizionarea metalului, a unor componente chi
mice (anvelope, benzi transportoare, vopsele) sau a unor sub
ansamble (echipamente electronice, motoare) = prelungirea 
peste prevederi a fabricației utilajelor tehnologice com
plexe = neonorarea la termen a contractelor de livrare 
către beneficiarii acestor produse. Printre aceștia din urmă 
se regăsesc și nu de puține ori chiar furnizorii inițiali res
tanți de metal, de produse chimice, de ansamble din dome
niul industriei constructoare de mașini (figura nr. 1). Ecoul 
multiplicat al propriilor lor restanțe ajunge astfel și la ei sub 
forma întîrzierilor pe care și le autocreează în activitatea pe 
care o desfășoară în calitate de beneficiari de utilaje tehno
logice pentru investiții noi sau la modernizarea de capacități 
proprii de producție. Dacă la aceasta se adaugă și greută
țile create celorlalți beneficiari de utilaje tehnologice din 
economie, se conturează noi argumente pentru implicarea 
mai responsabilă a tuturor furnizorilor din economie în 
realizarea sarcinilor contractuale care le revin.'

Stadiul livrărilor 
și factorii de influența

LĂRGIND și cantonînd analiza în 
unitățile Ministerului Industriei Con
strucțiilor cțe Mașini, trebuie arătat că 
în primul an al actualului cincinal și 
în prima lună din 1982 numeroase con
tracte au fost realizate la termen.' Au 
fost livrate beneficiarilor utilaje petro
liere de foraj și extracție, instalații 
chimice, autocamioane și tractoare, uti
laj energetic ș.a. — fabricate la vreme 
și conform calității stipulate în con
tracte. Termenele contractuale de li 
vrare nu au fost însă întotdeauna res
pectate. în anul 1981 cele mai mari res
tanțe față de beneficiarii interni, după 
criteriul numărului de contracte ne
onorate integral, le-au avut producătorii 
de rulmenți și organe de asamblare 
(48% din totalul contractelor. încheiate), 
unitățile din cadrul Centralei industriale 
de tractoare Brașov (15%) și furnizorii 
de mașini agricole (12%). După criteriul 
valorii contractelor neonorate integral, 
primele locuri au fost ocupate de între
prinderile Centralei industriale navale 
Galați și de producătorii de vagoane.

După aprecierile specialiștilor, cauze
le restanțelor în livrare și ponderea 
lor în totalul influențelor care au de
terminat nerealizările sînt cele prezen
tate în figura nr. 2. Din examinarea lor 
rezultă că peste 60% se datorese 
unor cauze externe de unitățile de 
profil (aprovizionarea neritmică cu 
unele materii prime și materiale și 
lipsa unor mijloace de transport) și mai 
puțin de 40% unor neajunsuri proprii 
(nerealizarea indicilor planificați la 
unele utilaje, lipsa de forță de muncă, 

întîrzieri în realizarea punerilor în 
funcțiune de noi capacități). Asupra a- 
cestor evaluări ne propunem să ne 
oprim în continuare.

Pentru livrări la termen, 
o aprovizionare ritmică

REALIZAREA unei aprovizionări 
ritmice la termenele din contracte 

'UTILAJE TEHNOLOGICE W. nr. 1

Iniercondiționările dintre etapele fluxului furnizori—beneficiari în fabricația de utilaje tehnologice complexe

se conturează ca o condiție principală 
pentru efectuarea la timp a livrărilor. 
Pentru că la restanțele semnalate în 
1981 în unitățile constructoare de ma
șini o contribuție însemnată a avut-o 
nelivrarea la termen a unor materii 
prime și materiale de către furnizorii 
din țară și externi : materiale feroase, 
neferoase, siderurgice, chimice, miniere, 
motoare, aparataje necesare fabricării 
și livrării la vreme a navelor, uti
lajelor tehnologice etc. (tabelul). Este
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Restanțele în asigurarea principalelor materiale pe anul J981 (la 31 XII)

Materialul U/M Cantitatea

• total materiale feroase din care : t. 153 400
— din producția internă inclusiv B.J.A.T.M. t. 135 000

din care de la
— Combinatul siderurgie Galați t. 17 500
— întreprinderea de țevi Roman și „Republica1 '-București t. 12140
— „Laminorul11-Erai la t. 35 000

• garnituri anvelope (4- camere) buc. 156 000
• lacuri și vopsele t. 5 600
® benzi de transport t. 1 670
• carbid t. 3 200
© nisip de turnătorie (în special de la Aghireș și Văleni t. 137 000

vorba în primul rînd de metal. în- 
tîrzierile în primirea țevilor, a tablei 
și a profilelor din oțel au afectat livra
rea la termen către beneficiarii interni 
a unor utilaje tehnologice metalurgice, 
chimice, nave, autovehicole, mașini 
agricole și rulmenți. Pentru diminuarea 
restanțelor care continuă să persiste în 
aprovizionarea cu metal a unităților 
constructoare de mașini în unitățile 
metalurgice instalațiile tehnologice se 
cer utilizate la indici superiori, prin 
asigurarea pieselor de schimb necesare, 
creșterea calificării cadrelor, întreține
rea și repararea lor la timp și de bună 
calitate.

Cerința este de maximă actualitate 
dat fiind că și la data de 25 ianuarie 
a.c. datoriile neachitate la scadență 
față de unitățile M.I.C.M. se ridicau 
la 5 200 t oțel arc pentru vagoane și 
autovehicole de la combinatul din 
Tîrgoviște, 110 t țevi pentru utilaj 
chimic nelivrate de la „Republica11— 
București și la o cantitate însemnată 
de profile navale.

Pentru realizarea producției planifi
cate de către întreprinderile construc
toare de mașini pe 1982, Ministerul 
Metalurgiei va trebui să acorde un 
sprijin sporit și pentru: © accelerarea 
emiterii repartițiilor (la 25 ianuarie erau 
nerepartizate 35 000 t materiale feroase), 
© grăbirea încheierii contractelor de 
către furnizorii din metalurgie conform 
repartițiilor (la 25 ianuarie erau necon
tractate 13 700 t de materiale feroase 
diverse: tablă pentru vagoane de către 
C.S. Galați, benzi pentru cuzineți și 
jenți de către intreprinderea „Oțelul 
roșu" ș.a.).

în asigurarea, bazei materiale a pla
nului pe acest an un rol în creștere

r
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_ _ _  unele capacități - Cauzele restanțelor în respectarea contractelor de livrare (opinia specialiștilor din unitățile M.I.C.M.)

vor trebui să-l joace și unitățile chi
mice și ministerul de resort prin reali
zarea unei mobilizări sporite a poten
țialului productiv în vederea lichidării 
restanțelor înregistrate în livrarea ben
zilor de transport din cauciuc (care a- 
fectează producția de utilaj minier la 
întreprinderea „Unio“-Satu Mare), de 
carbid, silicat de sodiu, cauciuc etc.

Valorificarea superioară 
prin efort propriu 
a materiilor prime disponibile

PRODUCȚIA MARFĂ a unităților 
clin M.I.C.M. pe anul 1982 era con
tractată cu beneficiarii interni la data 
de 25 ianuarie a.c. în proporție de 
96%. Și în mod cert procentul a sporit 
între timp. Pentru ca ea să poată 
ajunge la destinatari la termenul sta
bilit, apare însă necesară, alături de 
îmbunătățirea aprovizionării cu mate
riale, o creștere substanțială a gradului 
de valorificare a rezervelor interne e- 
xistente. în acest sens, specialiștii din 
unitățile de profil trebuie să acorde o 
atenție sporită influenței reale pe care 
o au asupra nerespectării contractelor 
neajunsurile și rezervele proprii ■— in
fluență care este în practică, considera
bil mai mare decit o apreciază în pre
zent cadrele din unele unități de profil 
(figura nr. 2). Pentru că dacă este a- 
devărat că metalul este indispensabil 
fabricării la vreme a utilajelor tehno
logice, tot atît de adevărat este și 
faptul că în acest proces valorificarea 
rezervelor interne este tot atît de im
portantă deoarece ele pot reprezenta a-Fig. nr. 2 .......... ...................—.. ...............

Neneaîizarea la 
termen a colaborărilor 
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unor mașini și utilaje 
'MM Nepunerea la 

termen în funcțiune 
. a unor noi capacități 
de producție ' 

L. J Alte cauze 

rlevărate surse de materie primă. în | 
acest cadru se cere acționat cu mai 
nultă consecvență și eficiență în ve
derea :

• creșterii gradului actual încă scăzut 
pe care îl are valorificarea metalului 
in unele întreprinderi, prin sporirea 
coeficientului de utilizare la peste 85% 
in anu.1 1982 prin perfecționarea tehno
logiilor de fabricație, evidențierea, co
lectarea și recircularea mai eficientă a 
șpanului și a celorlalte materiale re- 
circulabile;

• economisirii severe a tuturor mate
riilor prime pe baza fundamentării te
meinice și respectării riguroase a nor
melor de consum, reproiectării produse
lor supradimensionate față de parame
trii funcționali utili pe care-i posedă, 
întăririi disciplinei de producție;

• eliminării mai rapide a stocurilor 
supranormative care mai apar în unele 
întreprinderi, prin redistribuirea lor o- 
perativă în cadrul centralelor indus
triale respective sau prin valorificarea 
lor prin bazele județene de aprovizio
nare și desfacere. Pentru că, trebuie 
spus, în timp ce cauza numărul 1 a 
restanțelor pe 1981 era arătată ca fiind 
lipsa de metal, mai precis de laminate, 
țevi și tablă, la 1 ianuarie 1982 stăteau 
nefolosite stocuri supranormative totale 
de 95 mii tone de laminate finite pline 
din oțel și 13 mii tone de țevi din oțel 
în depozitele unor unități din cadrul 
Centralei de autovehicule și a celei de 
tractoare din Brașov, al Centralei de 
utilaj petrolier și minier Ploiești, Cen
tralei industriale de utilaj chimic și 
rafinării București, Centralei de utilaj 
energetic, metalurgic și mașini de ridi
cat București și al Grupului industrial 
pentru producția de vagoane din Arad;

• perfecționării funcționării meca
nismului de cooperare în producție între 
unitățile din întreaga ramură a con
strucțiilor de mașini, dat fiind că în 
anul trecut multe restanțe în livrarea 
de utilaje tehnologice complexe au fost 
create de neajunsurile și greutățile e- 
xistente in acest sector.

în fine, nu este lipsit de interes de 
arătat că la funcționarea ritmică a apro- . 
vizionării cu materii prime și materiale 
unitățile beneficiare constructoare de 
mașini pot și trebuie să aducă în acest 
an o contribuție sporită. în acest sens 
sc impune o mai mare preocupare din 
partea tuturor centralelor industriale 
din cadrul M.I.C.M. pentru prelua
rea completă și mai operativă a sarci
nilor care le revin conform legii pri
vind analiza, coordonarea și soluționa
rea problemelor de aprovizionare și 
desfacere a producției unităților sub
ordonate. în acest cadru de o reală 
utilitate ar fi și urmărirea mai consec
ventă de către centralele industriale a 
specificării, comandării, contractării și . 
livrării materialelor a căror aprovizio
nare se derulează prin B.J.A.T.M.-uri.

Așa cum rezultă din analiză, pentru 
livrarea ritmică a mașinilor și utilaje
lor necesare economiei naționale apare 
necesară o intensificare a eforturilor și 
conlucrării tuturor factorilor angrenați 
pe filiera complexă a mecanismului a- 
provizionării și desfacerii producției.

Bogdan PĂDURE i



CONDUCERE-ORGANIZARE

Adunări generale ale oamenilor muncii

0 preocupare esențială:
REDUCEREA CONSUMURILOR DE MATERIALE

REFERINDU-SE la rolul ce revine actualelor adunări generale ale oamenilor 
muncii în orientarea și unirea eforturilor colectivelor din unitățile economice 
pentru realizarea exemplară a planului pe 1982, tovarășul Nicolae Ceaușescu 

sublinia — în Cuvîntarea la recenta întîlnire cu activul de partid și de stat ai 
județului Brașov — necesitatea ca „aceste adunări generale să asigure dezbaterea 
largă și puternică a problemelor complexe ale dezvoltării, să asigure stabilirea 
măsurilor pentru buna desfășurare a întregii activități". Pornind de la realitățile 
economiei noastre și de la contextul mondial, secretarul general al partidului 
insista din nou, cu acest prilej, asupra necesității ca „în toate unitățile, folosirea 
rațională a energiei, a combustibilului, a materiilor prime, a materialelor, recu
perarea și refolosirea lor să devină o preocupare de importanță deosebită — 
aceasta constituind o cerință obligatorie pentru buna desfășurare a activității 
în toate sectoarele de muncă".

Se poate spune că tocmai acest im
perativ a constituit firul roșu al dez
baterilor în adunarea generală ce a 
avut loc la întreprinderea chimică „Vic
toria" București. Și nu întîmplător. Pe 
de o parte, profilul de fabricație ex
trem de divers — circa 3 000 de sorto- 
tipodimensiuni de produse (din grupe 
ca: prelucrarea cauciucului, a mase
lor plastice, a sticlei, produse chimice 
da uz general, alimentar și casnic, 
articole de papetărie, lacuri și vop
sele ș.a.) — implică utilizarea unor 
materii prime și materiale a căror listă 
cuprinde peste 6 200 de poziții, în care 
condiții rezolvarea problemelor de 
aprovizionare trebuie să facă apel tot 
mai insistent la reducerea consumurilor 
specifice, la inventivitate în găsirea de 
înlocuitori adecvați pentru materiale 
greu de procurat. Pe de altă parte, o 
serie de produse cu pondere însemnată 
în activitatea întreprinderii — și a căror 
gamă se extinde continuu — reprezintă 
tocmai o valorificare superioară a unor 
materiale refolosibile.

într-o concepție ce îm-fost realizate
bină valoarea funcțională cu econo
micitatea.

moral (articole de cosmetică auto, de 
papetărie) prin produse care, la un con
sum unitar de materiale cel mult egal, 
să capete o valoare de întrebuințare 
sporită. S-a pus, de asemenea, accent 
pe necesitatea bunei întrețineri, repa
rării Ia timp și asigurării fiabilității in 
funcționare a mașinilor și utilajelor, 
pentru a preveni nu numai avarierea 
lor, ci și irosirea de materii prime prin 
prelucrări necorespunzătoare. S-a sem
nalat nevoia constituirii unui nucleu de 
cercetare cu sarcina de a studia și asi
mila în producția proprie înlocuitori ai 
unor materiale din import.

Reciclarea în 
practica curen
tă

A intrat în prac
tica curentă, sub 
raport organiza
toric și tehnolo
gic, reciclarea ma

terialelor secundare, reintrodueîndu-se 
în procesul de fabricație peste 59 de 
tone de deșeuri de mase plastice 
precum și valorificîndu-se însemnate 
cantități — achiziționate de la terți 
— de cioburi de sticlă, deșeuri de zinc, 
de piatră de polizor ș.a.; totodată, au fost 
site în întreprindere, de pildă unele 
deșeuri de cauciuc, de hîrtie, de feroase, 
ulei ars ș.a.

Norme de con
sum care valori
fică rezervele de 
economii

Primul an ai 
cincinalului a fost 
marcat de rezul
tate bune în am
bele aceste direc
ții. în condițiile 
unor substanțiale 

depășiri ale planului (cu 2.25% la 
producția marfă, cu 5,7% la cea netă, 
cu 17,71% la livrările pentru export), 
cheltuielile materiale la 1 G00 de lei pro
ducție marfă au fost reduse suplimentar 
cu 9.60 lei. Revizuirea a o sută de
norme de consum și elaborarea altor 74 
noi a așezat pe baze strict tehnice, gos
podărești folosirea fiecărui gram de 
material, de combustibil, a fiecărui kWh 
de energie electrică, rezultînd însem
nate economii fizice. Pe baza programu
lui de reducere a consumurilor speci
fice au fost înlocuite în proporție în
semnată cauciucul natural pentru ben
zile de rulare cu cauciuc sintetic, uleiul 
tehnic pentru fabricarea vopselelor cu

Rentabilitatea, 
analizată pe 
produs
liului oamenilor
bateri, cele 63 de propuneri concrete fă
cute în adunările generale pe secții, ate
liere, sectoare și pe întreprindere au in- 

. sistat asupra rezervelor ce eixstă încă 
și care trebuie pe deplin exploatate pen
tru ca rezultatele pe această linie să fie 
considerabil amplificate în 1932, astfel 
îneît creșterea producției marfă și a ce
lei nete, peste sporul planificat, de 4,7% 
să nu necesite un plus de resurse ma
teriale și energetice, iar rentabilitatea 
să fie asigurată nu numai pe ansam
blul activității, ci 
parte.

Luările de pozi- 
ți e critice și auto
critice din darea 
de seamă a consi- 

muncii și din dez-

pe fiecare produs in

ulei de soia și tung, s-au diminuat con
sumurile de pigmenți și coloranți la 
acuarele și cerneluri — fără a diminua 
calitatea produselor respective. Pro
dusele noi și reproiectate (a căror pon
dere în producția marfă — 17.4% — a 
întrecut-o pe cea prevăzută în plan) au

Planul 
suri 
mental
fie,
cuantificabil

de mă- 
funda- 
științi- 

concret,

de cel aprobat în 
tînd același neajuns 
eficienței 
minuarea 
rilor este 
rînd sub
logiilor învechite, 
sipă. al înlocuirii unor produse uzate

în acest sens 
este orientat cu 
precădere și pro
gramul unitar de 
măsuri, îmbună
tățit sub raportul 
conținutului fată 
toamnă (dar pur- 
— neeuantificarea 
preconizate). Di-economice

în continuare a consumu- 
avută în vedere în primul 
raportul modernizării tehno- 

care determină ri-

Disciplina mun
cii și discipli
na tehnologică 
două fațete a’e 
aceleiași pro
bleme

O problemă asu
pra căreia s-a in
sistat în mod deo
sebit a fost aceea 
a disciplinei i î 
muncă și tehnolo
gice ; respectarea 
riguroasă a pro
gramului de lucru.

a instrucțiunilor tehnice, a rețete
lor reprezintă principala cale pentru 
a evita fenomene care mai apar — pă
răsirea mașinilor în timpul lucrului și 
expunerea lor la dereglări și defectări, 
neasigurarea asistenței tehnice pe tot
parcursul programului și la toate locu
rile de muncă, respingerea de către
controlul de calitate a unor loturi de
produse, în vederea remedierii etc.

