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în deplină unanimitate, forul legislativ suprem al țării 
a adoptat documente de importanță deosebită 

pentru dezvoltarea economică și socială a patriei noastre

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, miercuri după-amiază, pe tovarășul Hoang Tung, secretar al C.C. al Partidului Comunist din Vietnam.Cu acest prilej a fost transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, din partea tovarășului Le Duan, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Vietnam, un cald salut, împreună cu urări de multă sănătate, de deplin succes in întreaga sa activitate.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a transmis la rin- dul său tovarășului Le Duan un salut călduros și cele mai bune urări.Oaspetele a exprimat tovarășului Nicolae Ceaușescu profunde mulțu

miri și recunoștința pentru sprijinul acordat de partidul, guvernul și poporul român luptei poporului vietnamez pentru libertatea și independența patriei, în construcția socialistă a țării.In timpul întrevederii s-au evidențiat bunele relații româno-vietna- meze și a fost manifestată dorința de a le extinde și întări în continuare, în folosul ambelor țări și popoare, al cauzei generale a socialismului și păcii.Au fost abordate unele probleme internaționale.In acest cadru, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat necesitatea de a se face totul pentru soluționarea politică, pe calea tratativelor, a situației din sud-estul Asiei.

Conducătorul partidului și statului nostru a reliefat importanța restabilirii păcii în Indochina pentru normalizarea relațiilor din regiune, pentru unitatea și colaborarea țărilor socialiste, pentru instaurarea unul climat de cooperare și înțelegere între popoare. S-a apreciat că numai în condiții de pace pot fi înfăptuite obiectivele de dezvoltare economico- socială a Vietnamului, a celorlalte state din această zonă, a tuturor țărilor lumii.La întrevedere, desfășurată într-o atmosferă tovărășească, a participat Cornel Pacoste," membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C._ al P.C.R.A fost de față Pham Duy Toan, ambasadorul R.S. Vietnam la București.

ÎN PREZENTA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general al partidului, președintele Republicii Socialiste România,

ieri s-au încheiat
LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, miercuri dimineața au continuat lucrările sesiunii a II-a a celei de-a IX-a legislaturi a Marii Adunări Naționale.La sosirea în incinta Palatului M.A.N., tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat au fost intimpinați cu aceleași sentimente de înaltă prețuire, de adîncă recunoștință și dragoste fierbinte cu care întregul nostru popor înconjoară pe secretarul general al partidului, cel mai iubit fiu al națiunii.împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, in lojile oficiale au luat loc tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Iosif Banc, Emil Bobu, Virgil Cazacu, Lina Ciobanu, Ion Coman, Nicolae Constantin, Ion Dincă, Miu Dobrescu, Ludovic Fazekas, Alexandrina Găinușe, Manea Mănescu, Paul Niculescu, Constantin Olteanu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, Ilie Verdeț.în sală se aflau, de asemenea, membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv, secretari ai C.C. al P.C.R., membri ai Consiliului de Stat.Au participat, în calitate de invitați, membri ai C.C. al P.C.R. și1 ai guvernului, conducători de Instituții centrale, , organizații de masă și obștești, reprezentanți ai vieții noastre științifice, culturale și artistice, ziariști.In cadrul ședinței a continuat dezbaterea generală comună asupra proiectului Legii Planului național 

unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1986 ; proiectului Legii Planului de dezvoltare a agriculturii și industriei alimentare al Republicii Socialiste România pe anul 1986 ; proiectul Legii Bugetului de stat al Republicii Socialiste România pe anul 1986.Au luat cuvintul deputății : Ioachim Moga, Adrian Stoica, Doina Vasilescu, Ilie Gheorghe, Maria Flucsă, Dumitru Constantin, Lina Ciobanu, Florin Tănăsescu, Richard Winter, Ion Florea.S-a trecut apoi la discuția pe articole a fiecărui proiect de lege in parte, după care Marea Adunare Națională a adoptat, în unanimitate, Legea Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1986 ; Legea Planului de dezvoltare a agriculturii și industriei alimentare al Republicii Socialiste România pe anul 1986 ; Legea Bugetului de stat al Republicii Socialiste România pe anul 1986. Aceste documente de deosebită importanță, elaborate pe baze profund științifice și realiste, sub directa îndrumare a secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, fac parte integrantă din prevederile cincinalului 1986—1990, menit să asigure transpunerea neabătută în viață a istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea al partidului, realizarea obiectivelor și sarcinilor noii etape, ce deschide țării noastre perspectiva unui stadiu superior în procesul înfăptuirii programului de edificare a societății socialiste multilateral dez

voltate și înaintare a României spre comunism.Trecindu-se la următorul punct de pe ordinea de zi, tovarășul Maxim Berghianu, ministrul muncii, a prezentat expunerea asupra proiectului Legii cu privire la creșterea productivității muncii, perfecționarea organizării și normării producției și a muncii.Raportul comisiilor permanente de specialitate ale M.A.N., care au analizat și avizat favorabil proiectul acestei legi, a fost prezentat de deputata Elena Nae, președintele Comisiei pentru sănătate, muncă, asigurări sociale și protecția mediului.La dezbaterea generală asupra a- cestui proiect de lege au luat cuvintul deputății : Mihai Moraru, Valentin Anastasiu, Ion Radu, Veronica Sandu, Mihail Niculescu.După discuția pe articole. Marea Adunare Națională a adoptat, în unanimitate, Legea cu privire la creșterea productivității muncii, perfecționarea organizării și normării producției și a muncii, care pune un accent deosebit pe laturile calitative ale dezvoltării economiei românești, valorificarea superioară a muncii sociale, creșterea productivității muncii in toate sectoarele de activitate, în vederea sporirii venitului național, și, pe această bază, a nivelului de trai material și spiritual al poporului.La ultimul punct de pe ordinea de zi, tovarășul Dumitru Apostoiu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat, a prezentat proiectele de legi pentru aprobarea decretelor cu putere de lege emise de Consiliul de
(Continuare în pag. a Vl-a)

LEGE
Planului national unic de dezvoltare economico-socială a

A
Republicii Sociaiiste România

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege :Art. 1. — Se adoptă Planul național unic de dezvoltare economico- socială a Republicii Socialiste România pe anul 1986. .
PRINCIPALII INDICATORI Al DEZVOLTĂRII ECONOMICO- 

SOCIALE A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA SINT :
- in procente calculate pe baza prețurilor la 30 XI 1985 -

Nr. 
crt.

Indicatorul Creștere față 
de anul 1985

1. Produsul social * 7— 8
2. Venitul național 10—12
3. Producția industrială

— valoarea producției-marfă 8— 9
— valoarea producției nete 12-15

4. Producția agricolă
— valoarea producției globale 6— 7
— valoarea producției nete 10-12

5. Investiții totale în economie 6— 8
6. Volumul comerțului exterior 12-15
7. Productivitatea muncii în industria republicană

(calculată pe baza valorii producției-marfă) 10—12
8. Cheltuielile la 1 000 lei producție-marfă în

industria republicană reducere 5,9
9. Retribuția medie nominală 1,3

10. Veniturile țărănimii, provenite din muncă în
cooperativele agricole de producție și gos
podăriile personale pe o persoană activă 2,4

11. Desfacerile de mărfuri cu amănuntul 1,3
12. Prestările de servicii pentru populație 15

Art. 2 — La principalele produse industriale se vor realiza următoarele niveluri :
Energia electrică mil. kWh 77 500
Cărbune net mii tone 69 000
Țiței extras mii tone 12 100
Gaz metan utilizabil, inclusiv gaze 

libere mii. mc 31 000
Oțel mii tone 16 400
Mijloace de automatizare electroteh

nice și electronice și tehnică de 
calcul electronică mii. lei 10 200

Produse de mecanică fină, optică, 
echipamente și elemente hidraulice 
și pneumatice mii. lei 14 000

Mașini-unelte pentru așchierea meta
lelor mii. lei 11 860

Mașini și utilaje tehnologice pentru 
industrie mii tone 920

mii. lei 45 600
Tractoare bucăți 90 000
Autoturisme de oraș bucăți 235 000
Nave maritime pentru transport, teh mii tdw

nice și speciale echiv. 1 016
îngrășăminte chimice mii tone

echiv. 100%
S.A. 3 870

Produse macromoleculare de bază mii tone
echiv. 100% 860

Cauciuc sintetic mii tone 230
Anvelope mii buc. 8 000
Fibre și fire artificiale și sintetice mii tone 400
Ciment mii tone

echiv. 80% 
clinker 15 800

Mobilier din lemn mil. lei 21 600
Mașini și aparate electrice de uz 

casnic mil. lei 2 250
Medicamente pentru uz uman mil. lei 5 200

Țesături 
Confecții textile 
Produse tricotate 
încălțăminte
Carne tăiată — total
Pește
Lapte ți produse din lapte
Ulei comestibil
Zahăr
BereArt. 3. — Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca ministerele și celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, consiliile oamenilor muncii din centrale și întreprinderi, Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie și Ministerul Finanțelor să asigure :a) îndeplinirea și depășirea sarcinilor la producția marfă prin realizarea ritmică a produselor fizice și îmbunătățirea continuă a structurilor sortimentale și nivelului tehnic și calitativ al producției, urmărind realizarea de produse cu parametri teh- nico-funcționali și economici ridicați, care valorifică superior resursele de materii prime, materiale, combustibili și energie și sînt competitive pe piața externă ; realizarea producției fizice destinate exportului, în condițiile de calitate și la termenele prevăzute în contractele încheiate cu partenerii externi ; dezvoltarea în

mi mp 1 365
mi lei 50 900
mi lei 19 000
mi perechi 134

« mi tone 2 200
mi tone 380
mi hl 27 200
mi tone 543
mi tone 960
mii hl 13 500ritm rapid a producției în sectoarele tehnicii de vîrf, acordîndu-se prioritate mijloacelor necesare pentru introducerea mecanizării, automatizării și robotizării proceselor de fabricație ;b) îndeplinirea de către toate unitățile din economie a obligațiilor ce le revin în cadrul diviziunii sociale a muncii, potrivit prevederilor planului național unic, în concordanță cu cerințele de ansamblu ale dezvoltării economico-sociale; pe toate treptele organizatorice din economie se va asigura respectarea disciplinei de plan, întărirea controlului asupra producției, de la contractare, pregătire tehnologică, lansare în fabricație, asigurarea aprovizionării și forței de muncă, pină la realizarea produselor și expedierea lor la export și intern, cu respectarea riguroasă a normelor de consum de materii prime, materiale, combustibili și energie, stabilite potrivit legii ;c) încărcarea maximă a capacităților de producție din întreprinderile industriale, prin creșterea gradului de utilizare a mașinilor, utilajelor, instalațiilor și suprafețelor productive construite ; asigurarea Ia timp a a-

pe anul 1SR6provizionării tehnico-materiale a întreprinderilor, în structura sortimentală necesară realizării producției planificate pentru intern și export ; desfacerea ritmică a producției conform obligațiilor contractuale, asigurarea cu forță de muncă necesară; ridicarea calificării cadrelor și întărirea disciplinei tehnologice și în muncă ;d) funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor, mașinilor și utilajelor prin respectarea riguroasă a programelor de întreținere, revizii și reparații ; asigurarea materialelor, pieselor de schimb și subansamblelor necesare și folosirea eficientă a a- cestora ; recondiționarea în mai mare măsură a reperelor, pieselor și subansamblelor uzate, realizarea, o dată cu reparațiile capitale, a modernizării mașinilor, utilajelor și instalațiilor, în vederea Îmbunătățirii parametrilor tehnico-funcționali și a eficienței acestora ;e) utilizarea cu prioritate a resurselor interne de materii prime și e- nergetice și limitarea la strictul necesar a importurilor ; reducerea cheltuielilor materiale și gospodărirea rațională a resurselor prevăzute în plan, reintroducerea în circuitul economic a 'materialelor refolosibile și extinderea folosirii pieselor și subansamblelor recondiționate rezultate din procesele de producție și consum ;f) aplicarea fermă a programelor de integrare și specializare în producție, în conformitate cu prevederile planului național unic ; corelarea co-
(Continuare în pag. a Il-a)
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a Republicii Socialiste România pe anul
(Urmare din pag. I)respunzătoare a industriei orizontale în vederea intensificării fabricației de piese și subansamble, precum și a asigurării stocurilor pentru continuitatea producției, realizarea integrală a prevederilor din programele de cooperare intre întreprinderi, centrale, ministere șl județe, in scopul satisfacerii cerințelor producției și exportului și respectării stricte a prevederilor contractuale ;g) modernizarea și diversificarea, in continuare, a producției bunurilor de consum pe clase de calitate ;h) creșterea în ritm susținut a producției in industria mică prin atragerea în circuitul productiv a resurselor locale și a materialelor recuperabile și refolosibile ; se va trece la acțiuni organizate de cooperare in producție cu întreprinderile din industria republicană.Consiliul de Miniștri, ministerele și celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, consiliile oamenilor muncii din centrale și Întreprinderi vor asigura aplicarea fermă a prevederilor din programul privind îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerea consumurilor de materii prime, de combustibili și ener-