Conlucrarea și Centralei indus- 
sprijinul cen- triale de medica- 
t I • mente, cosmetice,

e coloranți și lacuri,
adunarea generală i-a solicitat sprijinul 
în rezolvarea unor probleme care depă
șesc competența întreprinderii: urgen
tarea obținerii avizelor pentru o inves
tiție ce va permite recuperarea și re
folosirea anuală a încă 600 t de mase 
plastice uzate; intervenții la principalii 
deținători ai parcului de autovehicule 
(îndeosebi M.A.I.A.) și la M.A.C.F. pen
tru respectarea planului de predare la 
reșapat a anvelopelor uzate. Este, în- 
tr-adevăr, inadmisibil ca economia na
țională să piardă anual mii de tone de 
cauciuc (iar capacitățile de reșapare să 
nu fie folosite integral) din cauză că 
nu se iau măsuri ferme pe.itru ca șo
ferii, revizorii tehnici, șefii de coloană 
din unitățile cu mijloace proprii de 
transport auto să nu determine, respec
tiv să nu admită uzarea anvelopelor 
pînă la inserție, ceea ce le face să nu 
poată fi recondiționate.

In lumina recentelor indicații ale se
cretarului general al partidului, colec
tivul întreprinderii „Victoria" este da
tor să acționeze și mai intens pentru 
mărirea gradului de valorificare a ma
teriilor prime și materialelor refolosi- 
bile, ceea ce va contribui la acoperirea 
cheltuielilor suplimentare pentru majo
rarea retribuției, asigurînd creșterea în 
continuare a rentabilității, fondul de 
participare Ia beneficii.

C. DAMIAN



Dezbatere în județul Bihor

utilizarea potențialului Emmie 
Al APELOR GEOTERMALE m

Continuăm publicarea stenogramei dezbaterii organizată 
de Revista Economică împreună cu Consiliul Național pen
tru Știință și Tehnologie și Comitetul județean Bihor al 
P.C.R.

Multiple domenii de folosire 
a potențialului caloric

Mihai Binșclean. Din anul 1977 unitatea noastră a exploatat 
un foraj cu adîncime de 2 900 m, cu un debit foarte bun, un 
demaraj de 32 1/sec. care ne-a asigurat energia necesară pentru 
o seră de două hectare. După trei ani de exploatare, ca urmare 
a declinului la acest zăcămînt, obținem 26 de litri/sec., ceea 
ce ne-a determinat să luăm măsuri , prin care să prevenim ase
menea aspecte negative. Temperatura în zăcămînt, însă, repre
zintă un record european, avînd 126° C și o presiune de exploa
tare în jur de 9 atmosfere.

Cu ajutorul Comitetului județean de partid, al organelor 
centrale, al Ministerului Geologiei și al C.N.S.T., am revăzut mo
dul de organizare al activității de forare și, prin specialiștii de 
profil, ne-am extins și noi forajele. Am avut și avem perma
nent în vedere obiectivul de a menține potențialul zăcămîntu- 
lui. Urmărim să lucrăm pe grupe de foraje și anume să ex
ploatăm printr-o tripletă (trei foraje), două pentru extracție și 
unul pentru reinjectare. în acest mod, avem convingerea că 
vom putea preveni ivirea sau accentuarea declinului. Mai men
ționez că, cercetătorii din domeniul chimiei au reușit să elabo
reze un produs, care elimină în mare parte depunerile. Această 
problemă rămîne însă deschisă, mai ales că fiecare foraj, în 
felul său, prezintă alte aspecte, care comportă măsuri diferite.

Pentru prevenirea interferării forajelor, a declinului ca și a 
depunerilor — procese care, așa cum am arătat, generează 
neajunsuri în activitatea noastră, permiteți-mi să readuc în 
actualitate o propunere pe care eu am mai lansat-o cu cîțiva 
ani în urmă. Anume, să trecem urgent la experimentarea uti
lizării subsolului ca schimbător de căldură. Iată despre ce este 
vorba. Mă gîndesc să introducem apă obișnuită la adîncimea 
de peste 2 000 m, urmînd ca apoi s-o extragem avînd tempe
ratura ridicată a orizontului de scoarță terestră unde a fost in
trodusă. Urmărim, de asemenea, ca toate clădirile pe care le 
avem în unitatea noastră să beneficieze în viitor de curentul 
electric obținut pe bază de energie geotermală, cu alte cuvinte 
să extindem utilizarea în acest sens a energiei geotermale.

Mai subliniez că am executat o magistrală pentru bioxid 
de carbon, de la distanța de 38 km, de la Ciocaia de lîngă Să- 
cueni, a cărei construcție se află în prezent într-o fază de fi
nalizare ; că lucrăm acum la distribuțiile secundare și terțiare 
care decurg din distribuția primară a bioxidului de carbon. 
Această lucrare ne va asigura practic o veritabilă uzină de 
energie. Am dori ea acest bioxid de carbon să-1 folosim numai 
pentru fotosinteză. în acest cadru se relevă, totodată, o mare 
rezervă de energie pentru industria frigului, cunoscînd posi
bilitățile în acest scop ale bioxidului de carbon. Consider că 
am putea alimenta cu gheață carbonică toate vagoanele care 
ies din țară prin punctul Borș, prin punctul Episcopia Bihoru
lui către centrul Europei.

Gradientului termic specific al Oradiei i-am gîndit și o altă 
întrebuințare. în loc să irigăm cu apă rece, răcind compo
nentele solului, vom iriga cu apă caldă, care nu face altceva 
decît să încălzească subsolul. Bineînțeles, nu va mai fi ne
voie să folosim energie de la C.E.T. sau termală pentru a 
încălzi cantitatea imensă de apă tehnologică pe care o folo
sește unitatea noastră pe cele 21 de hectare.

în încheiere țin să arăt că facem eforturi deosebite ca cel 
ouțin 30 la sută din suprafața unității noastre să dispună de 
această energie geotermală, precum și de alte surse de energii 
neconvenționale. Fac un apel la toți factorii, la specialiști să 
ne sprijine pentru a găsi o posibilitate de -creștere a numărului 
de foraje amplasate în vecinătatea serelor.

Necesitatea utilizării în trepte

Romeo Apostol. întreprinderea județeană de gospodărie 
comunală și locativă Bihor utilizează apa geotermală în 3 sco
puri : încălzirea serelor, prepararea apei calde menajere și în 
tratamentul balnear ; în prezent, avem 1 ha de sere încălzite cu 
ape geotermale, iar în construcție încă 0,5 ha, care vor intra 
în funcțiune în cursul anului 1982, respectiv în trimestrul I. 
De asemenea, energia geotermală se folosește pentru prepara
rea apei calde menajere în cartierul Nufărul, urmînd a se ex
tinde în cursul anului 1982 în cartierul Ibsen din Oradea, pre
cum și în orașul Marghita. în mod experimental, în orașul Ora
dea se folosește apa geotermală pentru încălzirea unui număr 
redus de apartamente — și subliniez cu satisfacție că expe
riențele s-au soldat cu rezultate bune, în sensul că nu s-au 
ivit probleme nerezolvabile în ceea ce privește corodarea in
stalațiilor, precum și depunerile. Mai folosim' apa geotermală 
pentru tratament balnear în stațiunile „1 Mai“, „Felix“ și orașele 
Oradea și Marghita pentru agrement.

Consider însă că energia apelor geotermale — la nivelul 
chiar al actualelor posibilități create — nu este folosită în tota
litate, nici pe parcursul întregului an — activitatea de sere și de 
agrement <fiind periodică — și nici întreaga cantitate de energie 
— pentru agrement fiind necesar a se răci apa geotermală. 
Părerea mea este că apa, — respectiv energia — geotermală 
ar trebui mai mult utilizată în trepte de folosință, așa cum s-a 
mai arătat aici : apă caldă menajeră, sere, agrement, asigurîn- 
du-se folosirea ei permanentă, precum și folosirea integrală a 
energiei termice.

Am ridicat această problemă a utilizării în trepte a apei 
geotermale, întrucît, așa cum cunoașteți, temperaturile apelor 
geotermale de la noi din județ variază între 40° și 100° C sau 
chiar peste 100°C. Noi ne-am gîndit la utilizarea ei pînă la o 
temperatură de 40°, dai- ea ar putea fi utilizată chiar și la tem
peraturi mai scăzute. După cum am arătat, experiențele efec
tuate privind încălzirea apartamentelor cu apă geotermală 
s-au soldat cu rezultate pozitive și aici văd eu posibilitatea 
utilizării pe scară mai largă, avînd în vedere profilul între
prinderii noastre.

Evaluarea corectă a rezervelor

Augustin Țenu. Preocupările privind cercetarea apelor geo
termale din partea de vest a României au început încă dinainte 
de anul 1970. Odată însă cu apariția crizei energetice mondiale, 
în anul 1973, ele au căpătat o formă concretă ; s-a pus problema 
utilizării lor pentru obținerea de energie, energie în general, 
fără a spune, deocamdată, energie electrică. Toate aceste preo
cupări au făcut ulterior un mare pas înainte prin grija Con
siliului Național pentru Știință și Tehnologie, care le-a înmă- 
nunchiat într-un program de cercetare a apelor geotermale, 
parte a unui program mai complex vizînd valorificarea și a 
altor surse de energie neconvențională.

în acest context, s-a urmărit întîi să avem ce utiliza și 
după aceea să vedem cum anume utilizăm, care sînt domeniile 
în care utilizăm apa. Ca urmare, în subprogramul amintit s-a 
introdus și o temă care să confirme dacă există o realimentare 
a acestor resurse de apă geotermală. în realizarea ei am bene
ficiat de o colaborare internațională cu un institut prestigios 
al domeniului, chiar cel mai prestigios din lume — Institutul 
de cercetări geotermice din Pisa, Italia. Am efectuat aceste cer
cetări timp de trei ani de zile, concluziile fiind publicate, par
țial, la sfîrșitul anului 1978. Se desprindea id-eea că apele din 
zăcămîntul ponțian din zona Oradea sînt ape fosile în tota
litate, iar că cele din triasic și cretacic din zona „Felix“-„1 Mai", 
au un sistem natural de realimentare. Aceste rezultate au fă
cut ulterior obiectul unor lucrări mai largi publicate în re
viste de specialitate. Mi-aș permite numai să vă citez o părere 
exprimată cu prilejul Congresului geologic carpato-balcanic 
desfășurat în luna septembrie 1981 la București, precum și cu 



âlte prilejuri : aceea a nealimentării, pentru că s-a pus pro
blema dacă zăcămintele sînt închise sau deschise.

Vechea ipoteză de calcul a rezervelor a plecat de la premisa 
dă există o realimentare continuă a acestor acvifere. Or, cer
cetările noastre au arătat că unele din aceste acvifere sînt în
chise, cel puțin acviferul ponțian, care este fosil. Dar, repet, 
aceasta nu trebuie să ne ducă la concluzii pesimiste privind po
sibilitatea tie utilizare a acestor resurse ; acviferul ponțian in
ferior din zona Oradea-Satu Mare are o importanță economică 
de prim ordin, chiar dacă este lipsit de posibilitatea reîncărcă- 
rii într-un circuit hidric natural. Importanța sa rezidă în pri
mul rînd, în dimensiunile regionale ale rezervorului ca și în 
îermalitatea relativ ridicată a apei. Sigur, aceste rezerve de 
ape geotermale, în special cele din județul Bihor, au făcut și 
obiectul altor studii. Și în acest cadru, alături de o serie in- 
tragă de detalii, se conturează clar perspectivele de exploatare 
a acestor resurse, necesitatea elaborării unui program de mă
suri tehnico-științifice care să permită optimizarea utilizării po
tențialului geotermic existent în regiune.

Firește, este la fel de necesar să privim cu realism dimen
siunea exactă a ceea ce avem de exploatat, pentru a nu face 
investiții prea mari, care să rămînă ulterior neacoperite ; aș 
vrea să subliniez că, contrar celor spuse de tovarășul Maghiar, 
din ceea ce știu eu, investițiile făcute pe seama energiei geo
termale se amortizează pe termen lung. Probabil că dînsul 
a avut în vedere cazul de la Institutul de învățămînt superior 
din Oradea, dar atrag atenția că nu trebuie generalizat acest 
caz particular.

Constantin Opran. Cum vedeți, tovarășe Țenu, posibilitatea 
valorificării acestor zăcăminte fosile, despre care v-ați expri
mat că au o importanță regională ?

Augustin Țenu. Dv., după cîte știu, ați fost în Ungaria și 
ați văzut cum exploatează vecinii noștri această resursă geo- 
termică. Valorificarea, după mine, ar trebui să se bazeze pe 
un program rațional întocmit, pe o densitate rațională a fora
jelor dispuse teritorial, așa cum, ținîndu-se seama de condi
țiile particulare microspațiale în special din zona noastră, tre
buie să avem în vedere cantitatea de apă înmagazinată, ca re
zervă înmagazinată și ca rezervă elastică, pe care trebuie s-o 
privim la dimensiunile reale. Sarcina calculării rezervelor, în 
noua ipoteză, este o operațiune laborioasă, care trebuie să cadă 
în sarcina organelor Ministerului Geologiei ; în fapt consider 
că trebuie reomologate rezervele a căror omologare a rămas 
neschimbată din 1971.

Teodor Maghiar. Mi-aș permite o foarte scurtă intervenție. 
Cele afirmate de mine sînt bazate pe studii fundamentate ști
ințific ce stau la îndemîna oricui să fie verificate. Pentru apre
cierea eficienței utilizării potențialului energetic al apelor geo
termale este necesar să facem următoarele comparații : o cen
trală electrică pe bază de cărbuni are nevoie în afară de in
stalațiile propriu-zise de producere a energiei, de gospodării 
anexe importante și de alte elemente care asigură alimentarea 
cu agentul primar — și întreaga investiție se amortizează în 
perioade ce nu depășesc 25 de ani. La aceasta se adaugă cos
turile transportului cărbunilor — care sînt în continuă creș
tere. Nu insistăm asupra comparației cu investițiile deosebit de 
mari pe care le implică hidrocentralele. Vom spune numai că 
centralele care utilizează apele geotermale necesită numai un 
schimbător de căldură și un motor pentru producerea energiei, 
instalații care pot fi amplasate în imediata apropiere de sursa 
de"apă, astfel încît investițiile sînt minime.

Deci, apele geotermale ca sursă energetică pentru satisfa
cerea unor nevoi locale sînt infinit mai economicoase decît 
recurgerea Ia sistemul energetic național — unde costurile de 
producție sînt mult mai mari. Poate că tovarășul Țenu se 
referea la calcule de eficiență efectuate în alte țări, în alte pe
rioade, în care se urmărea realizarea de centrale de puteri mari 
(ținînd de tendința de gigantomanie, în prezent depășită 
din motive de criză), or, pentru a face comparații corecte este 
bine să ținem seama de realizările și experiența noastră con
cretă, de realități, de restricțiile energetice actuale care ne de
termină să privim cu atenție și cele mai modeste surse ener
getice locale.

Cunoașterea acțiunii apelor și protecția surselor

loan Negoescu. — Dacă efectele favorabile ale apelor geo
termale sînt cunoscute din timpuri străvechi, utilizarea lor mai 
largă trebuie să fie integrată și în sfera cuceririlor științei me
dicale actuale. Această valoroasă sursă terapeutică trebuie să 
fie integrată într-un complex de mijloace terapeutice, într-o 
concepție medicală de ansamblu despre boală și bolnav ; nu
mai în acest fel se vor putea obține rezultate terapeutice reale, 
valoroase, în cel mai scurt timp. Numai în acest fel putem să 
creștem eficiența terapeutică a acestor ape.

Cu toate că aceste ape și efectul lor sînt cunoscute, așa cum 
arătam, din timpurile cele mai vechi, aș vrea să remarc faptul 
că modul lor de acțiune, în cele mai mici mecanisme, este 
încă destul de puțin cunoscut. în utimii ani, mai ales în ulti
mii 20 de ani, există studii de fiziologie aplicată, studii de fi- 
ziopatologie, studii clinice. Aș vrea să citez aici numele prof. 
Stoia, prof. Dinculescu, precum și actualmente al prof. Teleki, 
care s-au ocupat de efectul acestor ape asupra organismului 
uman și asupra diverselor stări de boală. Și totuși, încă mai 
rămîn lucruri nelămurite, ceea ce constituie o sarcină deose
bită pentru noi.

Tocmai în acest sens, în ultimii ani au fost întreprinse două 
lucrări mai importante în colaborare cu Institutul medico-far- 
maceutic din Cluj ; în acest cadru s-a desprins concluzia că 
apele noastre termale, prin elementele pe care le Conțin, au o 
acțiune în dublu sens asupra organismului uman. Adică o 
parte din mineralele acestor ape pătrund în circulația gene
rală și în economia generală a organismului. în același timp — 
ceea ce a fost relativ neglijat pînă în momentul efectuării 
cercetărilor amintite — s-a constatat și faptul că și o parte din 
elementele minerale ale corpului sînt eliminate în mediul fizic 
de tratament. Așa cum remarca acad. prof. dr. Baciu, rectorul 
I.M.F. Cluj, apele termale de la noi se comportă ca o pompă 
de sodiu. Acest lucru ne-a explicat unul dintre mecanismele 
care fac ca apele termale să fie favorabile în tratamentul hi
pertensiunii arteriale, în stadiul I și II — lucru care înainte 
nu era cunoscut, din contra, se spunea chiar că sînt contrain
dicate cu desăvîrșire pentru tratamentul hipertensiunii 
în stadiul I.

Sub conducerea tov. academician prof. dr. Baciu a fost, de 
asemenea, definitivată și comunicată la sesiunea Academiei de 
științe medicale lucrarea „Efectul apelor termale de la Felix 
asupra funcțiilor de bază ale organismului uman". în acest 
cadru s-au relevat și alte mecanisme importante de acțiune a 
acestor ape asupra organismului ; aș vrea să subliniez faptul 
că în anumite perioade de tratament aceste ape au un efect 
excitant asupra corpului uman, că produc un stress terapeu
tic pus în evidență prin creșterea eliminării de catecolamine ; 
ele antrenează, în unele situații reducerea glicemiei la valori 
sub cele pe care bolnavii le-au prezentat la început.

Sînt elemente care trebuie integrate obiectivului de creș
tere a eficienței calității tratamentelor efectuate la băile Felix. 
Firește, nu toate mecanismele sînt cunoscute, sînt încă elemente 
legate de modul de acțiune asupra fiziologiei corpului uman, 
și care nu sînt puse la punct. Să dau cîteva exemple : nu este 
pus la punct în totalitate efortul terapeutic pe care-1 desfă
șoară aparatul cardiovascular sub influența acestor ape ter
male ; se cunosc date din literatură dar nu cunoaștem exact 
efectele apelor termale asupra corpului în condițiile „Felix“-ului. 
De asemenea, nu cunoaștem modificările de excitabilitate 
neuromusculară etc. Aceste lucruri sînt, după cum spuneam, 
deosebit de necesare. Să vă dau doar un exemplu : pînă a nu 
cunoaște că pătrunderea unor elemente se face și prin tegu
ment, pînă a nu cunoaște că radonul din apele noastre se des
compune spontan în trei compuși solizi, și care au acțiuni de la 
1 la 3 ore, în metodologia noastră existau unele lacune. Adică 
se indica o singură baie pe zi. Or, pentru o terapie mai inten
sivă și mai de efect, noi aplicăm astăzi două băi, efectele po
zitive recunoscîndu-se nu numai prin antrenarea unor funcții 
locomotorii, dar în însuși mecanismul de bază, organismul 
fiind supus un timp mai îndelungat acțiunii favorabile' a apei 
geotermale. Au intervenit, totodată, și alte lucruri noi. Acum 
nu indicăm dușul imediat după baia termală, ci numai după 
3 ore, iar în condițiile de două băi — una dimineața și una 
seara — doar înainte de culcare.