U.M, 1986

Cereale pentru boabe - total 
din care :

mii tone 31 000

— grîu-secarâ mii tone 10 800
- porumb-sorg mii tone 17 400
— orz-orzoaicâ mii tone 2 800

Sfeclă de zahăr mii tone 10 250
Floarea-soarelui ți rapiță mii tone 1 180
In pentru ulei mii tone 110
Soia mii tone 750
Fasole mii tone 340
In și cinepă pentru fibră mii tone 850
Cartofi de toamnă mii tone 6 600
Legume de cimp mii tone 7 700
Fructe mii tone 2 900
Struguri mii tone 2 245
Carne in viu mii tone 2 938
Lapte de vacă ți bivoliță mii hl 61 170
Lină tone 52 000
Ouă mii, buc. 8 300Art. 6. — Suprafața arabilă în cultură va fi de cel puțin 10 010 mii ha; în culturi duble și succesive vor fi însămînțate 2 000 mii ha cu porumb boabe, floarea-soarelui, soia, sfeclă de zahăr, fasole, legume și culturi furajere.

U.M. 1986
Bovine

din care :
- vaci ți bivolițe
- jțininci gestante 

Porcine
docare:
- scroafe 

Ovine ți caprine 
Păsări ouătoare

mii capete 

mii capete 
mii capete 
mii capete

mii capete 
mii capete 
mii capete

8 500

2 937
683 

îs ooo

1 185 
24 000 
67 000Art. 8. — în anul 1986, baza materială a agriculturii se va dezvolta astfel :a) agricultura va fi dotată cu 17 060 tractoare agricole, precum și cu 5 600 combine de recoltat cereale, mașini de recoltat furaje, alte mașini și utilaje agricole ;b) se vor amenaja pentru irigații 550 mii ha ;c) se vor executa lucrări de desecări pe o suprafață de 450 mii ha, lucrări de combatere a eroziunii solului pe o suprafață de 245 mii ha și lucrări agropedoameiiorative (amendări, scarificări, afinare adincă) pe o suprafață de 1 921 mii ha ;d) agricultura va primi 2 200 mii tone îngrășăminte chimice cu azot, fosfor și potasiu și 60 mii tone pesticide, în substanță activă ; se vor aplica 42,2 mil. tone îngrășăminte organice.Art. 9. — în vederea realizării producției agricole prevăzute in plan, Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, Academia de științe agricole și silvice, organele agricole județene și consiliile unice agroindustriale de stat și cooperatiste să asigure :a) înfăptuirea fermă a prevederilor pentru anul 1986 din Programul național pentru asigurarea unor producții agricole sigure și stabile, folosind la întreaga capacitate și cu maximă eficiență baza tehnico-ma- terială și mijloacele alocate in acest scop prin planul național unic ;b) folosirea completă și intensivă a potențialului productiv al fondului funciar, creșterea suprafeței agricole, și îndeosebi a celei arabile, prin efectuarea de lucrări hidroameliora- tive, continuarea lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor, mai buna organizare și sistematizare a teritoriului și punerea in valoare a unor terenuri neagricole existente in toate județele -; respectarea strictă a termenelor aprobate pentru recuperarea și redarea în circuitul agricol a suprafețelor scoase pentru lucrări de investiții sau alte activități; utilizarea deplină și la randamentele prevăzute în plan a suprafețelor amenajate pentru irigații, crearea de aso- lamente specifice fiecărei zone de cultură cu sole stabile, de dimensiuni optime ;c) respectarea riguroasă a structurii culturilor și a suprafețelor destinate acestora pe baza prevederilor de plan, precum și a perioadelor optime de însămințare și a densităților la hectar potrivit legii; stabilirea din timp a suprafețelor pentru culturile intensive de mare productivitate, asigurarea bazei tehnico-materiale și a tuturor condițiilor pentru realizarea de producții record, in conformitate cu programele aprobate pentru fiecare județ ;d) sporirea continuă a potențialului productiv al Întregului fond funciar prin respectarea măsurilor stabilite privind protecția, ameliorarea, conservarea și buna gospodărire a acestuia, respectarea tuturor verigilor tehnologice ale fiecărei culturi, generalizarea mai rapidă in producție a experienței valoroase a institutelor și stațiunilor de cercetări a- gricole, executarea integrală a lucrărilor agropedoameiiorative ;e) generalizarea soiurilor și hibrizilor cu potențial de producție ridicat și însușiri calitative rezistente la temperaturi secetă, boli și dăunători superioare, scăzute. Ia și Ia alte

gie și valorificarea superioară a materiilor prime și a materialelor, precum și din programul referitor la creșterea mai accentuată a productivității muncii și perfecționarea organizării și normării muncitVor fi aplicate măsuri ferme pentru îmbunătățirea activității de planificare și de programare a producției, creșterea rolului centralelor, ca titulare de plan, și întărirea răspunderii ce le revin acestora în desfășurarea activității de planificare și de urmărire a execuției planului.Art. 4. — Planificarea producției fizice, repartizarea, contractarea și livrarea materiilor prime, materialelor, combustibililor și energiei, a tuturor produselor, precum și folosirea acestora in întreaga economie națională se efectuează numai pe baza normelor de consum și de refolosire aprobate, potrivit legii, cu respectarea nomenclatoarelor de materiale și produse tipizate și în strictă conformitate cu caracteristicile tehnico-ca- litative și celelalte prevederi din standarde și norme tehnice.Art. 5. — în anul 1986, in agricultură, ramură de bază a economiei naționale, se prevăd — in condiții climatice normale — a se realiza următoarele niveluri de producție la principalele produse agricole :

Suprafața agricolă irigată în cultură va fi de 3 360 mii ha, din care arabilă 3 200 mii ha.Art. 7. — Efectivele de animale vor ajunge, la sfîrșitul anului 1986, Ia următoarele niveluri : 

condiții nefavorabile de mediu; asigurarea din producția internă a necesarului de sămință și material să- ditor din soiuri și hibrizi de calitate pentru toate culturile, adaptate la condițiile pedoclimatice din fiecare zonă, precum și realizarea unor cantități suplimentare pentru export, corespunzător Programului de producere a semințelor și materialului să- ditor aprobat ;f) perfecționarea in continuare a activității de producere, depozitare și valorificare a legumelor, cartofilor și fructelor pentru satisfacerea în condiții mai bune a nevoilor populației in tot cursul anului, a cerințelor industriei și exportului ;g) executarea lucrărilor de întreținere a plantațiilor vitipomicole, modernizarea și crearea de noi plantații in sistem intensiv și superintensiv, in vederea realizării unei producții sporite de struguri și fructe ;h) efectuarpa la timp, în condiții de calitate superioară, a lucrărilor agricole, administrarea eficientă și rațională a îngrășămintelor chimice, naturale și a mijloacelor chimice de combatere a bolilor, dăunătorilor ș*i buruienilor; extinderea mecanizării muncilor agricole ; utilizarea rațională a întregului parc de tractoare și mașini agricole, folosindu-se agregate complexe de mașini care execută mai multe operații, în scopul reducerii consumului de combustibili; echiparea tractoarelor cu două remorci în activitatea de transporturi ;i) sporirea efectivelor de animale și a producțiilor medii și totale de produse animaliere, prin îmbunătățirea selecției și ameliorarea materialului biologic, precum și prin creșterea indicilor de natalitate și diminuarea mortalității ; folosirea deplină a capacităților complexelor de tip industrial și a fermelor de creștere a animalelor, asigurarea dezvoltării creșterii iepurilor de casă, apiculturii, sericiculturii și pisciculturii; extinderea pescuitului oceanic în cu o mai mare productivitate specii mai valoroase ;j) dezvoltarea producției deje prin cultivarea și folosirea grală a suprafețelor destinate ,____telor de nutreț și culturilor duble și sporirea producțiilor medii la hectar ; extinderea lucrărilor ameliorative pe pășunile și pe finețele naturale, inclusiv pe cele din perimetrul forestier, precum și din pădurile pă- șunabile; însămințarea și supraînsă- mințarea pășunilor și fînețelor de la munte și din păduri, extinderea culturilor duble, în principal pe suprafețele irigate, folosirea în mai mare măsură a furajelor grosiere și a produselor secundare ;k) r'ecoltarea in perioadele optime a culturilor agricole, transportarea, depozitarea și păstrarea produselor agricole in condiții corespunzătoare, in vederea eliminării pierderilor și conservării calității acestora ;l) creșterea eficienței economice in toate unitățile agricole de stat și cooperatiste și din industria alimentară, mai buna gospodărire a fondurilor materiale și bănești, reducerea cheltuielilor, diminuarea consumurilor de materii prime, materiale, combustibili și energie ;m) constituirea integrală și in bune condiții a fondului de stat centralizat de produse agricole și a fondului de consum județean și aplicarea fermă a principiilor autoconducerii și auto- aprovizionării teritoriale.Art, 10. — în anul 1986 se va pune în circuitul economic un volum de

zone și cufura- inte- plan-

23100 mii mc masă lemnoasă, din care 20 500 mii mc pentru producția industrială.Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca Ministerul Silviculturii, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, comitetele executive ale consiliilor populare județene și alți deținători de fond forestier să asigure înfăptuirea integrală și la un nivel calitativ superior a prevederilor Programului național pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestier, urmărind în mod deosebit :a) realizarea regenerării pădurilor pe 49,4 mii ha, astfel :16,3 mii ha pe cale naturală, pro- movindu-se intr-o măsură mai mare speciile autohtone valoroase (molid, brad, fag, stejar) ;33,1 mii ha prin reimpăduriri și împăduriri, urmărindu-se înlocuirea arboretelor slab productive cu specii repede crescătoare și de valoare economică ridicată pe o suprafață de 16 mii hectare și crearea de culturi speciale pentru producerea lemnului pentru celuloză pe 7,5 mii ha; ponderea speciilor de rășinoase va reprezenta 55 la sută din volumul total al reimpăduririlor și împăduririlor in fondul forestier ; se vor ameliora prin împăduriri 3,2 mii ha terenuri degradate din afara fondului forestier, improprii pentru agricultură ;b) respectarea strictă a prevederilor legale privind redarea in termene cit mai scurte în circuitul productiv a tuturor terenurilor cedate din fondul forestier pentru realizarea u- nor obiective de investiții; limitarea scoaterii de terenuri din fondul forestier pentru alte folosințe ;c) respectarea cu strictețe a regulilor silvice de exploatare a pădurilor și efectuarea tuturor lucrărilor necesare de îngrijire și igienă, valorifi- cindu-se integral toate produsele lemnoase rezultate din aceste activități ;d) organizarea scoaterii șl utilizării integrale a arborilor căzu ți, rupți, doboriți de vint sau de zăpadă, us- cați sau atacați de insecte ; curățirea în întregime a parchetelor de crengi și alte materiale lemnoase ;e) creșterea producției și valorificarea superioară a tuturor produselor pădurii, în mod deosebit a fructelor de pădure și ciupercilor comestibile din flora spontană, precum și dezvoltarea economiei vinatului, sal- moniculturii, apiculturii, sericiculturii etc.Art. 11. — în anul 1986, în domeniul gospodăririi apelor se vor da in exploatare noi lacuri de acumulare cu folosință complexă reprezentind un volum de 348 mii. mc, regularizări de albii pe o lungime a cursurilor de apă de 175 km, îndiguiri pe 20 km pentru apărarea de inundații a centrelor populate, obiectivelor e- conotnice, precum și a Unei suprafețe de teren agricol pe 9 mii hectare.Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca ministerele, celelalte organe centrale, centralele, întreprinderile, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, împreună cu Consiliul Național pentru Protecția Mediului înconjurător și Consiliul Național al Apelor, să aplice măsurile cuprinse în programele privind protecția mediului înconjurător și amenajarea bazinelor hidrografice, asigurind :a) Încadrarea lucrărilor hidrotehnice in schemele cadru de valorificare integrală, amenajarea complexă și folosirea rațională a apelor din bazinele hidrografice respective, in corelație cu lucrările de sistematizare teritorială ;b) folosirea rațională a resurselor pentru alimentarea cu apă potabilă și industrială, irigații, producerea de energie electrică, navigație, piscicultura și alte scopuri ; creșterea gradului de recirculare a apelor industriale și reducerea la minimum a pierderilor, prevenirea degradării fondului funciar, protecția faunei, a pădurilor și vegetației din rezervații și locuri de agrement ;c) punerea in funcțiune și exploatarea corespunzătoare a stațiilor și instalațiilor de epurare a apelor reziduale pentru a păstra calitatea apei și evitarea poluării, reducerea consumurilor și recircularea apei industriale ; recuperarea substanțelor utile din apele uzate și folosirea nămolurilor reziduale.Art. 12. — Volumul total al transporturilor de mărfuri va fi, in anul 1986, de 2 070 mil. tone.Baza materială a transporturilor de folosință generală va spori prin dotarea cu 65 locomotive diesel și electrice, 3 000 vagoane de marfă • cale normală in echivalent 4 osii, nave fluviale nepropulsate cu capacitate de 178 mii tone, 25 remorchere și îm- pingătoare fluviale, 641 mii tdw nave maritime.Art. 13. — Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor, împreună cu ministerele, centralele și întreprinderile vor acționa pentru realizarea în condiții cit mai bune a transporturilor necesare economiei. In acest scop se vor lua măsuri privind :a) creșterea transporturilor pe calea ferată, reducerea distanțelor de transport și a parcursurilor fără încărcătură și sporirea tonajelor pe tren prin dotarea cu vagoane de mare capacitate pentru transporturile de cărbune, minereuri și alte mărfuri de masă ;b) limitarea la strictul necesar a transporturilor rutiere, urmind ca a- cestea să fie efectuate, de regulă, în zonele fără mijloace feroviare și navale ; reducerea treptată a transporturilor auto pe șantierele de construcții, in cariere, balastiere și în incinta întreprinderilor prin înlocuirea. cu alte mijloace de transport cu consumuri mai reduse; echiparea mijloacelor auto cu 2—3 remorci ;c) intensificarea folosirii Dunării și a Canalului Dunăre—Marea Neagră la transportul de mărfuri ;d) utilizarea la maximum a capacității flotei maritime naționale prin îmbunătățirea radicală a organizării și conducerii activității de transport maritim ;e) folosirea integrală a capacității avioanelor de călători și mărfuri pentru satisfacerea cerințelor de transport ;f) extinderea tehnologiilor moderne de transport, în principal a pale- tizării și conteinerizării, a mecanizării operațiunilor de încărcare-descărca- re, reducerea duratelor de transport, precum și a staționării peste termenele normate a mijloacelor de transport in stații și triaje, întreprin- 

uo

dpri industriale și porturi ; economisirea strictă a carburanților și energiei în transporturi și telecomunicații ;g) reducerea imobilizării în reparații a mijloacelor de transport prin îmbunătățirea proceselor tehnologice, extinderea producției și recondițio- nărilor de piese de schimb și sporirea duratelor de funcționare a mijloacelor de transport intre două reparații ;h) sporirea productivității muncii și diminuarea continuă a cheltuielilor de transport, îndeosebi a costurilor în transporturile cu mijloace auto proprii ale întreprinderilor, și altor unități economice, astfel incit acestea să fie cu mult mai mici decit nivelul general al costurilor realizat de Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor.Art. 14. — Volumul activității de poștă și telecomunicații, in anul 1986, va crește cu 3,4 la sută față de anul 1985, pe baza utilizării intensive a mijloacelor din dotare și a extinderii tehnicii noi de teletransmisie ; va crește nivelul calității și al operativității prestațiilor către populație al tuturor sectoarelor de poștă și telecomunicații.Art. 15. — In anul 1986, volumul total al investițiilor în economia națională va fi 265—270 miliarde lei.Pe principalele ramuri ale economiei naționale vor fi alocate următoarele volume de investiții :
Ramura mii. lei

Industrie 147 500
Agricultură, silvicultură ți 

gospodărirea apelor 47 800
Construcții, transporturi ți 

telecomunicații 37 400
Circulația mărfurilor și tu

rism 3 800
Cercetare științifică, invățâ- 

mînt, cultură, ocrotirea 
sănătății ți alte cheltuieli 
social-culturale 2 700

Locuințe și gospodăria co
munală 27 000

Alte investiții 3 800în cursul anului 1986 se vor pune în funcțiune 185 capacități de producție importante, industriale și a- grozootehnice.Mijloacele financiare, materiale și forța de muncă vor fi concentrate pentru grăbirea punerii în funcțiune a obiectivelor de investiții în curs de execuție. Lucrările noi vor putea fi începute numai după aprobarea documentației tehnico-economice și de execuție.Investițiile vor fi destinate în principal pentru sporirea bazei energetice și de materii prime, realizarea programului de dezvoltare intensivă, _ modernizarea și ridicarea nivelului tehnic _al_ industriei, a programului de îmbunătățiri funciare în agricultură, precum și a celui de mecanizare a agriculturii și altor sectoare de activitate, înfăptuirea programelor aprobate, de îmbunătățire a nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerea consumurilor de materii prime, combustibili și energie, valorificarea superioară a resurselor recuperabile și refolosibile, asimilarea de noi produse, creșterea productivității muncii și sporirea competitivității produselor românești pe piața externă.Investițiile vor fi alocate cu prioritate pentru lucrări de modernizări, automatizări și reutilări ale capacităților existente, prin care să se a- sigure o mai bună profilare, integrare și specializare a producției, creșterea eficienței economice.Art. 16. — Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca toți 'titularii de investiții, centralele șp ministerele furnizoare de utilaje, cele care au in subordine unități de construcții-montaj, împreună cu Consiliul de coordonare a activității de investiții, Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Aprovizionării Tehnico-Ma- teriale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, Ministerul Finanțelor, Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Ministerul Construcțiilor Industriale, Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, Inspectoratul General de Stat pentru Investiții-Construcții și băncile finanțatoare să acționeze pentru :a) respectarea cu strictețe a termenelor de punere in funcțiune a noilor obiective, ținînd seama de duratele de execuție normate, pe tipuri de capacități ;b) executarea lucrărilor de construcții-montaj și asigurarea livrării utilajelor in concordanță cu prevederile din graficele de eșalonare a investițiilor ; respectarea perioadelor de probe mecanice și tehnologice prevăzute și asigurarea forței de muncă calificate necesare efectuării acestor probe în condiții optime ; organizarea corespunzătoare a participării personalului muncitor de specialitate din unitățile beneficiare la executarea lucrărilor de montaj al utilajelor și la efectuarea probelor ;c) accelerarea ritmului de pregătire a documentațiilor pentru obiectivele de investiții, prin utilizarea deplină a capacităților institutelor centrale de cercetare și altor unități de cercetare și inginerie tehnologică și de proiectare a lucrărilor de construcții și instalații ; extinderea utilizării proiectelor tip și refolosibile ; îmbunătățirea proiectelor prin introducerea de noi tehnologii privind reducerea consumurilor energetice și materiale, crearea de materiale cu caracteristici superioare, organizarea pe șantiere a colectivelor de proiec- tanți care să asigure permanent asistența tehnică și să contribuie la grăbirea ritmului de execuție a lucrărilor ;d) adoptarea în cadrul documentațiilor de investiții a celor rnai eficiente soluții tehnologice și constructive care să conducă la încadrarea în cotele de materiale de construcții, de energie și combustibili alocate și la creșterea eficienței investițiilor ; fundamentarea necesarului de materiale pentru fiecare obiectiv pe bază de norme fizice; limitarea volumului și suprafeței construcțiilor industriale și agrozootehnice potrivit necesităților strict determinate de procesele tehnologice ;e) desfășurarea susținută a activității pe toate șantierele de construcții-montaj; extinderea mecanizării și industrializării lucrărilor de construe-

Și rapidă a eficiențeiși mate- prelucră-

ții-montaj și a tehnologiilor modeme de execuție, urmărindu-se folosirea eficientă a forței de muncă, a utilajelor de construcții și a mijloacelor de transport ; intensificarea colaborării între beneficiarii de investiții, unitățile de proiectare, de construcții-montaj și furnizorii de utilaje ;f) reducerea, în continuare, a costurilor lucrărilor prin aplicarea celor mai eficiente soluții tehnologice și constructive, extinderea folosirii proiectelor tip, diminuarea ponderii lucrărilor de construcții-montaj, dimensionarea strictă a construcțiilor potrivit cerințelor proceselor tehno- logice, utilizarea la maximum a suprafețelor constriiite, reducerea consumului materialelor de construcții și utilizarea pe scară mai largă a prefabricatelor, înlocuitorilor și a materialelor locale, sporirea eficienței fiecărui leu investit sau cheltuit.Art .17. — Consiliul de Miniștri va asigura ca ministerele, centralele, întreprinderile și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București să ia măsuri pentru realizarea eficienței fondurilor fixe prevăzute în plan prin încărcarea deplină a capacităților și suprafețelor de producție, respectarea indicilor planificați de • utilizare a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, mecanizarea, automatizarea și robotizarea proceselor de producție, reducerea cheltuielilor de fabricație, efectuarea corespunzătoare a reviziilor și reparațiilor, darea în funcțiune la termen a noilor obiective de investiții.Art. 18. — în anul 1986, în domeniul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și introducerii progresului tehnic se prevăd peste 3 000 obiective principale, prin a căror realizare este urmărită o importantă inovare tehnică și tehnologică în producție spre a contribui substanțial la valorificarea superioară a materiilor prime, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al producției și reducerea consumurilor materiale energetice, creșterea mai productivității muncii, a generale a producției.Se vor asimila produse riale astfel ca în ramurile toare ale industriei republicane pro- ducția-marfă să fie realizată in anul 1986 în proporție de peste 12,5 la sută pe seama produselor noi și modernizate ce vor fi introduse în fabricație.Art. 19. — Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca, sub conducerea Consiliului Național al Științei și învățămintului și Consiliului Central pentru tipizare, standardizare, normare și calitate, în colaborare cu Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe și mi- riisTereTel centralele și întreprinde-' rile, institutele, centrale și academiile, de profil, unitățile, țje cercetare știr ințifică și inginerie tehnologică și de proiectare să asigure :a) creșterea aportului cercetării științifice la asigurarea bazei proprii de materii prime și la sporirea eficienței activității geologice, în strînsă concordanță cu cerințele economiei privind descoperirea și punerea in valoare de noi substanțe minerale utile și resurse energetice ; creșterea eficacității lucrărilor de prospecțiuni, explorări, prin concentrarea forțelor tehnice și mijloacelor materiale in zonele de perspectivă imediată și scurtarea perioadei de trecere de la faza de cercetare la punerea în producție a rezervelor descoperite ; perfecționarea tehnologiilor existente și elaborarea de tehnologii noi de extracție și preparare a substanțelor minerale în industria extractivă, pentru accentuarea valorificării rezervelor geologice, inclusiv a celor situate la mare adincime sau cu conținuturi utile mai reduse ;b) descoperirea și folosirea de noi resurse energetice, valorificarea surselor noi de energie, combustibili și carburanți sintetici, precum și a tuturor categoriilor de resurse energetice și materiale recuperabile rezultate din procesele de producție și consum, reducerea consumurilor specifice de energie și combustibili in toate sectoarele de activitate ; realizarea de echipamente și materiale specifice programelor de valorificare a noilor surse de energie și a resurselor de energie recuperabile și refolosibile ; sporirea randamentelor centralelor electrice pe cărbune și hidro, grăbirea punerii în funcțiune a centralelor nucleare ;c) perfecționarea și elaborarea de tehnologii noi pentru prelucrarea materiilor prime, înfăptuirea programelor de valorificare superioară a materiilor prime și materialelor, crearea de materiale cu caracteristici superioare pe cale sintetică și de noi metale și materiale pentru industria construcțiilor de mașini și îndeosebi pentru industria electronică și microelectronică ; crearea de noi mașini și utilaje cu caracteristici superioare, care să conducă la reducerea consumurilor materiale, Ia ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, Ia realizarea de noi motoare cu consum redus de carburanți ; realizarea de sisteme și mijloace noi de automatizare, eiectronizare și robotizare a proceselor de producție, în special de linii complexe de automatizare care să determine creșteri superioare ale productivității, muncii, în principal in sectoarele de importanță prioritară din economie, unde se cere un efort deosebit și sint condiții mai grele de muncă ;d) extinderea și devansarea, față de termenele prevăzute in plan, a acțiunilor de asimilare, modernizare și înnoire a producției privind crearea și însușirea în fabricație de noi materiale cu caracteristici superioare, noi mașini și utilaje multifuncționale, de înaltă productivitate, cu grad înalt de automatizare, care să conducă la reducerea consumurilor energetice și materiale, competitive pe piața externă, dezvoltarea electronicii și microelectronicii ;e) crearea de noi soiuri de semințe și plante mai productive, rez.istente la ger și secetă, cu o durată mai scurtă de maturizare, de noi rase de animale cu un potențial mai productiv și o capacitate mai mare de asimilare a hranei, precum și de noi tehnologii de furajare a animalelor ;f) scurtarea duratei de introducere în producție a rezultatelor cercetării științifice și ingineriei tehnologice ;g) creșterea contribuției cercetării