Părăsind aceste probleme strict medicale, dar care au impli
cații importante asupra recuperării forței de muncă — per- 
miteți-mi ca, mai departe, să vă exprim convingerea mea că 
folosirea apelor termale este cu atît mai eficientă cu cît se 
asigură cea mai directă, cea mai scurtă distanță de la sursă și 
pînă la bazinul de tratament ; numai în acest fel apele termale 
nu vor pierde nimic din valoarea lor. Poate nu întâmplător, ci 
tocmai din acest motiv, se spunea pe vremuri despre băile 
„1 Mai“ — „baia cea bună“ iar despre „Felix“ — „baia cea rea", 
fiind amplasată mai departe de izvor. Cred că proiectarea baze
lor de tratament trebuie să țină cont de acest lucru. Apele ter
male se uzează terapeutic ; dacă au trecut 3 ore, apa a fost vîn- 
turată prin mișcări, ea se degradează, ea trebuie împrospătată.

O altă problemă care cred că trebuie s-o avem în atenție : 
protecția surselor și exploatarea rațională a lor. Cred că la ora 
aceasta, în „Felix“ și în „1 Mai“, nu există cea mai mare grijă 
sub acest aspect. Există încă dereglări în ceea ce privește ex
ploatarea, manipularea izvoarelor. Există încă o foarte marc 
cantitate de apă care se pierde, fiind aruncată la canal, iar alta 
complet nefolosită. De asemenea, în jurul izvoarelor nu 



există întotdeauna protecția cea mai corespunzătoare ; se per
mite organizarea de campinguri, corturi etc. care atît sub as
pectul protecției sanitare cît și din alte puncte de vedere, afec
tează integritatea medicală a apei geotermale. S-a discutat și 
ia dezbaterea trecută ca și în alte rînduri : este foarte indicat 
ca „Felix“ să rămînă așa cum este de veacuri, o zonă de tra
tament. Desigur, aceasta nu înseamnă că nu trebuie găsite uti
lizări corespunzătoare energiei geotermice care rămîne în afara 
folosirii respective. Mă gîndesc la ceea ce se face deocamdată, 
și anume la preîncălzirea apei menajere. Și consider, de aseme
nea, că apele uzate terapeutic, care mai dispun de o cantitate 
de căldură, ar putea avea utilizări foarte folositoare pentru 
„Felix“ ; de exemplu aici lipsește o seră cu flori, este o adevă
rată problemă în „Felix“ să găsești o floare ; este adevărat, 
există o seră la Complexul U.G.S.R., dar este foarte mică ; nici 
pe departe nu acoperă cerințele în acest sens.

Și acum, citeva probleme în legătură cu județul nostru. 
Cred că în municipiul Oradea ar fi deosebit de importantă pro
blema folosirii apei termale, și aici aș sublinia în mod deo
sebit valoarea. socio-economică a faptului De exemplu, un bol
nav care a făcut o fractură nu este neapărat nevoie să fie 
internat la „Felix“, ci ar putea fi recuperat în bune condiții 
chiar la Oradea, în condiții similare cu cele de la „Felix“. La 
Marghita s-a creat un astfel de centru, sau mai bine zis un 
nucleu de tratament balnear și de recuperare, care rezolvă cu 
mult succes la ora aceasta recuperarea post-spital. Foarte 
puțini bolnavi vin din Marghita să solicite direct tratamentul 
nostru ; marea majoritate a lor profită de condițiile create 
local. Chiar și acolo unde nu există posibilități atît de largi 
ca la Oradea, dar unde există resurse de ape geotermale, se 
pot asigura, prin grija și înțelegerea consiliului popular, un 
bazin, cîteva cabine, unde șub controlul chiar al medicului de 
dispensar, s-ar putea, face tratamente corespunzătoare. De 
exemplu există o asemenea sursă la Salonta. Menționez și 
faptul că în județul nostru, în afara apelor cu caracter pur 
termal, mai sînt și alte ape valoroase — la Ținea, la Husasău 
de Tinea etc., care practic ne oferă posibilitatea să aprofundam 
aproape toate profilurile, atît digestive cît și metabolice.

Constantin Corici. Și în județul Timiș, începînd cu anul 
1978, au fost începute lucrările în vederea valorificării apelor 
geotermale. Am ajuns ca, — într-o perioadă foarte scurtă, zi
cem noi, de doi ani și jumătate — în prezent să fie utilizate 
cam 12,2 G.cal/h, astfel că ocupăm locul doi după județul Bi
hor. Realizăm o economie de circa 41—42 t combustibil con
vențional pe zi, situîndu-ne tot pe locul doi după județul Bihor. 
Din discuțiile pe care le-am purtat cu tovarășii din conducerea 
I.F.L.G.S. și conducerea Ministerului Geologiei, urmează ca în 
programele pentru acest cincinal, avînd în vedere și rezervele 
de ape geotermale estimate pentru județul Timiș, să fim chiar 
principalul județ din țară în ceea ce privește utilizarea apelor 
geotermale.

Vă informăm că în prezent se utilizează un număr foarte 
mic de sonde din cele existente, nu atît datorită faptului că 
Ministerul Geologiei nu ar fi făcut eforturi pentru a pune la 
dispoziția utilizatorilor acest potențial caloric al apelor geo
termale, ci datorită faptului că, în general, lucrările de foraj 
nu sînt corelate cu lucrările privind investițiile la beneficiar. 
Sînt mai multe unități care poartă răspunderea acestei situa
ții :' realizarea lucrărilor a fost întîrziată din cauza construc
torului, întîlnim și cazuri în care unitățile nu au deschisă fi
nanțarea pentru lucrările de investiții etc. Tocmai pornind de 
la asemenea elemente, cred că trebuie mai bine asigurată coor
donarea problemelor de utilizare a apei geotermale.

Noi considerăm că pentru actualul cincinal, în județul nos- 
i tru este bine ca amplasarea sondelor să se facă avînd în ve

dere și problema declinului amintit aici; la sonda 4 607 din 
județul Timiș, debitul este de 22 1/s, este vorba de comuna Lo- 

; vrin, iar în aceeași comună, la 3 km distanță, unde sînt date 
în exploatare încă două sonde, debitul este la una de 14 1/sec., 

; iar la alta de 15 1/sec. etc. Ca urmare este deosebit de actuală 
problema găsirii unor soluții de reinjectare a apei în sol, Ches- 

; tiune la a cărei rezolvare cred că este necesar să-și aducă con- 
i țribuția toți factorii care, într-un fel sau altul, au preocupări 

și competențe în domeniul . apelor geotermale. Noi considerăm 
că rezultatele obținute pînă acum sînt bune și sîntem de părere 
că în perioada ce mai rămîne din actualul cincinal se va ajunge 
la o concluzie, odată cu omologarea rezervelor, și în ceea ce 
privește declinul zăcămintelor.

în ce privește utilizarea apei geotermale, se ridică cel puțin 
două aspecte și anume : utilizarea la obiective deja existente 

1 și utilizarea la obiective noi. în prezent, în țară, nu există un 
proiectant specializat în ce privește utilizarea apelor geoter
male. S-au făcut diferite încercări, de către diverse unități, in
stituții și ministere. Cred că nu ne putem permite să disipăm 

! forțele ; ar trebui să se stabilească pe profile, pentru 
i agricultură, agrement, turism, cine anume face proiectele pen

tru utilizarea apei geotermale, mai concret, sarcinile care re- i 
vin întreprinderii de foraj și lucrări geologice speciale. Mă re
fer la faptul că unități agricole — cum este și cazul Coopera
tivei agricole de producție Tomnatic, care are o suprafață de i 
14,5 ha sere — nu au — și nici nu pot să aibă — personal de 
specialitate care să realizeze toate lucrările pe care le necesită 
utilizarea apelor geotermale. în prezent s-a stabilit ca între
prinderea de foraj și lucrări geologice speciale să asigure apa 
geotermală la circa 20—30 m de la gura sondei. Dar mai 
sînt și alte sonde,- care emană și gaze,. care ar putea fi utili
zate și care, din păcate, se pierd în aer, pentru că beneficiarul 
nu are posibilitatea, — mai bine spus nu știe cum — să le uti
lizeze. în ceea ce privește deversarea apelor geotermale, nu 
există, așa cum s-a arătat și aici, o soluție globală. Această 
problemă nu e rezolvată decît în unele locuri. în județul Timiș 
nu avem o soluție globală pentru deversarea acestor ape, doar 
recent am găsit o soluție ale cărei rezultate se vor vedea în 
cursul acestei ierni.

La ora actuală, din totalul de 25 ha sere ce le avem în ju
deț, nici jumătate nu folosesc apa geotermală. Credem că în 
anul viitor le vom putea da integral în folosință, vom putea 
realiza acest lucru numai din momentul în care vom cunoaște 
clar situația — anume cînd începe declinul. Credem că ar fi 
mai bine ca, pe lîngă aceste ape geotermale, cel puțin pentru 
perioada imediat următoare, de cîțiva ani, să se poată păstra și 
cotele pentru gaze naturale sau combustibil de calorifer, pentru 
că altfel vom ajunge în situația că nu le vom putea utiliza, ori 
neutilizînd într-o iarnă serele, va trebui să trecem la demola
rea lor. Deci propun să nu se treacă imediat la reducerea co
telor de combustibil pentru unitățile care trec la utilizarea apei 
geotermale, pînă cînd nu se stabilește exact care sînt posibi
litățile reale ale zăcămîntului respectiv și care sînt perspecti
vele acestuia.

Maria Popescu. întrucît utilizarea apelor geotermale în sere 
este la începutul ei, poate că e bine, cum spuneați dv., să se 
mențină o scurtă perioadă repartițiile de combustibil conven
țional. Calea cea mai rațională pare însă să fie recurgerea la 
soluțiile avansate de tovarășul Binșelean, între care utilizarea 
altor forme de energie în completarea energiei geotermale, 
cum ar fi biogazul, energia solară și energia reziduală din in
dustrie etc. ; utilizarea concomitentă a mai multor surse este < 
mult mai inteligentă și infinit mai economicoasă. După cum 
știți, ceea ce urmărim noi, în primul rînd, este eficiența eco
nomică. Soluțiile experimentate în județul Bihor nu sînt nici 
foarte costisitoare și fiind rațional concepute sînt de natură să 
prevină eventualele riscuri de epuizare.

în ceea ce privește problema ridicată aici, a declinului ape
lor geotermale, eu cred că trebuie să avem în vedere faptul că 
în condițiile actuale de criză, chiar dacă utilizăm o sursă de 
apă geotermală o perioadă relativ scurtă, de 10 ani, aceasta 
înseamnă foarte mult, pentru că în acești 10 ani putem con
tribui la reducerea consumului de petrol și cărbune, a impor
tului de petrol, lucru important în condițiile creșterii dificultă
ților de exploatare, ale creșterii prețurilor și dobînzilor pe 
piața mondială.

Constantin Corici. Eu mă refeream la păstrarea cotelor de 
combustibil convențional pentru 1—2 ani, pînă cînd reușim să 
punem integral în funcțiune capacitatea respectivă. Am ascul
tat și eu cele spuse de tovarășul Binșelean și din cele spuse 
de dînsul reieșea că doresc să ajungă pînă acolo, îneît serele, 
să fie încălzite cu surse de energie neconvențipnală în propor
ție de 30 la sută. Scopul nostru este ca întreaga suprafață de 
sere amintită, 10 ha la Lovrin și 14,5 ha la Tomnatic, să o în
călzim cu energie geotermală.

în județul nostru mai sînt și alte realizări în ceea ce pri
vește utilizarea formelor de energie neconvențională. Începînd 
din acest an, un număr de 445 apartamente din Timișoara sînt 
încălzite cu energie solară, respectiv apa caldă menajeră se 
asigură pe această cale. De asemenea, am introdus această 
formă de energie și la un combinat de creștere și îngrășate a 
porcilor. La solicitarea Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie am inițiat un program pentru crearea de centrale 
eoliene pentru unități agricole din județul Timiș ; la Jimbolia 
a fost concepută și o instalație de uscare a produselor cera
mice, pe bază de energie solară. în cîteva localități din județul 
nostru a fost experimentată o instalație de producere a’ bio- 
gazului. Toate aceste acțiuni exprimă preocupări hotărîte pen
tru utilizarea formelor de energie neconvențională.

Avem preocupări și în ceea ce privește utilizarea mai largă 
a energiei apelor geotermale ; în sensul de a le utiliza nu nu
mai pentru sere, ci și la încălzirea solariilor, ținînd seama că 
după ce au fost utilizate in sere au o temperatură de cca. 50' — 
mai departe vrem să le dăm la gospodăriile populației din 
zonă. Nu mergem pe ideea de a. construi baze de agrement, 
pentru că aceasta este forma cea mai ineficientă, din punct de 
vedere economic.
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„ORIZONTUL FĂRĂ LIMITE AL ÎNVĂȚĂRII", sub sem
nătura lui Mircea Malița, James W. Botkin și Mahdi Elmandjra, 
marchează un punct de cotitură în linia urmată de proiectele 
lansate de Clubul de la Roma : dacă inițial acestea s-au axat 
pe tema „limitelor exterioare" ale creșterii materiale, noua lu
crare atacă „limitele interioare", cele care există în noi înșine 
și sînt încărcate de un potențial de dezvoltare fără precedent.

Aurelio Peccei, în „Cuvîntul înainte", subliniază că scopul 
proiectului este aducerea în prima linie a două întrebări, corelate 
între ele, de o importanță covîrșitoare pentru supraviețuirea și 
dezvoltarea omenirii. Prima se referă la decalajul uman, destul 
de mare și periculos în prezent, dar care este sortit aproape 
inevitabil să se adîncească încă și mai mult. A doua întrebare 
este aceea dacă tendințele actuale pot fi controlate și decalajul 
eliminat înainte ca homo sapiens să fie victima unei sorți tragice 
și grotești. După părerea sa, în termeni generali, omenirea, deși 
aparent mai merge înainte, de fapt pierde teren și trece printr-o 
perioadă de declin cultural, spiritual și moral, dacă nu și exis
tențial, transformînd în felul acesta decalajul într-o prăpastie. 
De aceea, în viziunea lui A. Peccei, însăși „criza omenirii" 
apare ca provenind din „decalajul uman". El pledează pentru 
„...a așeza din nou omenirea pe un drum ascendent. Astfel, este 
necesară o activitate nouă, cu totul diferită, comparabilă, dar su
perioară celei care a împins lumea pe calea progresului. Punînd 
accent pe oamenii înșiși, această activitate trebuie, de fapt... să 
fie îndreptată spre dezvoltarea capacității lor latente, ascunse, 
de înțelegere și învățare, în așa fel încît mersul evenimentelor 
să fie pînă la urmă controlat". (Orizontul fără limite al învă
țării, Ed. pol. 1981, p. 12).

Cei trei coautori, accentuînd asupra aspectului uman al pro
blematicii globale, arată că în condiția umană au survenit 
cîteva schimbări fundamentale, în legătură cu suprapopulata 
globului, discrepanța dintre Nord și Sud, extinderea cursei înar
mărilor, capacitatea de supraucidere nucleară atingînd niveluri 
absurde, limitarea resurselor, degradarea rapidă a pădurilor tro
picale aducătoare de ploaie, înaintarea deșerturilor și stingerea 
accelerată a florei și faunei sălbatice etc., iar complexității „cla
sice" a problemelor i se suprapune o complexitate nouă, „de 
gradul doi" — provenind în special din caracterul progresului 
științific și tehnic. Proiectul pledează pentru cîteva orientări 
noi în probleme noi sau în probleme vechi care — în actualul 
context global — trebuie să fie privite din perspective noi : 
a) tehnologia trebuie pusă în slujba omenirii și nu omenirea 
în slujba tehnologiei ; b) deplasarea accentului de la problemele 
materiale, fizice către problemele cu caracter cultural, social și 
politic ; c) căutarea unor noi indicatori sociali și a unor noi 
criterii pentru verificarea și aprecierea importanței probleme
lor globale.

în cadrul acestor consemnări ne vom opri în special la 
cîteva din semnificațiile conceptelor pe care le lansează proiec
tul. Chiar dacă acestea nu sînt în multe cazuri cuantificate (sau 
cuantificabile), chiar dacă unele concepte — cum este învățarea
— sînt interpretate într-o manieră excesiv de extinsă, iar altele
— cum este „decalajul uman" — s-ar cere în continuare preci
zate, chiar dacă s-ar putea aduce și alte obiecții terminologiei 
și conceptelor descrise, toate acestea nu pot umbri efortul crea
tor al coautorilor pe linia lansării unor termeni noi. care, așa 
cum pe bună dreptate s-a subliniat la dezbaterile de la Salzburg 
din 1979, sînt „contagioși", comunicarea acestora fiind lipsită 
de dificultăți, iar unele noțiuni, ca, de pildă învățarea anticipa- 
tivă și învățarea participativă — sînt operaționale prin ele 
însele.

înainte de a ne ocupa de cîțiva din termenii-cheie ai proiec
tului, vom consemna unele din semnificațiile metodologice de 
ansamblu. în primul rînd, merită a fi reținută teza autorilor că 
ceea ce îndeobște este acceptat a se aplica la indivizi este apli
cabil, în mod specific și la societate ; creșterea este de pe acum 
nu numai recunoscută, dar și supralicitată în accepțiunea ei so- 
cietală (mai ales ca creștere economică) ; învățarea „societală" 
se va impune sub imperiul necesităților, iar proiectul discutat 
aci, sîntem siguri, va avea un rol de primă importanță în a o 
consacra în plan conceptual. După cum s-ar putea afirma că 
multe din noțiunile tradițional aplicate la nivel societal — 
macro sau micro — s-ar putea trata și în planul individului — 
să ne referim, de pildă, la armonizarea optimizărilor.

In al doilea rînd, prezintă un interes deosebit că autorii nu 
se rezumă la a pleda pentru depășirea opticilor fragmentare, re- 
ducționiste, dar prin categoriile fundamentale ne dau un exem
plu de depășire practică a frontierelor tradiționale. „Pentru cei 
trei coautori acest proiect a fost un laborator de încercare a 
toleranței reciproce, a comunicării internaționale și a urmăririi 
universalității în cadrul unor diferențe ireductibile. Aparținînd 
unor culturi diferite, familiarizați cu realitățile sociale cunoscute 
drept Est, Vest, Nord și Sud, am învățat cît de important este 
să ascultăm argumente noi și să părăsim perspectivele stricte 
ale disciplinelor în care s-a format fiecare dintre noi" *)  (p. 174). 
Teză cu largi rezonanțe și implicații, necesitatea „consensului 
asupra unui număr minim de valori universale" are un ecou 
aparte în economie. Știința economică este parcelată de nu
meroase frontiere trasate pe criterii de discipline academice, 
sisteme de valori, școli ideologice, orientări statal naționale etc., 
cu concepte utilizate în accepțiuni atît de diferite, în timp ce 
socializarea crescîndă a vieții economice și „mondializarea" nu
meroaselor aspecte ale acesteia, accentuează necesitatea unui 
consens asupra unui minim de noțiuni și categorii economice, 
care să deschidă calea unui sistem categorial cu vocație uni
versală ; sînt semnificative din acest punct de vedere „aproprie
rile" din statistică și din compartimentul metodelor și teh
nicilor de cercetare economică. Pășind în sfera teoriei econo
mice vom constata că cu cît înaintăm de la nivelul tehnico- 
economic către cel social propriu-zis, cu atît elementul ideolo
gic trage mai greu în balanță. însăși atingerea consensului vi- 
zînd adînc dialectica dintre știință și ideologie. Se poate afirma 
că odată „profesionalizarea" cercetării economice se produce 
nu o dezideologizare, ci o accentuare a acesteia, dar în forme 
mai subtile și cu mutarea centrului de greutate din sfera descrie
rii, a explicării cauzelor, genezei, naturii către sfera soluțiilor 
la problemele abordate. Elementul ideologic este prezent și în 
problematica globală și a face abstracție de aceasta ar însemna 
să cazi în mrejele „ideologiei dezideologlzante".

Dar dacă este adevărat, că atingerea consensului în sfera 
teoriei nu poate fi imaginată în termenii ignorării ideologiilor 
nu este mai puțin adevărat, că dimensiunea ideologică nu în
seamnă nici imposibilitatea dialogului și nici imposibilitatea 
„consensului asupra unui număr minim de valori universale" 
și în acest ultim punct găsesc o contribuție concretă a lucrări4 
comentate, de mare valoare umanistă și gnoseologică.

CONCEPTUL-CHEIE AL PROIECTULUI este acela de deca
laj uman, care este definit în repetate rînduri și sub multiple 
unghiuri pe întreg parcursul cărții : „deși foarte avansați în multr 
alte domenii, bărbații și femeile din zilele noastre nu sînt capabil4 
încă să înțeleagă pe deplin sensul și consecințele acțiunilor lor 
Neînțelegînd mutațiile pe care le provoacă în mediul natural, în 
conjurător și în propria lor condiție, ei intră tot mai mult îr 
conflict cu lumea reală" ; „distanța care există între complexi
tatea crescîndă și capacitatea noastră de a-i face față" ; „o diho 
tomie între complexitatea crescîndă a operei noastre proprii s 
dezvoltarea, ce rămîne în urmă, a propriilor noastre capa 
cități" etc

’) în același sens, se cere a fi menționat faptul că pe lingă cei tre 
coautori propriu-zis, proiectul este rodul unei participări de substanță : 
încă cel puțin trei cercuri de coautori. Primul, cel mal larg, este for
mat din numeroase personalități' din cele mai diverse țări ale lumii 
aparținînd unor culturi, convingeri filozofice diferite, precum și insti
tuții de cercetare șl învătămînt din diverse țări ale lumii ; al doilea, 
sînt cei 150 de partlclpanți la dezbaterea de la Salzburg, iunie 1979. 
care si-a desfășurat lucrările pe trei ateliere de lucru și care a luat în 
discuție textul inițial al lucrării, multe dintre comentariile și sugestiile 
făcute în timpul acestor întîlnirl fiind ulterior incluse în textul fina! : 
al treilea, cele trei echipe care au lucrat concomitent la București 
Cambridge șl Rabat.

Desigur, aceasta nu înseamnă că nu pot fi discutate în continuar< 
observațiile făcute în dezbaterile atelierului II al Conferinței de lr 
Salzburg (președinte Adam Schaff), după care „contextul soclal-pollti< 
al învățării nu este suficient de prezent în raport... deosebit de impor
tantă. dar absentă în mod curent este „voința social-politică“. Aeeast; 
absență reprezintă pentru învățare o problemă mai importantă deci' 
capacitatea de a face fată complexității citate în raport". De reținu' 
că aceste observații au fost făcute la textul inițial al raportului, dt 
care cei trei coautori au ținut cont la pregătirea textului final.



Vom reveni asupra modului în care acest concept central este 
susținut și se înlănțuie eu alte concepte conexe și derivate. 
Ne-am permite acum o singură remarcă : ideea după .care deca
lajul uman ar fi mai accentuat în țările dezvoltate din punct 
de vedere economic (vezi de pildă, p. 122, 178 și altele) s-ar 
cere mai atent discutată.

Decalajul uman, indiferent dacă-1 privim ca raport, dihoto
mie, distanță etc., cuprinde doi termeni : pe de o parte — com
plexitatea „de ordinul doi", pe de altă parte — capacitatea de a 
o slăpîni.

Complexitatea izvorîtă din progresul științific este generată 
prioritar doar de cîteva țări dar ea are o iradiație universală, 
statele în curs de dezvoltare fiind și ele direct implicate în ur
mările ei negative (de pildă, armele de exterminare in masă, 
tehnologiile dezumanizante, distrugerile de habitat, consumul ex
cesiv al resurselor naturale etc., etc.). Cît privește capacitatea de 
a controla complexitatea „de ordinul doi“ ea este legată nu nu
mai de individ, ci mai ales de colectivitățile național-statale ; și 
evident, diferă mult de la o țară la alta în funcție tocmai de ni
velul de dezvoltare economică, tehnologică, științifică, de însăși 
răspîndirea învățămîntului. Din acest punct de vedere „decalajul 
uman" este nu atît individual cît mai ales societal.

Se poate afirma că datele conținute în textul proiectului 
arată discrepanțe în domeniul „decalajului uman" care cu greu 
ar putea fi interpretate ca fiind de sens contrar celor eco
nomice, * 3)

3) Ajungind la acest punct nu putem să nu evidențiem relevanța ex
cepțională a datelor utilizate. Acestea ne arată însă că decalajele în 
domeniul cheltuielilor pentru învâțămint sînt de cîteva ori mai mari 
decit decalajul economic ; 60% din populația lumii are numai 6% din 
cheltuielile mondiale alocate școlilor publice. Pentru decalajul uman 
este, de asemenea, important de reținut și faptul că 37 de țări, repre- 
zentînd numai 30% din populația globului dețin 91%, din totalul oame
nilor de știință, inginerilor și tehnicienilor, în timp ce 115 țări, repre
zentând peste două treimi din populația lumii posedă circa 9% din acest 
personal calificat. La aceasta se adaugă și cheltuielile mondiale pentru 
știință șl tehnologie, în care partea țărilor industriale din Nord repre
zintă 95%, iar cea a celor din Sud numai 5%, raport agravat la rîndul lui 
de „exodul de lnteligență“, care costă anual țările în curs de dezvoltare 
pînă la 4.5 miliarde dolari. Potențialul de învățare umană este risipit 
prin analfabetism, care la rîndul Iul adîncește decalajul uman. Distin
gem 4 ferme de analfabetism : 1) analfabetismul propriu-zis, „primar", 
cuprindea in 1980, după estimațiile UNESCO, 820 000 000 adulti (exact 
1/5 din populația totală a lumii) : 2) analfabetismul functional (Inca
pacitate de a scrie și cili suficient de bine pentru a solicita o slujbă) :
3) analfabetismul „științific" rezultat din modul abstract de predare a 
științei, rupt de aplicațiile ei în lumea muncii. Analfabetismul „func
ționai* și „științific" este caracteristic țărilor dezvoltate, dar, evident 
sînt trepte derivate ale celui primar, concentrat în țările în curs de 
dezvoltare. 4) Doar cea de-a patra formă de analfabetism ar putea veni 
în sprijinul discutatei teze a unui decalaj uman mal mare în țările dez
voltate : este vorba de analfabetismul care se referă la acei oameni din 
țările dezvoltate sau în curs de dezvoltare care sînt evident incapabili 
de a înțelege etica cea mal simplă.

ÎN STRÎNSÂ LEGĂTURĂ cu „decalajul uman" este conturat 
conceptul de învățare, ca atitudine atît față de cunoaștere, cît 
și față de viață, ca proces de pregătire pentru a face față unor 
situații noi.

Autorii disting două tipuri fundamentale de învățare : învă
țarea de menținere și învățarea inovatoare. învățarea de men
ținere este „achiziția de norme, metode și reguli fixe pentru a 
face față unor situații cunoscute și recurente... acest tip de în
vățare este menit să asigure funcționarea unui sistem existent 
sau a unui mod de viață stabilit. învățarea de menținere este și 
va continua să fie indispensabilă pentru funcționarea și stabi
litatea oricărei societăți" (p. 26—27). învățarea inovatoare este 
„acel tip de învățare care poate aduce schimbare, reînnoire, 
restructurare și reformulare de probleme", „un tip de învățare 
care să pună accentul mai mult pe crearea de valori decît pe 
simpla lor conservare" (p. 27—29).

învățarea de menținere este în primul rînd analitică, valo
rile pe care se sprijină sînt date și recunoscute, în timp ce 
atributele principale ale învățării inovatoare sînt integrarea, 
sinteza, lărgirea orizontului și condensarea tuturor caracteristi
cilor ei transdisciplinare. Pe de altă parte, învățarea de menți
nere creează de obicei soluții a căror validitate este confirmată 
de autoritatea științifică și administrativă care le-a generat, 
în timp ce' o premisă-cheie a învățării inovatoare este că solu
țiile propuse sînt judecate înainte de a fi adoptate. într-un caz 
istoria joacă un rol preponderent, în celălalt învățarea din 
viitor este mai importantă chiar decît învățarea din trecut, 
în timp ce învățarea de menținere este adecvată situațiilor com
plexe provenind în special din sistemele naturale și din raportu
rile omului cu natura, învățarea inovatoare este menită să stă
pânească o complexitate „de ordinul doi", adică produsă de ac
țiunile umane și de sistemele făcute de om și reprezentată de o 
lume a culturii, a civilizației și a produselor artificiale ale 
omului.

Conceptul de „învățare inovatoare" este atît de important 
în economia lucrării încît autorii subliniază : „scopul principal 

al acestui raport este inițierea unei dezbateri cu privire la în
vățare și la viitorul omenirii axată pe conceptul de învățare 
inovatoare și pe caracteristicile ei fundamentale" (p. 29—30).

Anticiparea și participarea creatoare sînt la rîndul lor tră
săturile fundamentale ale „învățării inovatoare".

Anticiparea este definită prin contrapunerea ei adaptării ; 
în timp ce adaptarea sugerează o ajustare reactivă la presiu
nea externă, anticiparea implică o orientare care pregătește pen
tru posibile evenimente neprevăzute și ia în considerare alter
native viitoare de perspectivă îndelungată. Tehnicile ei sînt prog
noza, simularea, scenariile și modelele. Scopul ei este să ocro
tească societatea de traumatismul învățării prin șoc, ea pune ac
cent pe viitor, nu numai pe trecut, utilizează imaginația, dar 
se bazează pe fapte concrete.

Participarea creatoare se concentrează pe identificarea, înțe
legerea și reformularea problemelor, iar dreptul de a participa 
se cere a fi însoțit de îndatorirea de a accepta responsabilitățile 
pe care le implică. Ea are în miezul său demnitatea umană, care 
deși poate să aibă pentru diferite persoane diferite sensuri, auto
rii o circumscriu în trei dimensiuni : a) respectul acordat ome
nirii în ansamblu ; b) respectul reciproc între indivizi aparținînd 
unor societăți diferite din punct de vedere cultural ; c) respec
tul față de sine însuși.

Autorii fac o distincție interesantă între noțiunile de învă
țare și învățămînt, prima incluzînd-o pe cea de-a doua, dar și 
alte metode mai puțin formale, ca educația în familie, în grup, 
munca și jocul, mijloacele de comunicare — factori importanți 
și uneori predominanți de învățare ; în plus, în cazul învățării 
apare un element calitativ și anume conceptul de „învățare 
societală".

Ocupîndu-se de învățămîntul propriu-zis, autorii constată că 
o metodă caracteristică învățămîntului în multe școli este trans
miterea cunoștințelor „direct din raftul bibliotecii", ceea ce nu 
dezvoltă capacitatea de judecată critică — condiție de bază a 
stăpînirii complexității și incertitudinii crescînde. Ei scriu că ma
joritatea manualelor școlare sînt un model de ilustrare a unei 
poziții necritice : „în științele naturii, de exemplu, geneza și li
mitele descoperirilor științifice sînt rareori descrise. Textele se 
rezumă la prezentarea a ceea ce credem că știm, dar ignoră cu 
desăvârșire ceea ce ar trebui să știm" (p. 60). Putem adăuga că 
nici manualele de știiințe sociale nu se prezintă mai bine. Dacă 
ar fi să vorbim sub acest aspect de manualele universitare de 
economie politică, cu toate succesele înregistrate, ele continuă 
în cele mai multe cazuri, să prezinte linear sistemul de catego
rii, fără „zig-zag"-urile în timp prin care s-a ajuns la el, fără 
confruntările punctelor de vedere coexistente actualmente, fără 
preocuparea necesară pentru instrumentele și tehnicile de inves
tigație, fără conturarea tendințelor de viitor în știința respec
tivă, ca să nu mai vorbim de neglijarea orizonturilor interdis- 
ciplinare.

în același timp, dorim să subliniem că exigențele interdisci- 
plinarității, cu deplin temei accentuate în carte, impun luarea 
în considerare și a „opticii economice", atît de intens prezentă în 
remarcabilele prefețe ale lui Mircea Malița la „Al doilea raport 
către Clubul de la Roma" (Ed. politică. 1975) și Ia recenta tra
ducere a Raportului Bariloche (Ed. politică. 1981).

Desigur „optica economică", conceptele economice, nu trebuie 
interpretate în sens- îngust. Dezvoltarea, spun pe bună dreptate 
autorii, nu mai poate fi definită doar în termenii creșterii eco
nomice. preocuparea pentru creșterea produsului național brut 
este în prezent egalată, dacă nu și depășită, de importanța ce 
se acordă problemelor distribuției, identității culturale și dez
voltării sociale și umane. Dar, „produsul național brut", el în
suși. va putea îngloba rezultatele activității în domeniul so
cial și uman — propuneri interesante în acest sens au și fost 
făcute tocmai din partea științelor economice si tot economiștii 
au avansat și interesante argumente în favoarea înlocuirii . pro
dusului național brut" cu „fericirea națională brută" (vezi lu
crările lui Nicolae Georgescu Roegen și unele referate la ultimul 
Congres mondial de științe economice, Mexic 1980).

Totodată, este evident că învățarea inovatoare nu va putea 
avea alt suport material trainic decît un înalt nivel de dezvol
tare economică, o creștere economică optimală a cărei fază con
stitutivă determinantă va deveni însăși cercetarea științifică. Se 
poate adăuga și faptul că instrumente importante ale fansnu- 
nerii în practică a dezideratelor învățării inovatoare se for
jează și în „atelierul de unelte" al științei economice : de Pildă 
unul din sensurile cele mai profunde ale restructurărilor actuale 
din știința economică este închegarea unui instrumentar efi
cient de prefigurare a ciclului economic nu numai pentru pe
rioade scurte, ci și medii-lungi. ceea ce ar putea contribui 1"

Tudorel POSTOLACHr
(Continuare în pag. 27)
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PREOCUPĂRILE gînditorilor marxiști 
pentru metodă în cercetările sociale au 
cîștigat în substanță pe măsura creșterii 
valului revoluționar al mișcării 
muncitorești, a clarificării și maturizării 
politico-ideologice a partidului comunist, 
și afluxului de forțe intelectuale spre 
mișcarea revoluționară. Pornind de la 
învățămintele materialismului dialectic 
și istoric, gînditorii revoluționari autohtoni 
din perioada interbelică au supus astfel 
realitatea socio-economică românească 
unor tot mai profunde investigații 
statistice și sociologice*).  în acest scop, 
a fost necesară culegerea și prelucrarea 
unui volum cît mai mare de date, fapte ; 
gînditorii, economiștii aflați pe pozițiile 
clasei muncitoare au apelat tot mai mult 
— și cu folos științific — la anchete 
sociologice, din care - cum arăta 
social-democratul ion Clopoțel — „s-au 
desprins adevăruri ce nu s-ar fi lăsat 
altfel niciodată relevate"1).

• Lucrarea „BAZELE CONDU
CERII ÎNTREPRINDERII", volum 
tipărit recent la Editura „Dacia" 
din Cluj-Napoca, sub semnătura 
lui loan Mihuț, se integrează 
in preocuparea largă ce se ma
nifestă pe planul cercetării eco
nomice pentru problemele con
ducerii in economie, preocupa
re stimulată cu deosebire prin 
generalizarea acțiunii noului me
canism economico-financiar. Au
torul a urmărit să ofere o ima
gine cuprinzătoare, dinamică, a- 
supra procesului de conducere 
deopotrivă la nivel macro și 
microeconomic, evidențiind mu
tațiile calitative înregistrate in

Continuînd tradițiile sociologice 
socialiste ale lui C. Dobrogeanu-Gherea, 
în perioada interbelică, cugetătorii 
marxiști de prestigiu ca L. Pătrășcanu, 
P. Constantinescu-lași, Eugen Rozvan, 
Petre Bejenaru, Miron 
Constantinescu și alții au întreprins 
investigații prețioase, care le-au permis 
reliefarea mai pregnantă a unor tendințe 
ale economiei românești, ale situației 
clasei muncitoare și țărănimii. încă în 
1926, P. Constantinescu-lași aprecia 
necesitatea unor demersuri sociologice în 
cercetările sociale subliniind că „pentru 
a ne da seama exact de adevărul istoric, 
nu numai că nu trebuie să neglijăm, ci 

să dăm locul de cinste studiului sociologic 
în toate perioadele și fragmentele 
naționale ale istoriei"2).

Se știe că una din problemele-cheie 
ale economiei românești, a cărei 
cunoaștere mai exactă necesita ample 
investigații sociologice, era problema 
agrară. Deformarea imaginii reale a 
acesteia în optica burgheză trebuia 
corectată de gînditorii marxiști. „Satul — 
scria V. Munteanu - e privit din tren 
sau din automobil. Țăranul e cunoscut 
din conversații. Peisajul economic 
și social e apreciat după felul 
de "judecată al fiecărui intelectual... 
Teorii și judecăți apriori cite vreți, lipsind 
esențialul - documentarea asupra 
realității"3). Astfel, în vederea clarificării, 
pe baza cunoașterii temeinice, de facto, 
a problemei agrare, în 1924, Partidul 
Comunist Român a inițiat o amplă analiză 
sociologică vizînd modul de desfășurare 
și consecințele reformei agrare din

1918-1921. In apelul Secretariatului 
C.C., apel intitulat „Către toți membrii 
Partidului Comunist", era publicat 
chestionarul care a prefațat această ( 
analiză și care cerea răspunsuri la 
următoarele situații : cît pămînt s-a 
expropriat în localitate și cît a mai rămas 
proprietarului ; ce fel de rușfeturi se 
cer (cum se fac muncile agricole : în 
bani, în dijmă și cu ce preț) ; ce salarii 
se plătesc slugilor și argaților ; ce 
plătește țăranul către stat și către 
comună pentru un pogon de pămînt ; 
ce rușfeturi și bacșișuri dă primarului, 
jandarmilor, agronomilor, perceptorilor ; 
ce dobîndă plătește la banii împrumutați; 
cum și prin cine vinde țăranul cerealele ; 
cum își procură lemne, sare, 
petrol etc." 4).