activitate, reflectată in mai accentuată a duratei cerceta re-proiectare-pro-

științifice și ingineriei tehnologice la organizarea și programarea pe baze științifice a producției, optimizarea activităților de intreținere și reparații ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor, extinderea mecanizării și automatizării producției, creșterea productivității muncii, reducerea costurilor și creșterea eficienței economice in toate domeniile ;h) perfecționarea activităților de tipizare, standardizare și de normare tehnică a consumurilor materiale și energetice în vederea creșterii nivelului tehnic și calitativ al producției, creșterii performanțelor con- structiv-funcționale și a fiabilității produselor, sporirea eficienței întregii activități economice ;i) întărirea colaborării dintre cercetare, invățămint și producție, a integrării acestora, în vederea soluționării corespunzătoare a problemelor din economie și finalizării în producție a obiectivelor de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și introducere a progresului tehnic la un nivel superior de eficiență, inclusiv prin reducerea cheltuielilor de cercetare și creșterea productivității în această ............scurtarea ciclurilor ducție ;j) îmbinarea cercetărilor aplicative cu cercetările fundamentale în vederea asigurării stocului de soluții tehnice pentru rezolvarea problemelor dezvoltării economico-sociale a țării în perioada de perspectivă ;k) dezvoltarea producției cu aportul unităților de cercetare științifică și inginerie tehnologică, în scopul satisfacerii în măsură sporită a eco-. nomiei cu produse și materiale de înaltă tehnicitate, reducerii importurilor, precum și pentru creșterea exportului.Art. 20. — In vederea asigurării bazei materiale a planului, cu precădere din resurse proprii. Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca întreprinderile, centralele, ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, împreună cu Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe. Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Finanțelor, Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor și băncile, să acționeze pentru :a) folosirea într-o mai mare măsură a resurselor de materii prime și materiale din producția internă, inclusiv a stocurilor supranorma- tive ;b) reducerea mai accentuată a consumurilor de energie și combustibili în toate domeniile de activitate, prin creșterea randamentelor energetice, in special în ramurile— mari consumatoare de energie electrică și combustibili, îh care Scb'p se Va acționa pentru modernizarea instalațiilor, îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație și a tuturor categoriilor de echipamente energetice cu consumuri ridicate, precum și prin utilizarea la maximum a resurselor energetice refolosibile ;c) limitarea strictă a consumurilor de hidrocarburi lichide și înlocuirea acestora cu lignit și alte resurse energetice mai puțin valoroase ; reducerea pierderilor tehnologice și extinderea recuperării căldurii, extinderea utilizării gazelor de sondă, gazului metan, metanolului și bio- gazului la mijloacele de transport din economie ;d) asigurarea încadrării riguroase, în normele și normativele de consum și de stoc de materii prime, materiale, ambalaje, combustibili și energie, îmbunătățirea coeficientului de utilizare, folosirea în producție a unor materiale înlocuitoare, reducerea pierderilor materiale in operațiile de manipulare, depozitare și transportul produselor, îmbunătățirea continuă a normelor și normativelor de consum pe baza progresului tehnic și aplicării noilor tehnologii ;e) sporirea participării materialelor refolosibile la acoperirea necesarului de materii prime al economiei naționale, prin intensificarea recuperării acestora ; asigurarea sortării, depozitării, gospodăririi și preluării tuturor categoriilor de resurse materiale rezultate din procesele de producție și consum ; utilizarea ca atare sau prin prelucrări simple și recondiționări, în cit mai mare măsură, a materialelor, pieselor și subansamblelor rezultate din scoaterea din funcțiune a unor fonduri fixe. Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, îrfi- preună cu ministerele și centralele vor urmări ca livrarea prime și materialelor ,noi să se facă numai in măsura îndeplinirii, de către unitățile beneficiare, a sarcinilor de predare a materialelor refolosibile stabilite prin plan ;f) gospodărirea și folosirea intensivă a ambalajelor, asigurarea re- condiționării și restituirii integrale a acestora, a paletelor și conteine- relor în vederea refolosirii lor ;g) intensificarea măsurilor de asimilare a produselor noi prevăzute in programele speciale ; aplicarea strictă a tipizării produselor și a prevederilor din standarde și norme tehnice in repartizarea, contractarea și livrarea materialelor și produselor ;h) perfecționarea procesului de aprovizionare în vederea asigurării ritmice a întreprinderilor cu materii prime, materiale și alte produse prevăzute în plan ; respectarea strictă a contractelor economice încheiate.Art. 21. — In scopul creșterii substanțiale a eficienței' economice în toate ramurile și sectoarele de activitate, Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca ministerele, consiliile oamenilor muncii din centrale și întreprinderi, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, împreună cu Comitetul de Stat al Planificării, Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, Ministerul Ministerul Aprovizionării Materiale și Controlului ririi Fondurilor Fixe și Muncii să acționeze prin : modernizarea in continuare a structurilor de producție, ridicarea permanentă a nivelului tehnic și calitativ al produselor, sporirea productivității muncii, accentuarea specializării și integrării producției în vederea utilizării cu maximum de randament a capacităților, economisirea valorificarea superioară a prime, combustibililor și 

materiilor

Finanțelor, Tehnico- Gospodă- Ministerul

strictă și materiilor energiei,

recuperarea și refolosirea resurselor rezultate din procesele de producție și consum, reducerea costurilor de producție, .cu deosebire a cheltuielilor materiale.Art. 22. — Productivitatea muncii pe o persoană va crește în anul 1986 prin promovarea pe scară largă a progresului tehnic, îmbunătățirea continuă a organizării producției și a muncii, asigurarea normării științifice a producției și a muncii și creșterea nivelului pregătirii profesionale a personalului muncitor, după cum urmează :
a) in industria republicană, calcu

lată pe baza producției-marfă, 
10-12 la sută ;

b) in activitatea de construcții- 
montaj, calculată pe baza produc
ției de construcții-montaj, 10,5-12,5 
la sută.Art. 23. — Numărul de personal muncitor pe total economie va fi in anul 1986 de 7 685 mii persoane.Prin învățămîntul profesional și liceal de specialitate vor fi pregătiți 375 mii muncitori calificați, care vor intra în producție în anul 1986, pu- nindu-se un accent deosebit pe perfecționarea învățămintului liceal, profesional și de maiștri, îmbunătățirea programelor de invățămint.Art. 24. — Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca ministerele și celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, consiliile oamenilor muncii din centrale și întreprinderi, Ministerul Muncii, Comitetul de Stat al Planificării, Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, Ministerul Educației și învățămintului să asigure înfăptuirea integrală a prevederilor pe anul 1986 din Programul privind creșterea mai accentuată a productivității muncii și perfecționarea organizării și normării muncii, în care scop se va acționa pentru :a) extinderea progresului tehnic pe seama asimilării de noi produse, inttoducerea mașinilor și liniilor automate complexe, perfecționarea tehnologiilor de fabricație, creșterea gradului de mecanizare și automatizare a proceselor de producție ; o atenție deosebită se va acorda mecanizării, automatizării și robotizării proceselor de producție cu consumuri mari de manoperă și condiții grele de muncă, in turnătorii, forje, tratamente termice, în metalurgie, chimie, mijloace și sisteme de transport, industria ușoară, precum și în alte ramuri ale industriei și economiei ;b) perfecționarea radicală a orga- . nizăril producției și a muncii in întreprinderi, secții și ateliere, îmbunătățirea fluxurilor tehnologice, a normelor de muncă în toate ramurile, corespunzător dotării tehnice, stabilirea productivității muncii fi-—zicd- exprimate" prin—consumul de manoperă pentru fiecare produs sau lucrare, reducerea personalului indirect productiv, întărirea ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă, creșterea spiritului de răspundere și a participării întregului personal muncitor la gospodărirea judicioasă și eficientă a întreprinderilor ;c) înfăptuirea prevederilor programelor de recrutare, pregătire și perfecționare profesională a forței de muncă, asigurindu-se cu prioritate personalul muncitor necesar sectoarelor productive, îndeosebi in domeniul minier și petrolier, precum și îmbunătățirea pregătirii forței de muncă din agricultură.Art. 25. — In anul 1986, cheltuielile la 1 000 lei producție sau venituri brute se vor reduce, față de 1985, cu :

— in industria republicană 48,4 lei
- in activitatea de con

strucții-montaj (antre
priză) 12,0 lei

- în activitatea de trans
port 12,0 leiConsiliul de Miniștri va lua măsuri ca ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, consiliile oamenilor muncii din centrale și întreprinderi, Ministerul Finanțelor, Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Aprovizionării Tehnico- Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Comitetul de Stat pentru Prețuri, Consiliul Financiar Bancar să îndeplinească programele de reducere' a costurilor și a cheltuielilor materiale de producție, precum și realizarea veniturilor din bugetele de venituri și cheltuieli în strînsă corelare cu planul național unic și bugetul de stat, în acest scop, se va acționa pentru respectarea strictă a prevederilor noului mecanism, economico-finan- ciar ; se vor lua măsuri ca fiecare unitate economică să aplice cu fermitate principiile autoconducerii muncitorești și autogestiunii econo- mico-financiare pentru realizarea unui regim sever de economii in toate sectoarele de activitate și să asigure, in cadrul bugetului propriu de venituri și cheltuieli, acoperirea cheltuielilor din resurse proprii și obținerea unui beneficiu maxim pentru fiecare leu cheltuit.Art. 26. — Volumul r comerțului exterior, în anul 1986', va crește cu 12—15 la sută față de anul 1985.Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca ministerele, celelalte organe centrale și locale, centralele și întreprinderile, împreună cu Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Finanțelor, Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, Banca Română de Comerț Exterior,, să asigure :a) intensificarea prospectării pieței externe și încheierea contractelor cu partenerii externi pentru întregul volum de export și import, în condiții de eficiență ridicată ; dezvoltarea în continuare a comerțului în compensații ;b) realizarea fondului de marfă prevăzut la export, prin lansarea din timp în fabricație a produselor, în structura sortimentală și la nivelul tehnic și calitativ prevăzut în contractele încheiate cu partenerii externi ; adaptarea operativă a

(Continuare în pag. a III-a)
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LEGEA
Pianslui national unic de dezvoltare economico-socială 

a Republicii Socialiste România pe anul 1S8S* •
(Urmare din pag. a II-a)producției la cerințele pieței externe, urmărind creșterea ponderii produselor cu grad ridicat de prelucrare ; sporirea continuă a aportului valutar al produselor ce se livrează la export ;c) folosirea cu maximum de eficiență a fondurilor valutare pentru import alocate fiecărui minister, centrală și întreprindere, prin reducerea consumurilor specifice, utilizarea în măsură cit mai mare a resurselor interne și asimilarea de noi produse și materiale ; derularea importurilor, în execuție, se va face în strînsă corelare cu realizarea exporturilor și încasărilor valutare ;d) diversificarea formelor de comercializare și lărgirea piețelor de desfacere, realizarea de operațiuni legate de export-import, in special in domeniul construcțiilor de mașini, majorarea livrărilor de proiecte, documentații, tehnologii și asistență tehnică în străinătate ;e) realizarea integrală a tuturor acțiunilor de cooperare economică și tehnică internațională ; intensificarea tratativelor cu partenerii externi și inițierea de noi acțiuni in vederea extinderii și ridicării eficienței cooperării și colaborării economice internaționale ; creșterea rentabilității societăților mixte ;f) asigurarea forței de muncă și a dotărilor necesare executării la timp și in condiții competitive a lucrărilor de construcții-montaj în străinătate și a exportului de proiecte, documentații de asistență tehnică.