Materialul documentar rezultat a 
servit pentru cunoașterea mai profundă 
a realităților satului românesc, fiind 
folosit în abordarea mai realistă 
a esenței și soluției problemei agrare. 
Se resimțea această necesitate întrucît, 
după cum se știe, cu puțin timp înainte, 
în problema agrară, ca urmare a unor 
influențe dinafară, unele documente de 
partid înseraseră o soluție greșită și 
nepotrivită momentului istoric și realității 
românești — „naționalizarea pămîntului". 
Iar această teză trebuia corectată, în 
primul rînd, în lumina realităților 
românești.

în literatura economică a epocii, 
comuniștii, socialiștii și social-democrații 
au acordat o atenție constantă problemei 
agrare și îndeosebi descifrării 
consecințelor reformei din 1918-1921,

practica de conducere a econo
miei naționale, progresele con
semnate pe plan mondial și in- 
sistind îndeosebi asupra proble
melor conducerii întreprinderii. 
In cuprinsul cărții se procedează 
la o etapizare a evoluției siste
mului de conducere a întreprin
derilor românești. Proiectind o 
viziune sistemică asupra știin
ței conducerii volumul evidenția
ză, totodată, originalitatea con
cepției noastre asupra mecanis
mului și metodelor de conducere 
modernă a proceselor economice, 
pune în lumină valoarea teoreti
za, totodată, originalitatea con- 
conducerii muncitorești și auto- 
gestiunii economico-financiare. 
Prin demersul teoretic pe care îl 
propune prin referințele cu ca
racter metodologic și practic, vo
lumul oferă o imagine detaliată, 
cuprinzătoare deopotrivă asupra 
procesului de conducere a între
prinderilor moderne cît și a pro
filului conducătorului pe care îl 
pretinde o astfel de întreprinde
re. Prin informațiile pe care le 
conține, lucrarea menționată do- 
bindește atributele unui instru
ment de lucru destinat cadrelor 
de conducere, tuturor economiști
lor.

Planificarea centrală 
și mecanismele pieței

• Adaptarea continuă a sis
temului de conducere și organi

zare a economiei la exigențele ce 
izvorăsc, deopotrivă, din asigura
rea pe plan intern a unui echili
bru al dezvoltării și din schimbă
rile ce survin la nivelul econo
miei mondiale constituie o legita
te cu caracter obiectiv; din a- 
ceastă optică, economia R.P. Chi
neze ar prezenta - potrivit opi
niei exprimate de He Jianzhang 
in articolul „BASIC FORMS IN 
THE SOCIALIST ECONOMY" pu
blicat in numărul din ianuarie 
a.c. al revistei „China Recon
structs" — două trăsături princi
pale : a) coexistența mai multor 
forme de economie - de stat, 
colectivă și individuală, unde 
prima formă deține ponderea ; 
b) lărgirea ariei de manifestare 
a mecanismului pieței. De altfel, 
se arată in articol, Îmbinarea cit 
mai elastică a caracterului pla
nificat cu cel specific pieței se 
vădește a fi, in plan practic, as
pectul cel mai dificil de soluțio
nat. Potrivit concepției economiș
tilor chinezi, asigurarea unui 
plan economic flexibil ar presu
pune citeva condiții importante. 
Prima se referă la asumarea u- 
nor sarcini de plan realiste, di
mensionate riguros in funcție de 
resursele existente. Celelalte 
condiții au in vedere, susține 
H. J., punerea la dispoziția sta
tului a unor rezerve — financiare 
și materiale - precum și asuma
rea de către acesta a dreptului 
de decizie in ce privește investiții
le de interes național ; dreptul 

statului de a iniția reforme admi
nistrative și a decide, în anumite 
limite, asupra structurii produc
ției, asupra insăși existenței în
treprinderilor ; mutarea accentu
lui de pe funcția strict normativă 
a planificării centrale pe cea 
de orientare și îndrumare, În
treprinderile urmind a-și alcătui 
planul propriu de activitate în 
raport cu obiectivele macroeco
nomice stabilite și cu cerințele 
pieței - interne și externe.

Informarea științifică 
și tehnică

• Cunoscută pentru progre
sele realizate in domeniul tehno
logic Japonia își propune, in 
pragul deceniului nouă, trei o- 
biective importante. După cum 
arată Kasuo Matsumato in arti
colul „LA RECHERCHE SCIENTI- 
FIQUE ET TECHNIQUE AU JA
PON : OBJECTIFS ET MOYENS 
MIS EN OEUVRE - articol publi
cat in revista „Industries et tech
niques" șl reprodus in numărul 
1744 al publicației „Problemes 
Economiques" - acestea sint : 
consolidarea realizărilor obținute 
pe plan tehnologic, formarea u- 
nei largi categorii de oameni in
ventivi și punerea in practică a 
unui ansamblu de măsuri capa
bile să asigure independența teh
nologică a țării. Un element prin
cipal al strategiei amintite, opi
nează K. M., il constituie și per-
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pentru a putea astfel formula o tactică 
justă a luptei de clasă în mediul rural, 
pentru progresul social și îmbunătățirea 
situației țărănimii. Dezlegări științifice și 
realiste, pe baza unor minuțioase 
cercetări statistice și sociologice sînt 
legate de numele lui Lucrețiu Pătrășcanu, 
care încă din 1924-1925 elaborează 
numeroase și pertinente studii agrare.5)

*) Desigur, sociologia marxistă nu pretin
dea că poate să descifreze realitatea socială 
în toate detaliile ei concrete, în toată com
plexitatea șl dinamica el. Așa cum arăta 
Lenin, „suma tuturor acestor schimbări, în 
toate ramificațiile lor, n-ar putea fi cuprin
să, în cadrul economiei capitaliste mondiale, 
nici de 70 de gîndltorl ca Marx. Maximum ce 
s-a putut realiza este că au fost descoperite 
legile acestor schimbări, că a fost dezvă
luită în limitele el mari, esențiale, logica 
obiectivă a acestor schimbări și a dezvol
tării lor istorice".

1) Ion Clopoțel, Anchetă — metodă socia
listă. In : „Cuvîntul literar" nr. 35, 7 iulie 
1934, p. 5.

2) P. Constantinescu-Iașl, Caracterizarea și 
împărțirea istoriei românilor. O nouă con
cepție, Iași, 1926, p. 245. Mai menționăm fap
tul că tehnicile statistice șl sociologice au 
fost folosite de ginditorii marxiști cu precă
dere în cercetarea situației clasei muncitoare

șl țărănimii. Inspirată de exemplul „Capita
lului", preocuparea lor pentru culegerea și 
prelucrarea unor date statistice și fapte de

In aceste lucrări, Pătrășcanu susținea 
cu justețe ideea potrivit căreia problema 
agrară a continuat să rămînâ nerezolvată 
și după reforma din 1918—21, deși aceasta 
,,a constituit un moment de cotitură 
în dezvoltarea țării" ; proprietatea 
funciară fiind încă puternică, soluția 
rezolvării problemei trebuia să se înscrie 
în coordonatele unei noi reforme, cu un 
caracter mai democratic și care să 
creeze premise noi economice și sociale, 
esențiale, pentru progresul agriculturii. 
„Trebuie subliniat chiar de la început — 
afirma Pătrășcanu — că ar fi fals și 
neștiințific a considera reforma agrară 
(din 1918-1921, n.n.) ca soluția ideală 
și definitivă a tuturor problemelor 
economice și sociale care timp de 60 de 
ani au frămîntat țărănimea în diferite 
provincii care formează astăzi România 
Mare. Reforma agrară nu deschide calea 
ultimului stadiu de dezvoltare a relațiilor 
agrare românești și starea creată de ea 
este departe de a fi fără defecte și 
fără lipsuri importante"5).

Articulînd dialectic analiza economică 
cu cea politică, L. Pătrășcanu prevenea 
cititorul asupra riscului comiterii a două 
erori contradictorii : de absolutizare și, 
respectiv, de subestimare a consecințelor 

reformei agrare din 1918—1921. în primul 
caz, el avea în vedere necesitatea „de 
a nu sări peste etape" și deci de a 
preconiza „programe socializante", 
naționalizarea pămîntului,
programe care
nu puteau duce, în condițiile epocii 
respective, decît la „o compromitere - 
deatlfel cu totul pe nedrept — a ideii 
socialiste, o profundă slăbire a 
muncitorimii, o puternică reacțiune 
antisocialistă în unele pături țărănești 
și mic-burgheze"7).

în al doilea caz, militantul comunist 
arată că reforma agrară amintită nu 
însemna nici deschiderea drumului spre 
faza imperialistă a capitalismului, a 
unui „capitalism pur", „european" ; 
dimpotrivă — afirma Pătrășcanu — * 2 

„această lichidare (a rămășițelor feudale 
- n.n.) nu va deschide drumurile 
„adevăratului capitalism", ci va fi urmată 
nemijlocit - și probabil rapid - de 
fundamentale schimbări în actualele 
raporturi de producție, împrejurare care 
nu argumentează însă prin nimic 
parole și platforme socializante 
imediate". Istoria i-a dat deplină 
dreptate gînditorului comunist, iar 
concepția sa agrară a adus o prețioasă 
contribuție științifică la luminarea 
tacticii agrare a mișcării noastre 
muncitorești din epoca, atît de agitată, 
și cu consecințe dureroase pentru țară, 
a anilor dintre cele două războaie 
mondiale.

conf. dr. Gh. CIULBEA
viață asupra stării materiale și spirituale a 
lucrătorilor industriali șl a . țăranilor munci
tori, se concretiza in presă sub forma unor 
rubrici speciale („Anchetele economice", 
„Anchetele noastre" etc.) precum și a unor 
articole, studii, broșuri sau lucrări mai largi 
realizate prin mijloace sociologice.

3) V. Munteanu, Contradicțiile satului ar
delean, în „Cuvîntul liber" nr. 10, 12 ianua
rie 1935.

'■) „Socialismul" nr. 6, 18 ianuarie 1924
6) Cităm printre acestea : „Reforma agrară 

în România Măre și urmările ei" (teza de 
doctorat, Leipzig, 1925) ; „Băncile și benefi
ciile lor" (1928) ; „Frontul popular sociali
zant" (1935) ; „Statul țărănesc — un nou tip 
de stat ?“ (1936) ; „început de criză în eco
nomia mondială" (1938) ; „Un veac de fră- 
mîntărl sociale" (1944) ; „Sub trei dictaturi" 
(1944) ; „Problemele de bază ale României" 
(1944).

6) L.D. Pătrășcanu, Studii economice și so- 
clal-politice (1925—1945), Ed. politică, 
1978. p. 98.

’) L.D. Pătrășcanu, Texte social-politice 
(1921—1933), Ed. politică, lgt5, j). 198—199.

fecționarea sistemului de infor
mare științifică și tehnică, ale că
rui baze au fost conturate în 
1969. In această optică celor 
cinci principii fundamentale de 
organizare a acestui sistem - 
elaborarea unor programe infor
maționale pe termen lung ; co
lectarea tuturor informațiilor po
sibile ; difuzarea informațiilor se
lectiv, in funcție de necesitățile 
fiecărui solicitant; corelarea a- 
cestui sistem cu celelalte sisteme 
informatice existente la nivel na
țional ; o intensă cooperare in
ternațională — li se va adăuga 
in viitor, printre altele și un sis
tem de sine stătător de informa
re asupra brevetelor de invenții 
- autohtone sau realizate in alte 
țări.

Etnologie

• in apariția sa pe anul 1981, 
revista „ ETHNOLOGIC A" (tipări
tă sub direcția Tui Romulus Vul- 
cănescu) înmănunchează studii 
diverse — semnate de autori pres
tigioși - a căror trăsătură comună 
o reprezintă încercarea de a sur
prinde raporturile de interdiscipli- 
naritate ale etnologiei cu alte 
științe sociale. Astfel, o primă 
secțiune a volumului este consa
crată examinării raporturilor din
tre istorie și etnologie, R. Vulpe, 
L Franga și P, Simionescu oprin- 

du-se, în studiile publicate, asu
pra unor probleme privind conti
nuitatea și unitatea poporului 
român, evoluția limbii române, 
asupra unor elemente metodolo
gice ale tratării documentelor et
nologice,

Realizat cu ocazia aniversării 
centenarului nașterii lui Dimitrie 
Guști, un alt grupaj de materiale 
incorporate in volum cercetează 
influențele școlii sociologice de 
la București asupra dezvoltării 
gîndirii etnologice românești. 
Sînt analizate, din acest unghi, 
implicațiile concepției sociologice 
a lui D. Guști asupra modelului 
de investigație etnologică (Șt. 
Milcu), direcția sociologică în 
etnologie (T. Herseni), aspecte 
ale cercetării „folclorului mitic" 
de către școala sociologică de la 
București (R. Vulcănescu) etc., 
studii asupra perspectivelor etno
logice (A. Spiridon, H. Wald). 
Revista cuprinde, de asemenea, 
articole cu caracter informativ, 
recenzii la cărți de specialitate, 
publicate în țară și străinătate.

• Ultimul volum al „ANALE
LOR UNIVERSITĂȚII DIN CRA
IOVA" (seriile filozofie, sociolo
gie, istorie nr, 5/1980 și științe 
economice, geografie nr. 12/

1981) este consacrat prezentării 
rezultatelor unei cercetări cu ca
racter monografic, desfășurată pe 
mai mulți ani, asupra aspecte
lor pe care le implică dezvolta
rea teritorială a zonei Balș. In
vestigația a fost proiectată și rea
lizată în manieră pluridisciplina
ră, încorporind munca unor spe
cialiști de formație diversă - eco
nomiști, ingineri, sociologi, me
dici, psihologi etc. Problemele 
cercetate au vizat surprinderea, 
într-o perspectivă cît mai mare 
de timp, a interdependențelor 
complexe ce iau naștere, în pro
cesul dezvoltării microzonei Balș, 
intre factorul economic, uman, e- 
■cologic, între modelele cultu

rale tradiționale și noile elemente 
care apar in procesul urbanizării.

Pe parcursul celor peste două 
sute de pagini, cît însumează re
centul volum, sînt prezentate me
todologia și concluziile unor stu
dii sectoriale în care autorii au 
procedat la analize de detaliu: 
volumul și calitatea resurselor de 
muncă din zona Balș, posibilită
țile de integrare a personalu
lui muncitor, aspecte ale uti
lizării forței de muncă și a re
surselor materiale la întreprin
derea de osii și boghiuri Balș. 
In acest cadru a fost subliniată, 
ca problemă stringentă a dez
voltării armonioase a microzonei 
studiate, necesitatea asigurării 
unor modalități diverse de utili
zare a forței de muncă locale, de 
pregătire a acesteia, sugerîn- 
du -se astfel unele soluții vizînd 
evitarea depopulăm comunelor 
învecinate, precum și preîntimpi- 
narea unor fenomene disfuncțio- 
nale, a unor probleme familiale 
etc. - pe care le poate genera 
industrializarea.



ECONOMIE MONDIAEĂ

Creșterea prețurilor - 
consecință a crizei 

economice mondiale

Economia mondială, rela
țiile economice internaționale au 
cunoscut în ultimii ani multiple 

și profunde manifestări de criză și 
dezechilibru, distorsiuni și perturbații. 
Practic astăzi, se poate afirma că este 
vorba de o criză economică cu carac
ter mondial, care se reflectă, într-o 
măsură mai mare sau mai mică, în 
toate continentele și toate statele, a- 
vînd repercusiuni puternice asupra dez
voltării economico-sociale pretutindeni 
pe glob.

Una din manifestările principale ale 
crizei economice mondiale este infla
ția, creșterea generalizată a prețurilor 
interne și internaționale, erodarea con
tinuă a puterii de cumpărare a bani
lor. Privind retrospectiv evoluția pre
țurilor in perioada postbelică, consta
tăm că după 1950 procesul inflaționist 
s-a agravat continuu, pentru ca în de
ceniul trecut — mai ales după declan
șarea crizei energetice — să se con
state generalizarea lui la cote tot mai 
înalte. „Inflația — subliniază un exe
get al fenomenului, Samuel A. Morley, 
în lucrarea sa „Inflation aild unemploy- 
ment“ (The Dryden Press, Hindsdale, 
Illinois) — este cea mai importantă 
problemă economică căreia trebuie să-i 
facă față în prezent economia mondia
lă. în ultimii zece ani s-a încercat în 
zadar o revenire la stabilitatea rela
tivă a prețurilor mondiale, rezultatul a 
fost dimpotrivă escalada continuă a in
flației".

Corelația intern-internațional

AV1NDU-ȘI sorgintea atît în dezechi
librele profunde ale economiei mondia
le, cit și in politica expansionistă, im- 
plicînd o continuă și evidentă depre
ciere a puterii de cumpărare a bani
lor în economia capitalistă postbelică, 
fenomenele inflaționiste complexe din 
economia mondială — în rîndul căro
ra se poate enumera majorarea sub
stanțială a prețurilor energiei și ale 
unor materii prime, scumpirea tehno
logiei și a serviciilor internaționale, e- 
rodarea valorică a dolarului și altor 
monede utilizate în plățile internațio
nale — exercită, la rîndul lor, presiuni 
considerabile asupra prețurilor interne 
din diferite țări. Este evident că în con
dițiile interdependențelor economice 
crescînde din lumea contemporană, fe
nomenul inflaționist se transmite prin 
diferite canale ale schimburilor inter
naționale, prin mecanismele relațiilor 
comerciale și financiare dintre națiuni, 
pînă la nivelul prețurilor cu amănun
tul cu care sînt cumpărate, pe piața 
internă, produsele de.către consumato
rul final. Desigur, procesul de prolife
rare internațională și internă a creș

terilor de preț nu este deloc simplu, 
multiplele lui fațete constituind obiec
tul unor analize și cercetări complexe 
in cercurile de specialitate, dar, așa cum 
dovedește experiența cel puțin a ulti
milor ani, pînă la urmă, mai devreme 
sau mai tîrziu, inflația mondială, fer 
nomenele de criză de pe plan mondial 
se reflectă într-o mai mare sau mai 
mică măsură, în evoluția ascendentă a 
prețurilor cu amănuntul în toate ță
rile.

Cîteva exemple sînt semnificative. în 
primul rînd, creșterea prețului țițeiu
lui și al altor produse energetice pe plan 
mondial a exercitat presiuni directe 
asupra prețurilor interne din toate ță
rile, în mod deosebit din țările mari im
portatoare de energie. Avînd în vede
re rolul energiei ca bază a oricărei ac
tivități economice, această influență a- 
supra prețurilor a fost generalizată în 
toate sectoarele economice (industrie, a- 
gricultură, servicii) și s-a prelungit pe 
parcursul a mai mulți ani. Chiar dacă 
în unele țări influența majorării sub
stanțiale a prețului țițeiului nu s-a 
transmis imediat pe pianul prețurilor 
interne ca urmare a intervenției sta
tului (de exemplu, prin finanțarea de 
la buget a diferențelor de preț), aceas
tă situație nu a putut continua prea 
mult timp deoarece ar fi dus la e- 
puizarea resurselor bugetare, precum și 
la formarea unor structuri deformate 
în economie. O influență similară s-a 
manifestat și în ceea ce privește ma
jorarea prețurilor internaționale ale u- 
nor materii prime (minereu de fier, me
tale neferoase, bumbac, cereale, zahăr 
etc.).

în al doilea rînd. presiunile inflațio
niste externe s-au transmis prin scum
pirea tehnologiei, fenomen, de aseme
nea, cu multiple consecințe în lanț : 
majorarea efortului investițional, creș
terea costurilor, etc. Un al treilea me
canism de transmitere a inflației pe 
plan internațional îl reprezintă cel fi
nanciar : ca urmare a dezechilibrelor 
balanțelor de plăți, a mișcărilor de ca
pitaluri speculative, a fluctuațiilor va
lorice ale monedelor utilizate în plă
țile internaționale, sau a majorării sub
stanțiale a ratei dobînzilor Ia credite
le internaționale, se formează dispro
porții în structurile economice, care în 
final pot genera maiorări de prețuri.

La presiunile inflaționiste transmise 
din exterior prin mecanismele mențio
nate trebuie adăugată tendința ascen
dentă a prețurilor ca urmare a unor 
factori interni : creșterea cheltuielilor 
cu forța de muncă peste sporul pro
ductivității muncii ; majorarea cheltu
ielilor materiale ca urmare a utilizării 
unor resurse naturale interne mai cos
tisitoare ; crearea unor dezechilibre in
terne diverse (exces al cererii, expan

siune monetară ce depășește creșterea 
producției fizice, deficite bugetare etc.).

Proporțiile creșterilor de preț

CA URMARE a conjugării acestor 
factori interni și externi, în marea ma
joritate a țărilor lumii s-a înregistrat 
o tendință de creștere accelerată a pre
țurilor interne (cu amănuntul și ridi
cata). De exemplu, pe ansamblul 
O.C.D.E., creșterea prețurilor cu amă
nuntul — cea mai semnificativă ca
tegorie de prețuri interne, deoarece ea 
determină nivelul de trai al populației 
— s-a accentuat de la o medie anua
lă de 3—4% în deceniul ’50, la 4—6% 
în deceniul ’60 și peste 10% în dece
niul ’70, startul pentru actualul dece
niu fiind de 11—13%. Este semnifica
tiv că în multe cazuri creșterile de preț 
au depășit majorarea salariilor nomi
nale, ceea ce a generat un declin al 
puterii de cumpărare a salariilor. Con
form datelor comunicate de Serviciul 
de presă al Comisiei C.E.E., jumătate 
din țările comunitare au_ cunoscut în 
1931 o evoluție negativăa puterii de 
cumpărare a maselor : salariul real a 
scăzut cu 0,2% în R.F. Germania, cu 
1,2% în Danemarca, cu 3% în Olanda, 
cu 1,3% în Irlanda și cu 0,2% in Ita
lia.

Din 1970 pînă în 1980 nivelul prețu
rilor cu amănuntul a crescut de 2—4 
ori și chiar mai mult în toate țările oc
cidentale. Datele statistice relevă că în 
țările în curs de dezvoltare majorarea 
prețurilor cu amănuntul în perioada 
menționată a fost de și mai mare am
ploare, avînd în vedere capacitatea mai 
scăzută a acestor țări de a contracara 
efectele crizei economice mondiale. De 
asemenea, majorări semnificative ale 
prețurilor cu amănuntul s-au înregis
trat și în țările socialiste (vezi tabelul 
nr. 1).

Un capitol important în structura in
dicelui prețurilor cu amănuntul în ori
ce țară îl reprezintă prețurile produ
selor agroalimentare. Limitîndu-ne a- 
naliza la eșantionul țărilor occidentale 
menționate în tabel, pentru care avem 
date statistice comparabile, menționăm 
că structura cheltuielilor de consum ale 
populației indică pentru consumul ali
mentar o pondere de 20—40%, în timp 
ce pentru chirii și întreținerea locuin
țelor aceasta este de 15—20%, pentru 
transport de 10—15%, iar pentru îm- 
brăcăminte-încălțăminte de 8—10%. 
Dar, așa cum se observă din tabel, toc
mai prețurile cu amănuntul ale pro
duselor agroalimentare au înregistrat în 
deceniul trecut în aproape toate țări
le menționate, creșteri mai mari decît 
media, ceea ce s-a reflectat cu atît mai 
puternic asupra nivelului de trai.
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Tabelul nr. 1
Indicele prețurilor cu amănuntul în 198!)

(1970 = 100)

Țara Indicele 
general

Indicele pro
duselor agro
alimentare '

Bulgaria 123 139
Ungaria 159 162
Polonia 152 152
U.R.S.S. 103 103
Cehoslovacia 111 107
Canada 216,7 263,5
Danemarca 255,6 163,0
Franța 251,3 254,0
Grecia 379,7 425,2
Italia 369,1 355,6
Japonia 236,6 234,3
Olanda 202,9 124,1
Portugalia 225,0 228,3
Spania 414,1 372,6
Marea Britanie 360,8 395.8
S.U.A. 212,4 216,8

Sursa : UN Monthly Bulletin of Statistics, 
nr. 11/1981 ; Anuarul statistic al Secretariatu
lui C.A.E.R., 1981.

Tendința prețurilor 
la produsele agroalimentare

CREȘTEREA rapidă și de proporții a 
prețurilor cu amănuntul ale produselor 
agroalimentare se poate sesiza nu numai 
la nivelul indicilor de preț, dar și la 
nivelul evoluției ca atare a prețurilor 
în magazine. Informațiile disponibile 
arată că numai din septembrie 1979 pînă 
în iulie 1980, pe piața din Bonn, prețul 

Tabelul nr. 2
Evoluția prețurilor medii anuale Ia unele produse agroalimentare 

pe piețele internaționale reprezentative
— dolari/tonă —

Sursa : evidența de prețuri a I.E.M.

Produsul Piața 1970 1981
Modificări %

1981/1970
Grîu Chicago 56,71 155,50 + 174,2
Porumb Rotterdam 66,73 150,19 + 125,1
Zahăr Londra 84,60 453,81 + 436,4
Unt Londra 903,70 4 325,27 + 378,6
Brînză Cheddar Londra 1 136,00 3 320,40 + 192,2
Carne de porc Hamburg 1.135.01) 2 027 87 + 71,1
Carne de vită Milano 1 273,16 3 604,52 + 183,1

cu amănuntul pentru carne a crescut 
cu 35—37% ; pentru ouă cu 24% ; pen
tru ulei cu 23% ; pentru orez cu 17%. 
în aceeași perioadă, pe piața din Lon
dra, prețurile cu amănuntul au crescut 
cu : 30% la carne de porc ; 21% la ouă ; 
24% la unt ; 15% la brînză Cheddar, 
14% la lapte ; 25% la pîine albă ; 16% 
la orez ; 15% la zahăr.

Care sînt factorii care determină o 
asemenea evoluție a prețurilor cu amă
nuntul ale produselor agroalimentare ? 
Desigur și în' cazul acestor produse ac
ționează aceleași mecanisme interne și 
internaționale prezentate anterior. Pre
țurile principalelor produse agroali
mentare pe piața internațională au în
registrat în intervalul 1970—1981 creș
teri importante. După cum rezultă din 
tabelul nr. 2, cele mai accentuate ma
jorări ale prețurilor s-au înregistrat Ia 
zahăr (de 5,4 ori), unt (4,8 ori), brînză 
Cheddar (2,9 ori), came de vită (2,8 ori), 
grîu (2,7 ori), porumb (2,1 ori). Crește
rile sînt semnificative și ele explică în 
parte evoluția ascendentă a prețurilor 
interne ale produselor agroalimentare 
în cele mai multe țări. Conform apre
cierilor formulate de cercurile de spe
cialitate, odată cu declanșarea crizei 
energetice s-a încheiat o perioadă de 
relativă stabilitate a prețurilor produse
lor agroalimentare, începînd o nouă pe
rioadă caracterizată printr-o tendință 
ascendentă pe fundalul unor fluctuații 
frecvente ale prețurilor (subliniem că în 
ciuda acestor evoluții fluctuante nivelul 
prețurilor nu a mai revenit niciodată 
la cel dinaintea anului 1973).

Așa după cum se știe, în ultimii ani 
creșterea producției agricole mondiale 
s-a obținut într-o proporție tot mai 
mare pe cale intensivă, ceea ce a pre
supus consumuri energetice sporite (sub 
formă de îngrășăminte chimice, anti- 

dăunători, irigații, mijloace de muncă 
mecanizate). Dacă în ultimul deceniu 
consumul mondial de energie fosilă s-a 
dublat, în agricultură el a crescut în- 
tr-un ritm mai rapid decît în alte sec
toare economice.

în condițiile creșterii vertiginoase a 
prețurilor petrolului și gazelor natura
le, costurile de producție și implicit pre
țurile produselor derivate destinate 
agriculturii s-au majorat și ele. Astfel, 
dacă luăm ca exemplu numai ureea — 
principalul îngrășămînt azotos utilizat 
în agricultură „— se constată o creștere 
a prețurilor acestui produs pe piața in
ternațională de 4,6 ori în intervalul 
1970—1980 (numai în ultimii doi ani 
creșterea a fost de circa 30%).

Costurile de producție ridicate au 
exercitat Q presiune puternică asupra 
prețurilor produselor agroalimentare pe 
nieteie interne și pe piața internaționa
lă și prin intermediul contribuției lor la 
reducerea ofertei de asemenea produse. 
Dacă în intervalul 1950—1960 ritmul 
mediu anual de creștere a producției 
mondiale de cereale a fost de 3,1%, în 
deceniul trecut a fost de numai 2,3%.

Sub impulsul complexului de factori 
menționați, o creștere a prețurilor — 
riguros controlată și mai lentă decît în 
multe alte țări — a avut loc și în țara 
noastră. Pornind de la realitatea că 
asigurarea unui echilibru corespunzător 
al prețurilor constituie un factor hotă- 
rîtor al bunei desfășurări a activității 
economice și al aplicării consecvente a 
noului mecanism economico-financiar, 
așa cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu „aplicarea măsurilor de ac
tualizare și îmbunătățire a prețurilor 
din industrie și a prețurilor produselor 
agricole impune, ca o necesitate obiec
tivă, corelarea corespunzătoare a prețu
rilor de desfacere". în același timp, 
pentru ca măsurile adoptate să-și 
manifeste pe deplin eficiența, trebuie să 
se acționeze cu hotărîre — așa cum cere 
secretarul general al partidului nostru 
— pentru utilizarea cît mai judicioasă 
a întregului fond funciar, a mijloacelor 
mecanizate și a forței de muncă, pentru 
sporirea productivității muncii și a ran
damentelor la hectar și pe cap de ani
mal, pentru reducerea cheltuielilor de 
producție și circulație și evitarea ori
cărei risipe, în vederea bunei aprovizio
nări a populației cu produse agroali
mentare și a industriei cu materii 
prime.

Virginia CÂMPEANU 
Mugur ISÂRESCU

învățarea și decalajul uman
(Urmare din pag. 23)

schimbarea datelor fundamentale ale vieții economico-sociale, 
inclusiv ale învățămîntului, atît din punctul de vedere al spar
gerii compactării întregii școlarizări în primul sfert de secol al 
vieții individului, cît și al diseminării raționale pe întreg 
parcursul vieții a perioadei de „pensie", masată actualmente în 
ultimul ciclu al vieții — cu pierderi individuale și societale 
multiple —, fără să mai vorbim de conținutul cu totul nou pe 
care l-ar putea căpăta perioadele care în prezent revin șoma
jului direct sau latent care atinge în mod repetat numeroase 
ființe umane în cele mai diverse țări ale lumii.

în această perspectivă, învățămîntul, care de pe acum an
grenează în sfera sa în mod direct — ca școlari, studenți, pro

fesori sau conducători de școli — fiecare al șaselea om din lume 
și care de pe acum numără peste 30 000 000 de persoane în pro
fesiunea didactică, va putea ocupa un loc de prim-plan în viața 
societății, iar școala va reprezenta nu numai o instituție de în- 
vățămînt, ci și una de „învățare" în sens larg, cu funcții mult 
sporite față de prezent în toate domeniile de activitate.

Nu putem încheia aceste consemnări fără a menționa că 
însuși modul de concepere, de realizare și redactare a proiec
tului reprezintă o magistrală aplicare și ilustrare a „învățării 
inovatoare" și a .„participării", lucrarea în ansamblul său avind 
o „încheiere deschisă" : „...publicarea acestui raport este făcută 
cu intenția de o constitui o invitație la reflecție asupra unor 
poziții și concepte de bază și de a stimula discuția și dezbaterea 
în rîndurile oamenilor de pretutindeni preocupați de învățare 
și de viitorul omenirii" (p. 170).

Iată de ce publicarea în limba română a noului raport către 
Clubul de la Roma este un act de cultură care merită a fi salutat 
cu căldură.
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Breviar

CALITATEA VIEȚII - 
CERINȚĂ A STRATEGIILOR 
DE CREȘTERE ECONOMICĂ

„OBIECTIVUL prioritar al oricărei 
strategii de dezvoltare trebuie să îl 
constituie creșterea calității vieții 
populației, respectiv a întregii populații 
dintr-un spațiu național. Măsurată în 
creșterea produsului național brut sau a 
produsului intern brut, în multe cazuri 
dezvoltarea nu a atras după sine, în 
mod necesar, eradicarea sărăciei : pă
turile sociale eu veniturile cele mai scă
zute nU au beneficiat totdeauna de pe 
urma dezvoltării, înregistrîndu-se chiar 
o accentuare a inegalităților, o creștere 
absolută a numărului celor afectați 
de flagelul sărăciei, la nivel mondial.“

Astfel poate fi sintetizat tabloul reali
zat în cadrul unui studiu*)  de econo
mistul pakistanez M.L. Qureshi, stu
diu care își propune să analizeze cele 
mai oportune căi de eradicare a decala
jelor și sărăciei.

M.L. Qureshi se pronunță pentru o 
participare colectivă sporită la luarea 
deciziilor, soluție în măsură să contri
buie la prevenirea polarizării bogăției, 
a distribuției inegale între diferite gru
puri sociale și a dezvoltării neechili
brate în plan teritorial. Problema re
distribuirii venitului nou creat ar tre
bui rezolvată încă din stadiul stabilirii 
priorităților în domeniul producției in
dustriale. S-ar impune, în acest sens, o 
mai mare orientare către produse de 
primă importanță, în măsură să contri
buie la sprijinirea păturilor cele mai 
sărace în a crea plusprodus și în a-și 
apropria o parte din veniturile și bu
nurile realizate.

Desigur, subliniază M.L. Qureshi, ar 
fi greu de imaginat — în actualele condi
ții — instituirea unor strategii exclusiv 
în favoarea păturilor sociale celor mai 
puțin avute ; este, însă, posibilă imple

mentarea unor strategii care, evitînd 
crearea de avantaje exclusiv pentru cei 
avuți, să fie în folosul întregii comuni
tăți din spațiul național respectiv. Un 
exemplu în acest sens îl poate constitui, 
potrivit opiniei lui Qureshi, politica în 
domeniul creditelor care favorizează 
astăzi numai anumite pături ale socie
tății și unde guvernele ar putea inter
veni, prin folosirea creditelor cu do- 
bînzi scăzute, în calitate de garant pen
tru acei mici industriași care altfel nu 
ar putea rezista concurenței din partea 
marii industrii.

O altă direcție prioritară în cadrul 
strategiilor naționale ar trebui să o 
constituie serviciile sociale, cum ar fi 
educația, îngrijirea medicală, problema 
locuințelor — practica actuală menți- 
nînd încă un anumit grad de inechitate 
și în acest domeniu. în ce privește în
grijirea medicală, sistemul actual încu
rajează construirea de spitale mari, cu 
personal de înaltă calificare și care pre
supun cheltuieli financiare însemnate, 
deși în multe din țările rămase în urmă 
de aceste servicii nu poate beneficia de- 
cît o mică parte a populației.

O condiție importantă a implemen
tării unor astfel de politici adecvate o 
constituie cooperarea internațională, M. 
L. Qureshi pronunțîndu-se pentru eli
minarea practicilor protecționiste, pen
tru trecerea la o amplă reformă a ac
tualului sistem monetar internațional în 
care țările rămase în urmă să aibă un 
rol mai mare decît pînă în prezent în ce 
privește procesul de decizie asupra 
problemelor financiare internaționale.

în concluzie, arată economistul pa
kistanez, există premise pentru îmbună
tățirea actualelor politici de dezvoltare 
și a formelor de cooperare internațio- 

Ca urmare a unei rezoluții a Confe
rinței mondiale asupra alimentației din 
1974, F.A.O. a realizat o serie de proiecte, 
finanțate prin contribuția voluntară a 
statelor membre, în cadrul programului 
de prevenire a pierderilor de produse 
alimentare.

Puțin cunoscute în trecut, pierderile de 
pre duse alimentare după recoltare erau 
estimate, la mijlocul anilor ’70, la 10 la 
sută din volumul total de bunuri alimen
tare produse de țările în curs de dezvol
tare. Considerînd această problemă drept 
o prioritate pe agenda F.A.O., Conferința 

I a hotărît că aceste pierderi trebuie re
duse la jumătate intr-un interval de 
timp de aproximativ zece ani. Inițial, 
programul a fost axat pe reducerea pier
derilor la produse alimentare de bază ca 
cereale, rădăcinoase, în special în țările 
în curs de dezvoltare cel mai mult afec
tate. Considerînd că producția cerealieră 
pe ansamblul țărilor in curs de dezvol
tare va trebui să atingă 850 milioane 
tone pînă în 1985, pierderile vor repre
zenta — dacă coeficientul de 10 la sută 
rămîne neschimbat —- 85 milioane de 
tone. în consecință, reducerea la jumă
tate a acestor pierderi ar însemna o eco
nomie anuală de peste 40 milioane tone. 
Studiile și proiectele realizate au de
monstrat că pierderile sînt, în realitate, 
mult mai mari decît se ciedea inițial. în 
urma programului lansat de F.A.O. un 
număr crescînd de proiecte și programe 
bilaterale sau multilaterale de dezvoltare 
rurală includ, ca o componentă esențială, 
măsuri pentru prevenirea pierderilor de 
produse alimentare.

nală, condiții necesare dar nu și sufi
ciente pentru îmbunătățirea calității 
vieții în țările în curs de dezvoltare. 
Pentru evaluarea cît mai exactă a di
mensiunilor acestei ultime probleme, 
Qureshi sugerează considerarea unui in
dice al calității vieții materiale care să 
măsoare direct mortalitatea infantilă, 
speranța medie de viață, nivelul analfa
betismului. Potrivit aprecierilor sale, fo
losirea unui asemenea indicator ar da 
o cu totul altă imagine asupra stadiului 
de dezvoltare decît în cazul folosirii nu
mai a produsului național brut pe lo
cuitor. O țară ca Sri Lanka, spre exem
plu, cu un P.N.B. pe locuitor de mai pu
țin de 200 dolari, beneficiază de un 
indice al calității vieții care o situează 
înaintea țărilor cu un venit de peste 
1 000 dolari pe locuitor. Din acest exem
plu autorul trage concluzia că eradica
rea sărăciei este posibilă și prin creșteri 
relativ modeste ale nivelului absolut ale 
veniturilor pe locuitor, condiția 
esențială fiind, într-o primă etapă, con
centrarea eforturilor asupra trebuințelor 
de bază ale populației.