Art. 27. — Nivelurile prevăzute în plan la producția industrială, agricolă, valorificarea materiilor prime, recuperarea materialelor refolosi- bile, productivitatea muncii, acumulările bănești și eficiența fondurilor fixe sint minime, iar cele privind costurile de producție, investițiile, cheltuielile materiale, consumurile de materiale, normele și normativele de consum, inclusiv cele rezultate din tipizarea tehnologiilor, liniilor de fabricație, instalațiilor și produselor sint maxime.Nivelurile prevăzute pentru export sint minime, iar cele pentru import sint maxime. Importurile se vor efectua numai după o analiză temeinică a necesității și eficienței acestora, asigurîndu-se echilibrul planificat al balanței comerciale pe ansamblu și pe fiecare minister și centrală.Art. 28. — Venitul național va crește în anul 1986 cu 10—12 la sută față de anul 1985, asigurînd resursele necesare pentru dezvoltarea, în continuare, a forțelor de producție și îmbunătățirea nivelului de trai material și spiritual al populației.Art. 29. — Volumul total al desfacerilor de mărfuri cu amănuntul din comerțul socialist, în anul 1986, va fi de 280 miliarde lei, iar prestările de servicii pentru populație vor crește cu 15 la sută față de anul 1985Pentru satisfacerea în condiții mai bune a solicitărilor populației, Consiliul de Miniștri va asigura ca Consiliul de coordonare a producției bunurilor de larg consum, Consiliul pentru coordonarea și îndrumarea 

activității de aprovizionare și prestare de servicii către populație, Ministerul Comerțului Interior, Comitetul de Stat al Planificării, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, împreună cu ceilalți titulari de plan, producători de bunuri de consum, să ia măsuri pentru :a) înfăptuirea integrală a prevederilor Programului privind aplicarea măsurilor de autoConducere și autoaprovizionare teritorială și a Programului unic de creștere a producției agricole în gospodăriile membrilor cooperatori și în gospodăriile producătorilor particulari pentru asigurarea populației cu produse agricole, precum și a Programului de alimentație științifică a populației în vederea asigurării unei bune aprovizionări a populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum ;b) creșterea producției agricole vegetale și animale în toate unitățile de stat și cooperatiste, realizarea intrărilor Ia fondul de stat la nivelul stabilit pentru fiecare județ și valorificarea în mai mare măsură a resurselor în gospodăriile populației ;c) livrarea integrală și ritmică către populație a mărfurilor prevăzute în plan în condiții de calitate și în- tr-o structură sortimentală diversificată, pentru satisfacerea cerințelor diferitelor categorii de consumatori ;d) dezvoltarea alimentației publice ; creșterea și diversificarea producției și desfacerii de preparate și semipreparate culinare în vederea ușurării muncii in gospodăriile popu

lației ; îmbunătățirea aprovizionării cantinelor, alimentației publice și celorlalte consumuri colective prin dezvoltarea producției de carne, lapte și produse din lapte, ouă, legume, cartofi și fructe in gospodăriile anexă ale unităților economice și social-culturale, pentru acoperirea în mai mare măsură a necesarului din aceste resurse ;e) intensificarea desfacerilor de mărfuri nealimentare în mediul rural, concomitent cu sporirea cantităților de produse agricole preluate la fondul de stat prin contractări și achiziții de la populație ;f) repartizarea judicioasă pe teritoriu a fondului de marfă destinat aprovizionării populației, acordîndu- se prioritate orașelor mari, centrelor muncitorești și stațiunilor balneoclimaterice ;g) perfecționarea și dezvoltarea, în continuare, a activității de prestări de servicii, lărgirea gamei și rețelei serviciilor prestate populației, îmbunătățirea calității acestora în concordanță cu cerințele populației, folosirea eficientă a capacităților existente și a forței de muncă locale ;h) reducerea cheltuielilor de circulație prin utilizarea la maximum a bazei tehnico-materiale de care dispun unitățile comerciale, reducerea cheltuielilor de transport,și depozitare și încadrarea în stocurile de mărfuri planificate.Art. 30. — Fondul de retribuire a personalului muncitor va fi 304,4 miliarde Iei, asigurîndu-se o creștere a retribuției medii nominale cu1,3 la sută față de anul 1985.

întreprinderile, centralele, ministerele și celelalte organe centrale și locale vor lua măsuri pentru aplicarea fermă a principiilor noului sistem de retribuire a muncii și de repartiție a veniturilor oamenilor muncii, pentru legarea strînsă a veniturilor fiecărui om al muncii de munca depusă și de rezultatele concrete ale activității desfășurate, a- plicarea acordului global, ca formă principală de retribuire a muncii in toate unitățile economice din industrie, agricultură, construcții-montaj, transporturi, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, proiectare și din alte sectoare.Art. 31. — Vor fi luate măsuri pentru îmbunătățirea, în continuare, a ocrotirii sănătății și asistenței sociale, punîndu-se un accent deosebit pe prevenirea și apărarea sănătății poporului și pe creșterea natalității, precum și pentru perfecționarea în- vățămîntului, dezvoltarea culturii, educației fizice și sportului. Se va acționa cu fermitate pentru folosirea la maximum a bazei materiale din aceste sectoare de activitate si pentru gospodărirea cu eficiență sporită a fondurilor prevăzute pentru finanțarea acțiunilor social-culturale.Art. 32. — Se va acționa cu fermitate pentru amplasarea rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării in conformitate cu Programul directivă de dezvoltare economico-socială în profil teritorial, pentru înfăptuirea obiectivelor Programului național de sistematizare a teritoriului și localităților urbane și rurale. Se vor lua măsuri pentru va

lorificarea deplină a resurselor existente pentru fiecare județ și zonă a țării, îmbinarea armonioasă a activităților de producție industrială, a- gricolă și a celorlalte activități eco- nomico-sociale ; se va asigura utilizarea cit mai eficientă a terenurilor, restrîngerea la strictul necesar a pe- rimetrelor construibile și a suprafețelor ocupate de construcții, regruparea gospodăriilor dispersate, lichidarea plantațiilor izolate de vii și pomi amplasate in zone agricole, sistematizarea rețelelor electrice, de transporturi și telecomunicații ; se vor accentua acțiunile de sistematizare rurală prin concentrarea în comune mari a satelor și gospodăriilor izolate, urmînd ca noile locuințe să fie construite cu 2—4 niveluri, cu o arhitectură' bazată pe tradiții locale, dîndu-se posibilitatea ca din terenurile atribuite fiecărei gospodării să râmînă o suprafață cît mai mare pentru grădinărit și alte culturi agricole.Art. 33. — în anul 1986 se vor da în folosință 140 mii apartamente, din care 20 mii apartamente în mediul rural.Art. 34. — Consiliul de Miniștri, organ suprem al administrației de stat, va analiza periodic modul in care se realizează planul național unic, exercitînd un control riguros asupra executării sarcinilor stabilite. Totodată, va acționa cu fermitate pentru valorificarea optimă a potențialului economic al țării, gospodărirea cu randament maxim a patrimoniului național, întărirea ordinii și disciplinei în toate sectoarele de 

activitate. In acest scop, va lua măsuri ca ministerele și celelalte organe centrale, consiliile oamenilor muncii din centrale și întreprinderi, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București să realizeze integral prevederile de plan pe anul 1986. în același timp, se va acționa pentru îmbunătățirea activității de planificare pe toate treptele organizatorice din economie, în execuția și urmărirea realizării producției fizice și exportului, punerilor în funcțiune și atingerii parametrilor proiectați la noile capacități, creșterii productivității muncii și reducerii costurilor de fabricație, sporirii eficienței și rentabilității în toate domeniile de activitate.Art. 35. — Indicatorii Planului național unic de dezvoltare economico- socială a Republicii Socialiste România pe anul 1986 vor fi desfășurați pe titulari de plan prin decret al Consiliului de Stat.Art. 36. — Se aprobă execuția Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1984 adoptat prin Legea nr. 16/1983 potrivit Comunicatului Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României, Consiliului de Miniștri, Comitetului de Stat al Planificării și Direcției Centrale de Statistică cu privire la îndeplinirea planului național unic de dezvoltare economico- socială a Republicii Socialiste România pe anul 1984, publicat în Buletinul Oficial, Partea a III-a nr. 6, din 1 februarie 1985.
LEGEA

Planalul de dezvoltare a agriculturii si industriei alimentare
al Republicii Socialiste România pe anul 1S8S

Marea Adunare Națională a Re
publicii Socialiste România adoptă prezenta lege:Art. 1. — Se adoptă Planul de dez- . voltare a agriculturii și industriei
Nr. 
crt. Indicatorul

Creștere 
față de 

anul 1985

1. Producția globală agricolă 6,0- 7,0
2. Producția netă agricolă 10,0-12,0
3. Producția marfă industrială 7,0
4. Productivitatea muncii calculată pe baza valorii 

producției marfă :
— in agricultura de stat 12,0
- in industrie 12,5

5. Investiții totale din fondurile statului ți ale 
organizațiilor cooperatiste 3,3

6. Reducerea cheltuielilor la 1 000 lei producție 
marfă :
— in întreprinderi agricole de stat 12,4
- în industrie - total 3,8

7. Veniturile țărănimii provenite din muncă in 
cooperativele agricole de producție și gospo
dăriile personale, pe o persoană activă 2,4Art. 2. — Suprafața agricolă la finele anului 1986 va fi de cel puțin 15 080 mii ha, din care arabilă in cultură 10 010 mii ha; cu culturi duble și succesive vor fi însămințate 2 000 mii ha cu porumb boabe, floa- rea-soarelui, soia, sfeclă de zahăr,

U.M. 1986

Bovine mii copete 8 500
din care :
— vaci și bivolițe mii capete 2 937
— juninci gestante mii capete 633

Porcine mii capete 15 000
din care :
- scroafe mii capete 1 185

Ovine și caprine mii capete 24 000
Păsări ouătoare mii capete 67 000Art. 4. — în anul 1986 în agricul- male — următoarele niveluri de pro-tură, a doua ramură de bază a economiei naționale, se prevăd a se ducție, la principalele produse agri-realiza — în condiții climatice nor- cole:

U.M. 1986
Cereale pentru boabe - total mii tone 31 000

din care :
- grîu și secara mii tone 10 800
— porumb ți sorg miî tone 17 400
- orz și orzoaica mu tone 2 800

Sfeclă de zahăr mH tone 10 250
Floarea-soarelui ți rapiță mîî tone 1 180
In pentru ulei mii tone 110
Soia mii tone 750
Fasole miî tone 340
In și cinepă pentru fibră mii tone 850
Cartofi de toamnă mu tone 6 600
Legume de cimp mii tone 7 700
Fructe mu tone 2 900
Struguri mii tone 2 245
Carne in viu mii tone 2 938
Lapte de vacă ți bivoliță mii hl 61 170
Lină tone 52 000
Ouă mii. buc. 8 300Nivelurile prevăzute la producția agricolă sint minime, urmind ca Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al mu

U.M. 1986

Grîu-secară mii tone 7 700
Porumb-sorg mii tone 6 000
Orz-orzoaică mii tone 600
Soia mii tone 700
Fasole mii tone 170
Floarea-soarelui ți rapiță mii tone 1 165
In pentru ulei mii tone 92
Sfeclă de zahăr mii tone 9 500
In și cinepă pentru fibră mii tone 735
Cartofi de toamnă mii tone 2 500

alimentare al Republicii Socialiste România pe anul 1986.Principalii indicatori ai dezvoltării agriculturii și industriei alimentare sint:
- în procente, calculate 

pe baza prețurilor 
la 30 XI 1985 -

fasole, legume și culturi furajere. Suprafața agricolă irigată în cultură va îi de 3 360 mii ha, din care arabilă 3 200 mii ha.Art. 3. — Efectivele de animale vor ajunge la sfîrșitul anului 1986 la următoarele niveluri: 

nicipiului București să acționeze pentru depășirea acestora.Art. 5. — Pe baza producțiilor prevăzute, livrările la fondul de stat la principalele produse agricole vor fi următoarele:

Legume de cimp mii tone 3 780
Fructe mii tone 2 075
Struguri mii tone 1 650
Corne în viu mii tone 2 031
Lapte de vacă ți bivoliță mii hl 25 500
Lină tone 42 000
Ouă mii. buc. 3 350Art. 6. — In anul 1986, producția atinge următoarele niveluri:principalelor produse industriale va

U.M. 1986
Carne tăiată - total mii tone 2 200

din care :
- carne din fondul de stat tăiată in abatoare mii tone 1 474

Conserve din carne mii tone 97
Preparate din carne mii tone 385Pește mii tone 380
Lapte de consum mii hl 6 600
Unt mii tone 52
Brînzeturi mii tone 103Ulei comestibil mii tone 543
Zahăr mii tone 960
Legume și fructe conservate

prin sterilizare-pasteurizare mii tone 550
Vin brut mii hl 9 150Bere mii hl 13 500Art. 7. — în scopul realizării obiectivelor din domeniul agriculturii și industriei alimentare prevăzute in plan și în programele speciale, al aplicării ferme a principiului auto- conducerii și autoaprovizionării teritoriale, Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, Academia de Științe Agricole și Silvice, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București să asigure:a) înfăptuirea riguroasă a sarcinilor stabilite pentru anul 1986 din Programul național pentru asigurarea unor producții agricole sigure și stabile, prin folosirea la întreaga capacitate a bazei tehnico-materiale alocate ;b) realizarea sarcinii de creștere a suprafeței agricole și arabile, prin valorificarea unor terenuri neagricole, respectarea strictă a termenelor aprobate pentru recuperarea și redarea în circuitul agricol a suprafețelor destinate pentru lucrări de investiții și alte activități;c) folosirea completă și intensivă a potențialului productiv al fondului funciar prin utilizarea în întregime, de fiecare posesor, a suprafețelor agricole conform destinației stabilite prin plan, continuarea lucrărilor de cadastrare calitativă și de organizare â teritoriului care să permită stabilirea potențialului productiv al tuturor terenurilor agricole, crearea de asolamente specifice fiecărei zone de cultură cu sole stabile, de dimensiuni optime;d) introducerea și extindereacultură a celor mai productive soiuri și hibrizi, producerea și folosirea de semințe din categorii biologice superioare, asigurarea densității optime a plantelor potrivit legii, executarea Ia timp a lucrărilor de fertilizare și întreținere a culturilor, prevenirea și combaterea bolilor și dăunătorilor, aplicarea udărilor necesare - pe întreaga suprafață amenajată pentru irigat, urmărindu-se folosirea rațională a tuturor mijloacelor din dotare, reducerea consumului de combustibil, carburanți și energie;e) creșterea producției legumicole într-o structură corespunzătoare nevoilor de consum din fiecare județ, asigurînd aprovizionarea populației cu legume în stare proaspătă o perioadă cit mai lungă din an; executarea lucrărilor de întreținere în plantațiile vitipomicole, modernizarea și crearea de noi plantații pomicole în sistem intensiv și superinten- siv;f) folosirea integrală a suprafețelor destinate culturilor duble și succesive pentru cultivarea porumbului, legumelor, florii-soarelui. soiei, sfeclei de zahăr și plantelor furajere;g) stabilirea din timp a suprafețelor pentru culturile intensive de

în

sarcinilor de plan pri-

mare productivitate, asigurarea bazei tehnico-materiale și a tuturor condițiilor pentru realizarea de producții record în conformitate cu programele aprobate pentru fiecare județ ; instruirea periodică a specialiștilor, mecanizatorilor și celorlalți lucrători din agricultură, în vederea însușirii temeinice a tehnologiilor specifice fiecărei culturi ;h) executarea in timpul optim lucrărilor de recoltare, transport depozitare a .producției agricole, vederea reducerii la minimum pierderilor, asigurarea din timp

zootehnice răspund de exe- pe suprafețele contractate a lucrărilor agrofitoameliorati- intreținere și exploatare ra- a acestora;

și depășirea vind creșterea iepurilor de casă, apiculturii și pisciculturii; de asemenea, vor acționa pentru dezvoltarea agriculturii prin antrenarea in mai mare măsură in această activitate a gospodăriilor populației, școlilor și unităților silvice;j) perfecționarea organizării producției și a pauncii în toate unitățile agricole, aplicarea fermă a acor- dului global, îmbunătățirea continuă a normelor de muncă, stabilirea consumului de manoperă pe fiecare lucrare, creșterea răspunderii în muncă in vederea respectării riguroase a tehnologiilor de producție, executării la timp și la un nivel calitativ superior a tuturor lucrărilor agrico-, le, întărirea ordinii și disciplinei ;k) sporirea eficienței activității e- conomice în toate consiliile unice agroindustriale de stat și coopera-1 tiste, în toate unitățile agricole.Art. 8. — Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, Departamentul pentru Contractarea, Achiziționarea si Păstrarea Produselor Agricole, Uniunea Centrală a Cooperativelor de Producție, Achiziții și Desfacere a Mărfurilor și comitetele și birourile executive ale consiliilor populare vor lua măsuri pentru constituirea integrală a fondului de stat centralizat de produse agricole și a fondului de consum județean și aplicarea fermă a principiilor autoconducerii și autoaprovizionării teritoriale, în scopul unei bune aprovizionări a populației în tot timpul anului.Art. 9. — Pentru realizarea nivelurilor prevăzute în anul 1986 la producția agricolă, baza tehnico-mate- rială a agriculturii se va dezvolta astfel:a) agricultura va fi dotată cu 17 000 tractoare agricole, precum și cu 5 600 combine de recoltat cereale, mașini de recoltat furaje, alte mașini și utilaje agricole;b) se vor folosi 42.2 milioane tone îngrășăminte organice, 2 200 mii tone îngrășăminte chimice cu azot, fosfor și potasiu și 60 mii tone pesticide, in substanță activă ;c) se vor amenaja pentru irigații 550 mii ha, astfel incit la finele a- nului suprafața amenajată pentru irigații să ajungă la 3 710 mii ha, conform programului aprobat;d) se vor executa lucrări de desecări pe o suprafață de 450 mii ha, lucrări de combatere a eroziunii solului pe 245 mii ha, lucrări agropedo- ameliorative de amendare pe 290 mii ha, de scarificare pe 200 mii ha și afînare adîhcă și subsolaj pe 1431 mii ha.Art. 10. — Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Uniunea Centrală a Cooperativelor de Producție, Achiziții și Desfacere a Mărfurilor, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, direcțiile județene pentru agricultură alimentară și comisiile lor agricoli vor sprijini individuale cu semințe, di tor, reproducători de raje, asistență și îndrumare tehnică, în vederea obținerii unor producții agricole vegetale și animale cît mai mari, în conformitate cu Programul unic aprobat.Art. 11. — Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Uniunea Centrală a Cooperativelor de Producție, Achiziții și Desfacere a Mărfurilor, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor lua măsuri pentru folosirea completă și valorificarea superioară a materiilor prime agricole în industria alimentară și utilizarea integrală a capacităților de producție existente. Se vor diversifica în mat mare măsură produsele alimentare și se va îmbunătăți calitatea acestora prin asimilarea de sortimente noi cu calități superioare care să răspundă în cît mai bune condiții gusturilor populației și cerințelor unei alimentații raționale. Se va extinde utilizarea derivatelor proteice de origine vegetală și valorificarea la maximum a unor resurse interne cum sînt fructele de pădu

a Și în a a spațiilor necesare pentru conserva-■ rea și păstrarea producției;i) dezvoltarea substanțială a zootehniei în sectorul socialist al agriculturii și în gospodăriile populației prin:— îmbunătățirea reproducției și a- meliorarea raselor, realizarea indicilor de natalitate planificați și reducerea la minimum a pierderilor;— creșterea numărului de bovine în microferme pe lingă fermele vegetale și hortiviticole, precum și a porcilor în gospodării anexe;— sporirea producțiilor medii animaliere și respectarea strictă a greutății de livrare a animalelor prevăzute în plan;— sporirea randamentelor la hectar atît la plantele de nutreț cultivate, cit și pe pajiștile naturale și pădurile pășunabile prin extinderea lucrărilor ameliorative pe astfel de suprafețe : folosirea în mai mare măsură a furajelor grosiere și a produselor secundare și îmbunătățirea valorii lor nutritive.în vederea asigurării furajelor necesare pentru creșterea animalelor, cu costuri minime de producție și transport, organele agricole județene și silvice vor asigura suprafețele necesare de producere a furajelor în imediata apropiere a unităților zootehnice; de asemenea, deținătorii de pajiști naturale și păduri pășunabile vor încheia contracte pe perioade mai lungi cu fermele și complexele zootehnice pentru utilizarea suprafețelor pășunabile. Fermele și complexele cutarea tuturor ve, de țională— modernizarea, în continuare, a complexelor și fermelor zootehnice pentru asigurarea condițiilor optime de adăpostire și a necesarului de apă pentru animale, prin adoptarea de soluții ieftine;— stabilirea, împreună cu Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, Consiliul Culturii și Educației Socialiste, Ministerul Educației și învățămîntului. Ministerul Silviculturii și Uniunea Centrală a Cooperativelor de Producție, Achiziții și Desfacere a Mărfurilor, a măsurilor necesare pentru îndeplinirea