*) Southern development without inequity 
South, March-April, 1981.

Redistribuirea 
venitului national

O PLEDOARIE pentru instaurarea unei ordini internațio
nale care să acopere, pe lingă sfera economică și politică și 
pe cea socială a constituit-o concluzia unui seminar organi
zat in R. F. Germania referitor la „Redistribuirea veniturilor 
și lumea a treia". Conceptul de dezvoltare pare să se fi modi
ficat sensibil în ultimele decenii, evidențiindu-se faptul că — 
cel puțin în anii '70 — strategiile de dezvoltare orientate 
exclusiv către creștere economică nu au dus la. lichidarea 
sărăciei în țările lumii a treia. Studiile au arătat — preci
zează revista Development and Cooperation — că fenomenul 
sărăciei, decalajele interne s-au accentuat tocmai în acele 
țări ale lumii a treia care au realizat rate ridicate de creș
tere a P.N.B. Ca urmare, în ultima parte a deceniului tre

cut în tratarea dezvoltării a devenit dominantă abordarea 
problemei unei repartizări mai echitabile a veniturilor. Po
trivit unor statistici citate de publicația amintită, trei pătrimi 
din P.N.B. realizat într-o țară în curs de dezvoltare se redis- 
tribuie în favoarea a 40% din populația țării situată in cla
sele sociale avute.

Rezultă de aici că pentru emanciparea țărilor lumii a 
treia, strategiile alese trebuie să includă elemente ce țin de 
echilibru și echitate socială, de o implicare politică și parti
cipare sporită.

O asemenea redistribuire a veniturilor este desigur greu de 
realizat în practică. Este tot atît de adevărat, însă, că negli
jarea acestui aspect nu poate decît să împiedice procesul real 
de dezvoltare, de eradicare a sărăciei, proces care nu va avea 
șanse de reușită atîta timp cît se va menține polarizarea so
cială, și deci perpetuarea inegalității și inechității.

Pagină realizată de Em. STANCU
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Sulful: repercusiuni 
ale creșterii prețurilor

CONFORM unor a- 
precieri publicate de 
revista L’Usine Nouvel- 
le, consumul mondial dc 
sulf elementar (cel na
tiv și cel extras din ga
zele naturale) a crescut 
în deceniul 1970—1980 
de la circa ÎS,7 mi
lioane tone la aproa
pe 33,6 mil. tone, de- 
vansînd dinamica pro
ducției sale, care a spo
rit — în aceeași peri
oadă — de la peste 20,2 
mil. tone la aproape 
31,6 mil. tone. Apariția 
unui dezechilibru între 
cerere și ofertă a de
terminat majorarea de 
peste două ori în ulti
mii trei ani a prețurilor 
sulfului pe piața mon
dială, fapt care pro
voacă dificultăți finan
ciare utilizatorilor a- 
cestei materii prime. 
Mai mult de jumătate 
din acidul sulfuric pro
dus în lume este desti
nat industriei de îngră
șăminte fosfatice, utili
zate în primul rînd în 
agricultura țărilor in
dustrializate. Or, pu
terea de cumpărare a 
agricultorilor din S.U.A. 
și majoritatea țărilor 
vest-europene șa. a fost 
sensibil erodată în ul
timii ani, iar recurge
rea la credite sau îm
prumuturi pentru achi
ziționarea unor în
grășăminte scumpe a 
devenit oneroasă din 
cauza ascensiunii dobîn- 

zilor bancare, ceea ce ar 
putea să determine în 
perspectivă restrîngerea 
cererii în acest domeniu.

Anglia: inflație 
persistentă

ECONOMIȘTII BRI
TANICI apreciază că e- 
conomia engleză va fi în 
continuare marcată de 
fenomene recesioniste, 
producția industrială fi
ind așteptată să crească 
numai cu 1 la sută în 
acest an și cu 2 la sută 
în 1983. în ciuda acestui 
fapt, rata inflației riscă 
să se mențină pînă în 
1983 la un nivel de pes
te 10 la sută.

Previziunile Societății 
economiștilor din secto
rul industrial au în ve
dere o creștere a stocu
rilor — pe fondul impo
sibilității majorării des
facerilor — pînă la un 
nivel de un miliard lire 
sterline în 1983, față de 
300 milioane lire în 1981, 
tendință de natură să 
creeze presiuni serioase 
asupra oricăror încercări 
de creștere mai substan
țială a producției indus
triale. Se așteaptă, de 
asemenea, ca în acest an 
să se reducă în continua
re cheltuielile de consum 
ale populației, o ușoară 
revenire — respectiv o 
creștere cu 2 la sută — 
fiind așteptată numai la 
nivelul anului 1983.

Și în ce privește co
merțul exterior al An
gliei previziunile indică 
o creștere mare a impor
turilor (de 6,8 la sută), 

în timp ce exporturile 
nu vor putea ține pasul 
cu această majorare, ele 
urmînd să crească cu 
numai 2,2 la sută în 
cursul anului curent. E- 
valuările privind balan
ța de plăți se referă la 
un excedent situat între 
1 și 2 miliarde lire ster
line pentru acest an.

Programe de dezvoltare

Jamaica - eforturi pentru diversificarea

Piețele de capital in 1982
ÎMPRUMUTURILE pe 

piețele internaționale de 
capital solicitate de ță
rile membre ale O.C.D.E. 
sînt așteptate să crească 
în acest an numai cu 
puțin peste totalul de 
130 miliarde dolari esti
mat pentru 1981, urmînd 
să ajungă la aproape 135 
mrd. dolari. Relativa 
stagnare prognozată de 
analize ale O.C.D.E. se 
bazează pe ipoteza că 
deficitul cumulat în ba
lanțele de plăți ale ță
rilor membre nu va fi 
mult diferit de cel din
1981. Alți factori de na
tură să contribuie la 
creșterea modestă a îm
prumuturilor îl consti
tuie activitatea modera
tă în economia țărilor 
din O.C.D.E. în condițiile 
menținerii presiunilor 
inflaționiste.

Principalul factor care 
va influența activitatea 
de împrumut va conti
nua să fie rata dobînzi- 
lor. O tendință de scă
dere a ratei dobînzilor 
pe termen lung — deși 
nu este exclusă — va fi 
anihilată de nivelul ri
dicat al deficitului care 
trebuie finanțat în ca
drul sectorului, public

JAMAICA cunoaște în prezent o vastă acțiune de 
valorificare a resurselor naturale, în scopul dezvoltării 
și diversificării economiei.

Exploatarea și prelucrarea bauxitei contribuie în 
proporție de peste 70% la export și constituie princi
pala sursă de venituri a țării. în 1981, producția de 
bauxită a țării s-a ridicat la 11,7 milioane tone. Re
ducerea temporară a cererii pe piața internațională a 
aluminiului primar în 1981, a impus reajustarea pre
vederilor inițiale, în ciuda eforturilor depuse de auto
ritățile jamaicane pentru extinderea exporturilor.

în anul 1981, guvernul jamaican a lansat programul 
de dezvoltare economică a țării pînă în anul 1983, în 
cadrul acestui program, atenție prioritară fiind acor
dată agriculturii și turismului. Se urmărește moderni
zarea activității agricole în vederea creșterii nivelului 
producției, atît la culturile de bază destinate consumu
lui intern, cît și la cele de export. Producția de zahăr, 
care reprezintă principalul produs agricol de export 
s-a ridicat în 1981 la 230 mii tone. Printre proiectele 
preconizate a se realiza în anul 1982 se numără extin
derea culturilor de citrice (investiții apreciate la 19 
milioane dolari) și de banane (investiții în valoare de 
25 milioane dolari).

Un accent deosebit se pune în ultimii ani pe dez
voltarea turismului, care reprezintă alături de industria 
extractivă una din importantele surse de venituri ale 
țării. în anul 1981, veniturile obținute din activitatea 
de turism s-au ridicat la 241 milioane dolari, țara fiind 
vizitată de un număr de 590 000 turiști. în anul 1982 se 
așteaptă ca numărul turiștilor străini să atingă 7G0 000 
persoane. O serie de proiecte în vederea modernizării 
bazei turistice vor demara în 1982, inclusiv pe baza 
intensificării cooperării externe.

Un proiect important pentru dezvoltarea economiei 
jamaicane îl reprezintă extinderea și modernizarea 
zonei libere Kingston. în baza unui împiumut acordat 
în 1981 de Banca Mondială, în valoare de 30 milioane 
dolari au început lucrările prevăzute să se realizeze 
pînă în 1985, urmărindu-se îmbunătățirea infrastruc
turii existente în zonă și implantarea unui număr de 
80 de noi unități prelucrătoare, în principal fabrici 
textile și de asamblare de aparate electronice, pre
cum și pentru bunuri de consum de folosință înde
lungată.

în domeniul comerțului exterior, guvernul promo
vează o politică de creștere a exporturilor de produse 
netradiționale, a căror pondere se prevede să atingă 
45% din exporturile totale ale țării în 1983. Printre 
produsele netradiționale exportate de Jamaica figu
rează și articole cu un grad ridicat de prelucrare ca : 
produse chimice (medicamente, produse farmaceutice) 
și altele cum ar fi încălțăminte etc.

Rodica Maria RÂDULESCU

MONETARE
PRIMA SAPTAMInA A LUNII FEBRUARIE a mar

cat o redresare generală a dolarului S.U.A, față de 
restul valutelor occidentale. Elementul predominant în 
această mișcare ascendentă a monedei nord-americane 
l-a constituit mișcarea „ă la hausse“ a dobînzilor la 
depozitele în dolari. Ridicarea succesivă a dobinzii 
preferențiale „prime rate" de la 15,75% la 16,25% si 
ulterior la 16,5%, alături de creșterea cu peste 1% a 
nivelului de tranzacționare a fondurilor federale, a an
trenat corespunzător și dobînzile la eurodolari, a că
ror atractivitate a însemnat mari conversii pe piețele 
valutare — prin cumpărarea de dolari din alte valute.

Yenul japonez, care a trebuit să suporte un deficit 
comercial extern pe primele 20 de zile ale lunii ia
nuarie de 2,5 miliarde dolari, era cotat la închiderea 
săptămînii la 232,75 yeni/1 dolar, cu peste 2% sub ni- 

ivelul de referință din 29.1.1982. Francul elvețian a în
registrat pe ansamblul intervalului analizat' o depre
ciere de 1,7% (1,8750 franci/1 dolar pe 5.II.1982, față de 
1,8425 franci/1 dolar pe 29.1.1982. Francul belgian s-a 

: situat, din nou, pe poziția cea mal slabă în cadrul 
sistemului valutar vest-european, iar față de dolar a 
cotat la închiderea săptămînii la 39,85 franci/1 dolar, în 
comparație cu 39,20 franci/1 dolar la 29.1.1982.

Lira italiană era tranzacțlonată la închiderea din 
5.11.1982 la 1 255 lire/1 dolar, în depreciere cu 1,4% față 
fie cursul de referință de 1 237,50 lire/1 dolar. După 'o 
depreciere de 2,6% Ia 2.II.1982 (ca urmare a anunțării 
reducerii producției industriale în luna decembrie 1981 
cu 2% în raport cu luna noiembrie 1981, precum șl a 
creșterii nivelului șomajului în luna ianuarie a.c.' la 
8,2%, comparativ cu un procent de 7,3% cu o lună în 
urmă), marca vest-germană a recuperat din această

Evoluția cursurilor principale
lor valute occidentale față de 
dolarul S.U.A. în perioada 

1—5.II. Bază : 29.1. a.c.

pierdere — mal ales după prezentarea noului program 
de stimulare a creșterii economice (care prevede în 
principal creșterea subsidiilor guvernamentale pentru 
creșterea cheltuielilor de capital și reducerea nivelului 
șomajului), astfel că la sfîrșitul intervalului se situa 
la 2,3350 mărci/1 dolar (2,3050 mărci/1 dolar pe 29.1.1982).

Francul francez a urmat îndeaproape mișcarea măr
cii vest-germane, inreglstrînd pe 5.II.1982 6 depreciere 
de 1,2% față de nivelul de referință din 29.1.1982 (5,9350 
franci/1 dolar, comparativ cu 5,8620 francl/1 dolar res
pectiv). Beneficiind de un nivel al dobînzilor mai ri
dicat decît majoritatea valutelor europene, lira ster
lină a pierdut în relația sa cu dolarul S.U.A. pe an
samblul săptămînii prezentate numai 0,7% (1,8750 do- 
lari/1 liră față de 1,8875 dolari/1 liră cursul de refe
rință).

Dobînzile la depozitele în principalele eurovalute pe 
termen de 6 luni au înregistrat creșteri la eurodolari 
(15,75% pe 5.11.1982, față de 15,375% pe 29.1.1982), scă
deri la eurofrancul elvețian (de la 9 la 8,75% respec
tiv), în timp ce la euromarca vest-germană și euro- 
lira sterlină au fost relativ constante (în jurul nivele
lor de 10,25% și respectiv 14,75%).

Prețul aurului la Londra a fost marcat de creșterea 
dobînzilor la depozitele în dolari, astfel că a evolua1 
pe o linie anroaDe permanent descendentă, al doiles 
fixing din 5.II.1982 de 384,25 dolari/uncie fiind eu 2,7" 
dolari/uncie sub cel corespunzător din 29.1.1982.

Gheorghe MUNTEAN 
Alexandru OLTEANU



Corelația locuri de muncă- 
economii de energie

ÎN ȚĂRILE capitaliste dezvoltate, 
afectate de șomaj, își face tot mai 
mult loc ideea că, în numeroase ca
zuri, extinderea activității industriilor 
prelucrătoare permite înlocuirea unei 
părți din consumul de energie prin uti
lizarea forței de muncă calificate. Se 
apreciază, astfel, că din totalul ener
giei consumate în industrie trei sfer
turi revin sectorului extractiv și pro
ducției unor materiale de bază ca oțe
lul, cimentul, cărămida ș.a,, în timp ce 
pentru transformarea materialelor res
pective în produse finite (mașini, clă
diri etc.) se cheltuiește doar un sfert 
din energia totală ; în ceea ce pri
vește utilizarea forței de muncă rapor
tul este, însă, invers.

De aici rezultă importanța valorifi
cării posibilităților de substituire par
țială a producției de articole noi prin 
dezvoltarea activității de reparare, de 
recondiționare a celor existente, dar 
uzate prin folosință. Prin suplețea și 
mobilitatea lor teritorială, prin econo
misirea materiilor prime și energiei da
torită reutilizării unor părți, subansam- 
ble sau piese neuzate, prin recurgerea 
la forța de muncă cu un larg evantai 
al calificării, prin nivelul relativ redus 
al investiției specifice, asemenea ate
liere de reparare și recondiționare au 
perspective promițătoare în numeroase 
domenii ale producției, îndeosebi în 
cele de serie mare, fără a mai vorbi 
de efectul stimulator asupra gîndirii 
inovatoare și găsirii de soluții avanta
joase din punct de vedere financiar.

Referindu-se la orientările favorabile 
prelungirii duratei de viață a produse
lor industriale, publicația Forum du 
developpement arăta recent că aceasta, 
contribuind la îmbunătățirea corelației 
„consumul de energie — folosirea for
ței de muncă", reprezintă totodată o 
componentă a trecerii treptate de la 
„societatea de consum" la societatea „de 
conservare".

Cehoslovacia: sarcinile 
strategice ale celui 

de-al șsptelea cincinal

ȚINÎND seama de dificultățile obiec
tive existente pe plan intern și extern, 
strategia economică a R.S. Cehoslovace 
în cincinalul actual urmărește, în esență 
asigurarea dezvoltării în continuare a 
economiei naționale, menținerea și ri
dicarea calității vieții.

Printre sarcinile prioritare ale aces
tei perioade figurează : obținerea unei 
economii medii anuale de 2% la con
sumul de combustibili și energie, ceea 
ce va reprezenta — la nivelul anulu 
1985 — echivalentul a circa 9 mil. tone 
de petrol ; realizarea unei economii me 
dii anuale de 4,5—5% la consumul de 
metale ; asigurarea — în condițiile une 
creșteri globale a producției industriale 
cu 18—20% pînă în 1985 — a unui spo- 
de 32—35% a producției destinate ex 
portului, precum și mărirea eficienței 

acestuia ; îmbunătățirea utilizării mate
riilor prime și energiei în industria chi
mică ; sistarea importului de celuloză 
tehnică și plăci fibrolemnoase din ță
rile nesocialiste, întărirea potențialului 
de export al industriei forestiere, de 
prelucrare a lemnului, de celuloză și 
hîrtie; perfecționarea structurii pro
duselor exportate de industria ușoară, 
ridicarea gradului de autoaprovizionare 
din producția internă cu produsele agri
culturii și industriei alimentare etc. 
Pentru atingerea acestor țeluri. în toate 
ramurile și sectoarele economiei ceho
slovace se va- urmări în mod riguros 
sporirea productivității muncii, redu
cerea consumurilor specifice de mate
riale și energie, îmbunătățirea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor fabri
cate.

Agricultura, o ramură de 
bază a economiei S. U. A.

ÎN S.U.A. populația ocupată în agri
cultură (3,9 milioane de persoane) re
prezintă ca pondere circa 4% din to
talul populației active, a acestei țări. în 
schimb, sub raportul numărului de sa- 
lariați (15% din totalul salariatelor in
dustriali) industria alimentară are o 
importanță mai mare decit producția, 
de automobile. Dacă în calcul se includ 
și activitățile care deservesc agricul
tura (din amonte de ea) rezultă un to
tal de peste 20 milioane de oameni a 
căror activitate este legată într-un fel 
sau altul de agricultură.

Deoarece în Statele Unite există încă 
rezerve însemnate de teren pentru 
extinderea suprafețelor cultivate, preo
cuparea prioritară o reprezintă nu atît 
obținerea unei recolte cît mai ridicate 
la hectar, cît o productivitate înaltă a 
muncii și reducerea cheltuielilor de 
producție. Ca urmare, în ultimele două 
decenii, în vreme ce randamentul la 
hectar a crescut în medie cu 50%, pro
ductivitatea muncii celor care lucrează 
în agricultură s-a triplat. In același 
timp S.U.A. participă astăzi cu 45% în 
exportul mondial de grîu, 65% în cel 
de cereale furajere, 55% în cel de olea
ginoase (chiar 88% în cel de soia), fapt 
care are însă ca efect și o dependent i 
destul de ridicată a veniturilor fermie
rilor de evoluția conjuncturii pe piața 
mondială a produselor agricole. De no
tat că valoarea exportului agricol (40 
miliarde dolari) reprezintă patru cin
cimi din cea a importului de petrol al 
S.U.A.

Preocuparea pentru reducerea chel
tuielilor materiale de producție este 
ilustrată între altele de frecventa com
punere a rației de furaje cu ajutorul 
calculatorului (în funcție de cursul di
feritelor produse), precum și die preo
cuparea pentru adoptarea, de soiuri și 
rase selecționate. Datorită acestui din 
urmă fapt, cantitatea de hrană necesară 
pentru a obține 1 kg de carne de pui s-a 
redus de la 4 kg în 1910 la 1,7 kg în 
prezent, paralel diminuîndu-se și pe
rioada de producție cu 30%.

în prezent, la fel ca și alte ramuri ale 
economiei, agricultura se află într-un 
oroces de adaptare la costul în creștere 
al energiei, cu atît mai necesar cu cît 
ea contează acum cu 16,5% în consu
mul național de energie primară.

Orientări ale progresului 
tehnic în industria 
celulozei și hîrtiei

ÎN CERCURILE de specialitate se 
consideră că, în pofida accentuării 
concurenței diferitelor mijloace de in
formare și materiale noi, rolul hîrtiei 
ca cel mai de seamă suport al informa
ției tipărite și' material de ambalaj se 
va menține în continuare, ceea ce va 
determina creșterea, consumului de hîr
tie și carton (raportat pe locuitor) atît 
în țările în curs de. dezvoltare, cît și în 
cefe dezvoltate.

Un rol important joacă aici valorifi
carea optimă a resurselor de materii 
prime pentru această industrie, afirma
ție valabilă nu numai pentru masa lem
noasă exploatată. în pădure, ci. și pentru 
paie, maculatură ș.a. în acest sens, se 
urmărește perfecționarea tehnologiilor 
de fabricație; care să ducă la sporirea 
ponderii resurselor secundare în an
samblul materiei prime folosite, ridica
rea cantităților de semifabricate fibroa
se obținute din. aceeași cantitate de ma
terie primă (prin utilizarea catalizato
rilor), economisirea energiei în această 
etapă a procesului de producție, mărirea 
productivității utilajelor și instalațiilor, 
a productivității muncii. Se apreciază 
că aceasta din urmă s-ar putea dubla 
pînă. în anul 200(1 — tendință însoțită 
de reducerea densității (a greu
tății per mp) a hîrtiei și de diversifi
carea continuă a nomenclaturii produc
ției de hîrtie și carton (de la 14 mii de 
denumiri în 1945 la 50 de mii în 1980).

înc&tinirca ofensivei 
automobilului japonez

EXAMINÎND efectele ofensivei in
dustriei japoneze de automobile pe 
piața vest-europeană-, revista L’Usîne 
Nouvelle semnala nu demult că pon
derea lor în vînzările de automobile pe 
această piață a ajuns în 1980 la 4,9% 
în medie, sporind însă de la 5,6% în 
1979 la 10,3% pe piața R.F.G. Industria 
franceză și-a pierdut locul de prim ex
portator de automobile în R.F.G., iar 
firmele de specialitate vest-europene 
n-au reușit (cu. o singură excepție) 
să-și sporească în același an vînzările 
pe piața internă. Firmele vest-ger- 
mane mizează pe ample investi
ții (de peste 3 mlrd. mărci în cazul fir
mei Volkswagen, de 6 mlrd. pentru 
Opel și de 10 mlrd. pentru Daimler 
Benz), menite în principal să accelereze 
automatizarea și robotizarea proceselor 
de producție în întreprinderile lor și 
să îmbunătățească activitatea rețelei de 
desfacere a automobilelor.

în. cercurile de specialitate se apreci
ază că încetinirea.' ofensivei pe piața 
R.F.G., înregistrată anul trecut, se da- 
torește efectului cumulat al unor factori, 
ca majorarea prețurilor la automobilele 
importate din Japonia (ca urmare a 
creșterii cursului yenului), frînarea „vo
luntară" a exporturilor de către firmele 
japoneze, rabaturile la preț practicate 
de unii producători vest-germani, pre
cum și lansarea de către aceștia a unor 
modele îmbunătățite, de mic. litraj.



GLOSAR

Indicatori ai datoriei externePROBLEMELE puse de creșterea intempestivă a datoriei externe, îndeosebi a datoriei țărilor in curs de dezvoltare, au făcut să crească interesul — atit al debitorilor, dar mai cu seamă al creditorilor ■— pentru posibilitățile de măsurare a capacității unei țări de a face față angajamentelor financiare contractate în străinătate.In această privință, potrivit datelor furnizate de Banca Mondială, sint utilizați o serie de indicatori care pot fi grupați în două categorii : indicatori care exprimă aptitudinea unei țări de a efectua plăți 4n valută convertibilă, și indicatori ai capacității unei țări de a-și procura în general resurse valutare atit pentru serviciul datoriei externe, cit și pentru alte plăți, cum ar fi cele pentru import.
1. Dintre indicatorii aptitudinii de a efectua 

plăți în valută, cel mai des folosit este coeficien
tul serviciului datoriei externe. El se calculează prin raportarea sumei plăților pentru dobînzi și pentru amortizarea capitalului datorat pe termen lung, la suma încasărilor din exportul de bunuri și servicii. Se mai utilizează și coeficientul servi
ciului dobinzilor, adică suma reprezentînd plăți de dobinzi, Împărțită la suma încasărilor din exportul de bunuri și servicii. Acest ultim coeficient este considerat superior primului, întrucit evită denaturările provocate de acumularea în unele perioade a unor rambursări, plăți anticipate și refinanțări. Se citează în acest sens cazuri de țări care au făcut față unor angajamente externe fără prea mari eforturi, deși acestea reprezentau 40% din încasările valutare din export, în timp ce alte țări au întîmpinat mari greutăți în condițiile unui serviciu al datoriei care nu reprezenta decit 10%) sau chiar mai puțin din încasările din export.

2. în ce privește indicatorii capacității de a dis
pune de resurse valutare, sint utilizați unii coeficienți cum ar fi raportul dintre dobînzi și produsul 
național brut (P.N.B.), sau raportul dintre datoria 
externă și rezervele valutare ale țării. In primul caz, serviciul datoriei externe este confruntat cu capacitatea productivă a țării, iar în al doilea se utilizează un raport care de fapt poate fi încadrat în ambele categorii de indicatori. Cercurile bancare apreciază că nici un indicator, oricît ar fi de corect, nu poate înlocui analiza economică și financiară în ansamblu a situației țării în cauză.Tabelul următor indică evoluția unora din indicatorii de mai sus în deceniul ’70, în ce privește țările în curs de dezvoltare :

Indicatori 1970 1975 1979Coeficientul datoriei externeCoeficientul serviciului dobinzilor 8,9 8,4 12,62,8 3,2 4,8Datoria raportată la P.N.B. (%) 12,3 13,9 17,8Datoria față de export (%) 80,1 72,1 78,8Datoria față de rezerve (%) 263,7 193,9 176,4Serviciul dobinzilorfață de P.N.B. (%) 0,4 0,6 1,1Acești indicatori reflectă o deteriorare clară a situației țărilor în curs de dezvoltare în a doua jumătate a deceniului care avea să se agraveze și mai mult în ultima vreme datorită, între altele, nivelului deosebit de ridicat al dobînzilor.
C. K.

Subvenții 
an de „boom", producția industrială era cu 2% mai mică decît în 1975. Menținerea nivelului de trai în actualul deceniu, relevă un studiu al Institutului industrial de cercetări economice și sociale din Stockholm, este condiționată de continuarea dezvoltării industriale a țării. Atingerea 

acest domeniu depinde insă la rîndul său — in opinia autorilor studiului citat — de renunțarea la actuala politică de subvenționare cu orice preț a întreprinderilor aflate în .dificuLtate (intre care se numără o serie de firme siderurgice și construcțiile navale) pentru a elibera resursele necesare ramurilor dinamice ale industriei suedeze, in primul rind industriei constructoare de mașini, considerată „sectorul de creștere al viitorului11. Deși de dimensiuni relativ reduse potrivit standardelor internaționale o serie de firme suedeze au reușit să ocupe poziții de v'îrf pe plan mondial in sfera lor de activitate grație specializării și inovației pe baza unor investiții susținute în cer- cetare-dezvoltare. Studiul consemnează că în ciuda unor subvenții directe echivalând cu 4,5 miliarde dolari în perioada 1976—1979, firmele respective nu au azi o situație mai bună decit in momentul lansării programului de sprijin.

Ignat Seceleanu, Tohan — 1) Una dintre țările mici ale cărei alocații pentru cercetare-dezvol- tare au crescut rapid în ultimul deceniu este Suedia. în ciuda faptului că

2) Rubrica noastră săp- tămînală „Evoluții monetare" vă oferă, credem, principalele date care vă interesează privitoare la evoluția nivelului dobinzilor în luna ianuarie1982.
Comitet

Ion Câțu, Găești — 1) Comitetul consilierilor e- conomici al președintelui S.U.A. a fost creat in anul 1946, fiind format din trei membri numiți de președinte cu acordul Senatului, asistați de o e- chipă de 20—25 de economiști. Ei se schimbă o- dată cu întreaga Administrație. Comitetul, însărcinat cu fundamentarea politicii economice a Administrației are numai un rol consultativ, deciziile putînd fi luate de președinte împotriva recomandărilor Comitetului. Comitetul are sarcina de a analiza în permanență conjunctura e- conomică, calculînd lunar cei mai importanți indicatori ai evoluției acesteia, folosiți apoi la elaborarea recomandărilor de politică economică. Una din sarcinile Comitetului este sprijinirea nreședintelui în pregătirea raportului său economic anual. în luna ianuarie a fiecărui an, Comitetul supune președintelui propriul său raport cu recomandările sale, raport care este adresat apoi Congresului împreună cu raportul președintelui.2) Atribuțiile Comitetului consilierilor economici 

sînt mult mai largi decit cele ale „Consiliului înțelepților" din R.F. Germania, însărcinat cu a- precierea situației economice de ansamblu. în vreme ce Comitetul consilierilor economici face parte în S.U.A. din puterea executivă, în R.F.G. Consiliul înțelepților nu face parte din aceasta ; mal mult, membrii săi nu numai că nu ocupă funcții în guvern sau parlament, dar trebuie nici să nu fi ocupat vreodată a- semenea funcții. Ei sint de regulă profesori universitari sau membri ai unui institut de cercetări economice. Consiliul înțelepților este solicitat între altele, pentru elaborarea de prognoze ale evoluției conjuncturii economice.
Muncă la domiciliu

Ioana Cristea, București — în mod tradițional noțiunea de muncă la domiciliu se referă la o producție de bunuri materiale. în ultima vreme, pe baza dezvoltării informaticii și a telecomunicațiilor, a apărut posibilitatea primirii, prelucrării și transmiterii de la propriul domiciliu a unor informații, prin natura lor imateriale, astfel incit o serie de activități de rutină, repetitive (ca de exemplu contabilitate sau dactilografie) se pot desfășura acasă la sala- riați, cu condiția dotării locuinței cu terminalul necesar. Această formă modernă a muncii Ia domiciliu — care pentru întreprindere înseamnă o serie de economii cu localul — este o variantă a muncii „la distanță", respectiv în afara sediului central al unei întreprinderi sau instituții.Obstacole în calea extinderii muncii la domiciliu în varianta sa modernă sînt atit de natură economică (mai ales costul încă ridicat al e- chipamentului), cît și socială și culturală, unul dintre acestea din urmă fiind dificultatea renunțării la „civilizația hir- tiei". Pe baza noilor tehnologii informatice gîn- direa nu va mai fi legată neapărat de consemnarea ei în scris, hir- tia nemaifiind astfel suportul indispensabil al gîndirii. Noile tehnologii informatice oferă deci gîndirii și acțiunii un su- oort suplimentar, mai bise zis complementar. în sfirșit, sociologii relevă că pentru majoritatea femeilor mersul la un loc de muncă nu înseamnă numai simpla cîștigare a existenței, ci și necesita- 

care nu mai sînt posibil in cazul muncii la domiciliu.
Triburi

Rodica Bujor, Zalău — După unele estimări, cel puțin 200 milioahe de locuitori ai planetei noastre — mai aies din America de Sud și din Asia de Sud-Est, dar și din u- nele zone ale Africii — trăiesc incă organizați în triburi izolate geografic și total neintegrate in economia națională, bazîn- du-se mai ales pe vî- nătoare și cules. Izolarea unora dintre triburi era atit de mare, incit in momentul „descoperirii" lor — recent in nordul Indiei, de pildă — ele se aflau încă în Epoca pietrei, necunoscînd nici focul.După cum relevă revista Development Forum, contactul acestor triburi cu civilizația modernă este extrem de dureros : decimare fizică datorită lipsei de rezistență chiar la cele mai ușoare boli infecțioase, marginalizare socială in rîndurile sărăcimii rurale sau urbane, alcoolism, depresiuni nervoase etc., accelerate de o politică grăbită și adeseori violentă față de aceste grupuri deosebit de vulnerabile ale populației.Supraviețuind de secole în condiții foarte neprielnice de sol și climă, populația triburilor este deținătoarea unei experiențe unice în valorificarea mediului în care trăiește, fără a-1 distruge. în lipsa unei limbi scrise, acest patrimoniu de cunoștințe este amenințat cu dispariția de dezintegrarea comunităților respective tocmai într-un moment în care omenirea în ansamblul său este mereu mai mult nevoită să recurgă la atragerea în circuitul economic a u- nor asemenea zone marginale. Or, valorificarea nedistructivă a acestora nu este posibilă doar cu ajutorul tehnologiei modeme, presupunînd o profundă cunoaștere a interdependențelor ecologice, pe care nu o dețin decît populațiile tribale respective.Cele de mai sus, scrie revista citată, nu reprezintă o pledoarie pentru împiedicarea unor schimbări inevitabile și adeseori dorite, ci o chemare adresată societăților dominante de a acorda acestor populații șansa de a participa într-un mod adecvat la deciziile care le determină soarta, de a avea un anumit control asupra unui proces de e- voluție, adaptare și integrare oricum extrem de lificil și încărcat de con-
în 1980, care a fost un obiectivelor prevăzute în al tea unor umane,
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ASIGURĂRILE ADAS- 
MĂSURI UTILE 

DE PREVEDERE
La Administrația Asigurărilor de Stat puteți con

tracta asigurarea de accidente - la alegere - într-una 
din cele 4 variante, fiecare din acestea prezentând ca
racteristici diferite.
• Asigurarea de accidente pentru sume fixe, totale, 

de 19 000 lei se contractează pe durata de 3 luni, 
sau pe durate constituind multiplul acesteia, pînâ la 
2 ani. Prima de plată pe o durată de 3 luni este de 
15 lei.
• Asigurarea de accidente pentru sume convenite 

se contractează pe durate de la 1 an la 5 ani. Prima 
anuală de plată este de 3,20 lei pentru fiecare 1 000 
de lei din sumele asigurate prevăzute in poliță, pu- 
tindu-se achita ți in rate.
• Asigurarea familială de accidente cuprinde soții, 

precum ți copiii, indiferent de numărul lor, In virstă 
de la 5 ani la 16 ani, la sume totale de 15 000 de lei 
pentru fiecare persoană. Prima de plată, pe o durată 
de 3 luni, este de 25 lei, pentru toate persoanele 
cuprinse in asigurare.

Toate aceste asigurări de accidente cuprind ți 
pagubele la bunurile casnice ți gospodârețti, pentru 
o sumă asigurată de 5 000 de lei de fiecare poliță.
• Asigurarea de accidente „Turist" se contractează 

pentru sume totale de pînâ la 40 000 de lei ți cuprinde 
cazurile de accidente ale asiguratului, iar pentru o 
sumă de 20 000 de lei, pagubele la bunurile casnice ți 
gospodârețti ale acestuia. Prima de plată este de 15 lei 
pentru o lună.

Pentru informații suplimentare ți pentru contractarea 
de asigurări vă puteți adresa responsabililor cu asigu
rările din unitățile socialiste, agenților ți inspectorilor 
de asigurare sau, direct, oricărei unități ADAS.



TELEVIZOARE Cu CIRCUITE INTEGRATE
TELEVIZOARELE CU CIRCUITE INTEGRA

TE oferă posibilitatea vizionării celor mai diver
se emisiuni : filme, concerte, piese de teatru, 
spectacole de operă, transmisii sportive, cursuri 
de limbi străine, emisiuni in limbile naționa
lităților conlocuitoare ș.a. Magazinele și raioa
nele specializate ale COMERȚULUI DE STAT 
vă prezintă TELEVIZOARELE CU CIRCUITE 
INTEGRATE, fabricate de întreprinderea 
„ELECTRONICA“-București. Iată citeva avan
taje oferite in exploatare de noile tipuri de tele
vizoare :

— DURATA de funcționare îndelungată, da

torită faptului că sint complet tranzistorizate 
și cu circuite integrate ;

— REDUCEREA CONSUMULUI DE ENER
GIE ELECTRICA cu circa 33°/o, prin îmbunătă
țiri constructive și funcționale ;

— FUNCȚIONAREA NORMALA, chiar și la 
variații mai mari ale tensiunii pe rețea, dato
rită incorporării unui stabilizator in aparat ;

— SIMPLIFICAREA OPERAȚIUNILOR DE 
DEPANARE, prin folosirea In construcția tele
vizoarelor a modulelor funcționale, module 
care se pot schimba cu operativitate.

Garanția pentru buna funcționare a televizoa
relor cu circuite integrate este de 12 luni.

RADIORECEPTOARE PORTABILE
In toate magazinele specializate ale comerțului de stat, RA

DIORECEPTORUL PORTABIL, un prieten apropiat și plăcut.
Radioreceptoarele portabile întrunesc toate calitățile pentru a 

fi utile în casă, dar mai ales in drumeții.
Iată citeva calități tehnice pe care le prezintă radioreceptoarele 

portabile :
• selectivitate • sensibilitate • claritate • greutate redusă 

• alimentare economică la baterii sau la rețeaua electrică
Magazinele specializate ale COMERȚULUI DE STAT vă oferă 

toate tipurile de radioreceptoare portabile, răspunzind tuturor pre
ferințelor .

Game de undă Preț

CORA 1 34S
PESCĂRUȘ 2 450
ALFA 2 509
COSMOS (funcționează și la rețea) 3 149
JUPITER (funcționează și la rețea) 4 845
MADRIGAL (funcționează și la rețea) 4 1210
GLORIA (funcționează și la rețea) 4 1408
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