și industria producători- gospod ariile material să- valoare, fu-

re și plantele din flora indigenă. Vor fi reproiectate tehnologii, raționalizate fluxurile tehnologice și îmbunătățite rețetele de fabricație a produselor în vederea păstrării in mai mare măsură a caracteristicilor nutritive ale acestora, reducerii pierderilor, sporirii gradului de mecanizare a lucrărilor de manipulare și transport. Se va extinde pescuitul oceanic în zone cu mare productivitate și cu specii de pește mai valoroase.Art. 12. — Volumul investițiilor pentru agricultură și industria alimentară va fi în anul 1986 de 52,3 miliarde lei, destinat în principal pentru terminarea obiectivelor începute in anii anteriori, pentru realizarea obiectivelor prevăzute pentru 1986 în Programul național pentru asigurarea unor recolte sigure și stabile, precum șr în cel de mecanizare a agriculturii, în vederea realizării lucrărilor agricole în perioade mai scurte.In scopul realizării investițiilor planificate, vor fi luate măsuri pentru:a) asigurarea studiilor și documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele noi ;b) realizarea lucrărilor de investiții pe bază de tehnologii și proiecte tipizate, reducerea continuă a consumurilor de metal, ciment și alte materiale energointensive, folosirea pe scară largă a materialelor locale și utilizarea celor recuperabile;c) punerea în funcțiune la termenele planificate a obiectivelor de investiții din agricultură și industria alimentară prin desfășurarea ritmică și susținută a activității pe șantiere, asigurarea livrării utilajelor în concordanță cu termenele de execuție planificate, respectarea perioadelor de probe mecanice și tehnologice, pregătirea din timp a forței de muncă necesare exploatării in bune condiții a noilor capacități.Art. 13. — Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca, sub coordonarea Consiliului Național al Științei și Invă- țămintului și Consiliului Central pentru tipizare, standardizare, normare și calitate, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, centralele și întreprinderile, institutele centrale și Academia de Științe A- gricole și Silvice, unitățile de cercetare științifică și inginerie tehnologică și de proiectare, în colaborare cu Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, Comitetul de Stat al Planificării și Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, să asigure creșterea aportului cercetării științifice pentru:a) folosirea eficientă a fondului funciar, elaborarea de noi tehnologii pentru refacerea și creșterea capacității de producție a solurilor erodate și a celor nisipoase și sărăturate, perfecționarea metodelor de fertilizare și pregătire a terenurilor, organizarea de asolamente cu parcele optime și rotații îmbunătățite ă culturilor:b) crearea de noi soiuri și hibrizi de semințe și material săditor cu caracteristici superioare, cu potențial productiv ridicat, rezistente la temperaturi scăzute, la secetă și la alte condiții nefavorabile de mediu, la boli și dăunători;c) realizarea de metode și tehnici de combatere integrată a bolilor și dăunătorilor, în scopul reducerii consumurilor de substanțe chimice și a efectelor poluante asupra produselor agricole ;d) ameliorarea genetică a animalelor pentru creșterea potențialului productiv al acestora, elaborarea de noi tehnologii, urmărindu-se valorificarea superioară a bazei furajere, inclusiv utilizarea de noi resurse, reducerea consumului specific de furaje, sporirea accentuată a producției pe pășunile și fînețele naturale, stabilirea de metode eficiente de profilaxie, diagnostic și tratament al bolilor;e) introducerea în circuitul economic a unor noi resurse de materii prime cu caracter neconvențional prin valorificarea integrală a materiilor prime agricole, realizarea de 

produse și preparate cu conținut nutritiv ridicat care să asigure o aii- > mentație rațională, corespunzătoare normelor fundamentate științific;f) perfecționarea tehnologiilor de fabricație in industria zahărului, cărnii și tutunului, în vederea reducerii consumurilor energetice, pro- teinizarea și vitaminizarea alimentelor, precum și reducerea conținutu- lui de substanțe și elemente nociVe' de natură chimică și microbiologică;g) creșterea randamentelor de extracție a zahărului din sfeclă, a uleiului din floarea-soarelui și soia, precum și la prelucrarea altor materii prime agricole;h) asigurarea transferului mai rapid al rezultatelor cercetării științifice în producție pentru obținerea unor producții superioare atit cantitativ cit și calitativ.Art. 14. — în vederea creșterii eficienței activității de comerț exterior se va acționa pentru realizarea fondului de marfă prevăzut la export prin specializarea de capacități și întreprinderi care să asigure în exclusivitate sau în cea mai mare parte mărfuri în structura sortimentală și de calitatea solicitată de beneficiarii externi, precum și sporirea continuă a aportului valutar al produselor. Folosirea cu maximum de eficiență a fondurilor valutare alocate la import, acționîndu-se pentru utilizarea cu prioritate a materiilor prime, materialelor, combustibililor, mașinilor și utilajelor din resurse interne, precum și pentru reducerea cheltuielilor valutare privind transportul mărfurilor; realizarea și extinderea acțiunilor de cooperare economică cu alte țări.Art. 15. — Pentru asigurarea -aprovizionării populației din fiecare localitate și unitate administrativ-teritorială cu cereale, cartofi, legume, fructe, carne, lapte, ouă și alte produse ce se pot obține, în mod economic, în condițiile pedoclimatice specifice, comitetele și birourile executive ale consiliilor populare vor urmări realizarea programelor de creștere a producției vegetale și a- nimale în fiecare unitate agricolă socialistă, cît și la gospodăriile populației. stabilind măsuri pentru folosirea deplină a potențialului productiv al întregii suprafețe agricole, u- tilizarea cu maximă eficiență a mijloacelor de mecanizare, a irigațiilor și celorlalte lucrări de îmbunătățiri funciare, precum și a forței de muncă.Art. 16. — In anul 1986 se va pune un accent deosebit pe creșterea mai accentuată a productivității muncii și reducerea costurilor de producție, pe sporirea eficienței economice în toate sectoarele de producție din a- gricultură și industria alimentară, pe aplicarea fermă a prevederilor noului mecanism economico-financiar, întărirea autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare, pe utilizarea cu maximum de randament a tuturor resurselor.Art. 17. — Volumul veniturilor țărănimii provenite din munca în cooperativele agricole de producție și din gospodăriile personale, calculat pe o persoană activă, va crește în anul 1986 cu 2,4 la sută față de 1985, în concordanță cu sporirea producției agricole și a livrărilor la fondul de stat.Art. 18. — Indicatorii Planului de dezvoltare a agriculturii și industriei alimentare al Republicii Socialiste România pe anul 1986 vor fi desfășurați pe titularii de plan prin decret al Consiliului de Stat.Art. 19. — Consiliul de Miniștri, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, departamentele, direcțiile generale economice, centralele și întreprinderile, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București răspund de îndeplinirea integrală a prevederilor Planului de dezvoltare a agriculturii și industriei alimentare al Republicii Socialiste România pe anul 1986. In acest scop, vor lua măsuri pentru realizarea in cele mai bune condiții a sarcinilor de plan și creșterea eficienței economice în toate domeniile de activitate din agricultură și industria alimentară.
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LEGEA
Bugetului de stat al Republicii Socialiste România pe anul 1386Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.Art. 1 — Bugetul de stat al Republicii Socialiste România pe anul 1986 cuprinde veniturile centralizate ale statului și repartizarea acestora în concordantă cu obiectivele Planului national unic de dezvoltare eco- nomico-socială a Republicii Socialiste România și ale Planului de dezvoltare a agriculturii și industriei alimentare, adoptate de Marea Adunare Națională, pentru finanțarea dezvoltării economiei naționale, acțiunilor social-culturale, apărării țării și altor nevoi ale societății, in, condiții de eficiență sporită și de asigurare a echilibrului financiar și monetar.Bugetul de stat al Republicii Socialiste România se stabilește la venituri în sumă de 340 913,5 milioane lei și la cheltuieli în sumă de > 340 913,5 milioane lei.în volumul total al cheltuielilor bugetului de stat se cuprind fonduri de rezervă la dispoziția Consiliului de Stat în sumă de 39 460,6 milioane lei.Art. 2 — Bugetele locale se stabilesc la venituri în sumă de 22 555,5 milioane Iei, iar la cheltuieli în sumă de 18 371,3 milioane lei, cu un excedent de 4 184,2 milioane lei și se cuprind în Bugetul de stat al Republicii Socialiste România.Art. 3 — Veniturile înscrise în bugetul de stat din vărsămintele din beneficiile unităților economice de stat, prelevarea pentru societate, impozitul pe circulația mărfurilor și taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat se stabilesc în sumă de 218 035,7 milioane lei.Art. 4 — Veniturile prevăzute în bugetul de stat din impozitul pe fondul total de retribuire se stabilesc în sumă de 47 500.0 milioane lei, din impozitul pe veniturile unităților cooperatiste și obștești in sumă de 1910,1 milioane lei, cele din impozitul agricol de la cooperativele agricole de producție în sumă de 1 488,7 milioane lei, iar veniturile din impozite și taxe de la populație în sumă de 4 216,5 milioane lei..

Cheltuieli totale , , dJn C°T .
de Ia bugetul de stat

a) invățămint 22 036,4 17 139,6
b) cultură și artă 2 757,9 621,3
c) sănătate 18 354,9 17 713,9
d) educație fizică și sport 1 098,5 340,0
e) alocația și alte ajutoare pentru

copii 15 806,3 15 028,2
f) pensii și ajutoare IOVR, militari

și alte persoane, precum și pen-
tru asistență socială 3 002,5 2 943,4

g) asigurări sociale 45 938,4 38 658,7Art. 10. — Cheltuielile pentru funcționarea organelor puterii și administrației de stat și pentru organele judecătorești și ale procu- rptuni de la buget se stabilesc în sumă de 3 842,7 milioane lei;în cadrul acestor cheltuieli, pentru Marea Adunare Națională se stabilește suma de 3,0 milioane lei.Art. 11. — Cheltuielile pentru apărarea țării se stabilesc în sumă de 12 207,6 milioane lei.Art. 12. — Din excedentele bugetelor proprii pe anul 1986 în sumă totală de 4 184,2 milioane Iei, comitetele și birourile executive ale consiliilor populare varsă Ia bugetul republican contribuția pentru constituirea fondului de dezvoltare generală a întregii societăți în sumă de 3 318,0 milioane lei, diferența de 866,2 milioane lei constituie fonduri de rulment pentru autofinanțare, in limita de pînă la 5 la sută din volumul veniturilor proprii.In execuție, limita de 5 la sută prevăzută la alin. 1, pentru constituirea fondului de rulment pentru

Art. 5 — Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1986 se stabilesc în sumă de 43 152,0 milioane lei.Art. 6. — Cheltuielile pentru finanțarea economiei naționale se acoperă din fondurile proprii ale unităților economice, alocații de la bugetul de stat și credite bancare, potrivit legii. Cheltuielile cu această destinație de la bugetul de stat, pe anul 1986, se stabilesc în sumă de 185 230,7 milioane lei.Pentru finanțarea investițiilor consiliilor populare aprobate prin planul național unic de dezvoltare eco- nomico-socială, Banca de Investiții poate acorda credite, în condițiile art. 51 alin. 6 din Legea finanțelor, rambursabile din veniturile prevăzute în bugetele proprii ale anilor următori.Art. 7 — Cheltuielile de la bugetul de stat pentru acțiunile agrozoovete- rinare se stabilesc în sumă de 5 614,1 milioane lei, cele pentru întreținerea și repararea drumurilor și podurilor în sumă de 3 034,9 milioane lei, iar cele pentru acțiuni de gospodărie comunală în sumă de 2076,0 milioane lei.Art. 8 — Cheltuielile pentru cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și introducerea progresului tehnic se acoperă din fondurile proprii ce se constituie, potrivit legii, la unitățile economice și din alocațiile de la bugetul de stat. Cheltuielile cu această destinație de la bugetul de stat, pe anul 1988, se stabilesc în sumă de 2 138,5 milioane lei.Cheltuielile pentru prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi se stabilesc în sumă de 7 855,8 milioane lei.Art, 9 — Cheltuielile pentru acțiuni social-culturale ce se finanțează, potrivit legii, de la bugetul de stat, din veniturile proprii ale instituțiilor, unităților economice socialiste și organizațiilor de masă și obștești și din contribuția bănească a populației, se stabilesc în sumă de 110 871,4 milioane lei, din care pentru : — milioane lei —

autofinanțare, se aplică asupra veniturilor realizate.Unitățile administrativ-teritoriale care în plan- au bugete echilibrate fără excedent și realizează excedente în execuție constituie fondul de rulment pentru autofinanțare în condițiile alin. 1 și 2.Pentru anul 1986 se stabilesc fonduri de rezervă bugetară la dispoziția comitetelor sau birourilor executive ale consiliilor populare județene, al municipiului București, municipiilor, sectoarelor municipiului București, orașelor și comunelor în sumă de 304 milioane lei, în bugetul fiecărei unități administrativ-teritoriale fondurile de rezervă se constituie în condițiile art. 195 din Legea nr. 9/1972 pînă la 2 la sută din volumul total al cheltuielilor acestora.Utilizarea fondurilor de rezervă se aprobă de fiecare comitet și birou executiv, după caz, pentru bugetul propriu în condițiile art. 217 din Legea finanțelor nr. 9/1972.Soldul bugetelor locale rezultat din execuția pe anul 1985 se regulari

zează potrivit alin. 2 șl 3 de la art. 223 din Legea finanțelor nr. 9/1972. • Art. 13 — Evaluările prevăzute în bugetul de stat la venituri reprezintă sarcini minime de realizat, iar prevederile la cheltuieli, limite maxime care nu pot fi depășite.Art. 14 — Execuția bugetului de stat se realizează sub îndrumarea și controlul Consiliului de Miniștri.Consiliul de Miniștri va examina, periodic, execuția bugetului de stat, a planului financiar centralizat și a celorlalte planuri financiare și va stabili măsuri necesare pentru realizarea integrală a veniturilor înscrise în bugetul de stat și în celelalte planuri financiare, efectuarea cheltuielilor în funcție de nivelul de realizare a sarcinilor de plan, îndeplinirea integrală a veniturilor din bugetele de venituri și cheltuieli ale ministerelor, celorlalte organe centrale și locale, centralelor, întreprinderi- ldr și instituțiilor, realizarea cheltuielilor în condiții de eficiență sporită, aplicarea unui regim sever de economii, întărirea controlului finan- ciar-bancar în toate sectoarele de activitate și menținerea echilibrului financiar, monetar și valutar.Art. 15. — Ministerele, celelalte organe centrale și locale, organele centrale de sinteză .și băncile vor acționa pentru îndeplinirea integrală a indicatorilor economici și financiari prevăzuți în bugetele de venituri și cheltuieli ale unităților și în bugetul de stat și vor lua măsuri pentru aplicarea fermă de către toate unitățile a principiilor mecanismului economico-financiar, întărirea autoconducerii muncitorești, autofinanțării și autogestiunii eco- nomico-financiare, în vederea creșterii acumulărilor bănești, eficienței rentabilității și reducerii continue a cheltuielilor.Art. 16. — Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca ministerele și celelalte organe centrale și locale, centralele și întreprinderile, împreună cu Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Finanțelor, Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale șl Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie și băncile să acționeze pentru :a) perfecționarea activității tuturor întreprinderilor corespunzător principiilor mecanismului economico-financiar, utilizarea cu maximă eficiență a resurselor materiale, de muncă și financiare, creșterea rentabilității tuturor unităților, a tuturor produselor și activităților, astfel ca fiecare leu investit sau cheltuit să dea maximum de eficiență, să contribuie la sporirea continuă a producției și beneficiilor ;b) realizarea integrală a planului producției fizice, la un nivel tehnic și calitativ ridicat, a producției nete, a producției-marfă vîndute și încasate, îndeplinirea fermă a planului de export, valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor, dezvoltarea intensivă a, tuturor ramurilor economiei naționale ;c) înfăptuirea prevederilor din programele speciale întocmite de fiecare unitate cu privire la reducerea, în continuare, a costurilor de producție, îndeosebi a celor materiale, prin economisirea la maximum a energiei și combustibililor, îmbunătățirea normelor de consum de materii prime, extinderea acțiunii de recuperare, recondiționare și refolosire a materiilor prime și materialelor, restringerea la strictul necesar a cheltuielilor indirecte și a celor administrativ-gospodărești ;d) sporirea aportului cercetării științifice și progresului tehnic la dezvoltarea, modernizarea și îmbunătățirea structurii producției, la ridicarea nivelului tehnic și calitativ al ■ produselor, la creșterea mai accentuată a productivității muncii și perfecționarea organizării și normării muncii, scurtarea duratei ciclu

lui cercetare-proiectare-producție și introducerea cu operativitate în producție a celor mai noi cuceriri ale revoluției tehnico-științifice ;e) îndeplinirea de către fiecare unitate economică a acumulărilor bănești planificate, a obligațiilor față de buget prin efectuarea vărsămin- telor din beneficii, prelevarea pentru societate, impozitul pe circulația mărfurilor, precum și a celorlalte vărsăminte. prevăzute de lege ;f) realizarea integrală a resurselor planificate pentru restituirea fondurilor primite de la societate, precum și constituirea de către fiecare unitate economică a fondurilor proprii de dezvoltare economică, de stimulare a personalului muncitor și a celorlalte fonduri prevăzute de lege ;g) înfăptuirea prevederilor programului privind dezvoltarea co- merțului exterior și cooperării ecoy nomice internaționale, sporirea și diversificarea schimburilor economice și a acțiunilor de cooperare economică și tehnică, realizarea cu prioritate a producției de export, creșterea rentabilității societăților mixte de producție și comercializare din țară și străinătate, sporirea ponderii produselor cu grad superior de valorificare a materiilor prime, materialelor și forței de muncă, realizarea aportului valutar din activitatea de construcții-montaj sau din livrări de proiecte, instalații complexe și asistență tehnică în străinătate, gospodărirea rațională a fondurilor valutare alocate pentru importuri și încadrarea acestora în plafoanele stabilite, intensificarea prospectării pieței, diversificarea formelor de comercializare și adaptarea operativă a producției la cerințele pieței externe ;h) realizarea integrală a prevederilor din programul privind creșterea mai accentuată a productivității muncii pe anul 1986, prin perfecționarea organizării producției, a muncii și normării muncii, extinderea și generalizarea tehnologiilor avansate, creșterea gradului de mecanizare, automatizare și robotizare a proceselor de producție, ridicarea continuă a nivelului de pregătire profesională și de calificare a personalului muncitor, întărirea ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă, creșterea spiritului de răspundere și a participării întregului personal la gospodărirea judicioasă și eficientă a resurselor materiale, de muncă și bănești ale unităților, aplicarea fermă a principiilor sistemului de retribuire în acord global în industrie, agricultură, construcții, transporturi și în alte domenii de activitate ;i) folosirea eficientă a fondurilor bănești puse la dispoziția unităților, accelerarea vitezei de rotație a mijloacelor circulante, încadrarea în normele de stoc și normativele de mijloace circulante stabilite, lichidarea și prevenirea imobilizărilor de fonduri, folosirea cu eficiență sporită de către unitățile economice a creditelor acordate de bănci, reducerea volumului de credite nerambursate la scadență și a plăților restante, accelerarea decontărilor șl asigurarea permanentă a echilibrului între încasări și plăți ;j) concentrarea mijloacelor materiale, bănești și a forței de muncă și utilizarea lor cu maximă eficiență pentru grăbirea punerii în funcțiune a capacităților de producție, în curs de execuție, sporirea bazei energetice, de materii prime și materiale, realizarea programului de modernizare și ridicare a nivelului tehnic al industriei, a programului de irigații și îmbunătățiri funciare, dezvoltarea agriculturii și a altor sectoare de activitate ;k) folosirea cu eficiență ridicată a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor de prospecțiuni și lucrări geologice, agrozooveterinare, întreținerea și repararea drumurilor și podurilor, gospodărie comunală și alte ac

țiuni cu caracter economic, respectarea strictă a destinației fondurilor, aplicarea unui regim sever de economii ;l) utilizarea cu eficiență maximă a fondurilor proprii și a celor alocate de la buget pentru cheltuielile social-culturale, de administrație și din alte domenii de activitate, restringerea la strictul necesar a cheltuielilor de întreținere, funcționare, reparații la clădiri și instalații, folosirea eficientă a bazei materiale, sporirea veniturilor proprii și creșterea gradului de autofinanțare a instituțiilor social-culturale și din alte domenii de activitate ;m) exercitarea unui control financiar exigent și permanent, în special preventiv, în toate domeniile de activitate economico-socială, în vederea respectării cu strictețe a disciplinei de plan, contractuale și financiare, utilizării cu eficiență sporită a resurselor materiale, de muncă și bănești, astfel încît fiecare leu să fie utilizat potrivit destinației stabilite și cu maximă eficiență economică și socială.Art. 17. — Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Academia de Științe Agricole și Silvice, unitățile și organele agricole județene, precum și cele flnanciar-bancare să acționeze pentru realizarea sarcinilor prevăzute pe anul 1986 privind obținerea unor producții agricole sigure și stabile, înfăptuirea programului de irigații și îmbunătățiri funciare, extinderea chimizării și mecanizării lucrărilor agricole, aplicarea largă a cuceririlor științei agrozootehnice, asigurînd astfel dezvoltarea unei agriculturi intensiva, de înaltă productivitate și eficiență și realizarea integrală a acumulărilor bănești planificate pe anul 1986.Art. 18. — în vederea creșterii eficienței economice a fondurilor destinate finanțării investițiilor, lichidării și prevenirii imobilizărilor de fonduri, Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca ministerele, celelalte organe centrale și locale, centralele și întreprinderile, împreună cu Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Ministerul Finanțelor, băncile și Consiliul de Coordonare a Activității de Investiții, să acționeze pentru fundamentarea temeinică a documentațiilor tehnico-economice a obiectivelor de investiții și dimensionarea judicioasă a resurselor materiale și bănești necesare, reducerea, în continuare, a costului lucrărilor de investiții, prin aplicarea celor mai eficiente soluții tehnologice și constructive, revizuirea proiectelor tip și diminuarea ponderii lucrărilor de construcții-montaj, reducerea consumurilor de materiale de construcții, utilizarea largă a prefabricatelor, folosirea cu randament maxim a utilajelor și mecanismelor de construcții, respectarea termenelor planificate de începere și executare a lucrărilor de investiții, prevenirea și reducerea imobilizărilor de fonduri în investiții neterminate și utilaje cu durate de staționare depășite pe șantiere, întărirea ordinii și disciplinei în gospodărirea mijloacelor materiale și bănești pe șantiere.Art. 19. — Consiliul de Miniștri va lua măsuri ca ministerele, celelalte organe centrale și locale, centralele și întreprinderile, împreună cu instituțiile și academiile de profil, unitățile de cercetare științifică și inginerie tehnologică, sub coordonarea unitară a Consiliului Național al Științei și Învățămîntului și în colaborare cu Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Finanțelor și băncile să asigure intensificarea activității de cercetare științifică și sporirea aportului acesteia la dezvoltarea bazei energetice și de materii prime, la creșterea productivității muncii prin modernizarea tehnologiilor de fabricație, mecanizarea și automatizarea 

proceselor de producție, îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor, creșterea gradului de competitivitate a produselor românești, introducerea cu rapiditate în producție a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, utilizarea cu eficiență sporită a fondurilor alocate pentru finanțarea acțiunilor de cercetare prin reducerea cheltuielilor și creșterea productivității muncii in această activitate.Art. 20. — Ministerul Comerțului Exterior șl Cooperării Economice Internaționale, Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Finanțelor, băncile, ministerele, centralele, întreprinderile producătoare de mărfuri pentru export, precum și întreprinderile de comerț exterior vor lua măsuri pentru realizarea integrală a planului de comerț exterior și cooperare economică internațională, încheierea de contracte de lungă durată, obținerea unor prețuri externe corespunzătoare în vederea realizării unei eficiențe valutare sporite, încasarea de la partenerii externi la termenele și în condițiile convenite a tuturor drepturilor în valută, respectarea întocmai a echilibrului prevăzut al balanței comerciale și de plăți externe, obținerea mijloacelor valutare necesare reducerii datoriei externe cu sumele stabilite pentru anul 1986 și consolidării rezervelor valutare.Art. 21. — Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Finanțelor, împreună cu comitetele și birourile executive ale consiliilor populare vor lua măsuri pentru realizarea integrală a veniturilor bugetelor proprii ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor și al municipiului București prin dezvoltarea și diversificarea continuă a activităților de producție de interes local, a prestărilor de servicii și a altor activități economice, pentru valorificarea deplină a resurselor locale, utilizarea la maximum a capacităților de producție, sporirea accentuată a productivității muncii și a eficienței economice, în vederea creșterii continue a veniturilor proprii, din care să asigure, potrivit legii, contribuții sporite Ia constituirea fondului de dezvoltare generală a întregii societăți și acoperirea cheltuielilor proprii.Art. 22. — Comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor lua măsuri pentru realizarea în bune condiții a bugetului de venituri și cheltuieli propriu și a bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților administrativ-teritoriale ierarhic inferioare, precum și a excedentelor bugetare planificate.Totodată, comitetele șl birourile executive ale consiliilor populare răspund de realizarea veniturilor prevăzute în bugetul de stat de către toate unitățile socialiste, indiferent de subordonarea acestora.Comitetele și birourile executive ale consiliilor populare vor asigura folosirea rațională a mijloacelor materiale și bănești de care dispun, în condiții de maximă eficiență economică și socială, cu respectarea disciplinei financiare, a legilor țării și eliminarea oricărei forme de risipă.De asemenea, comitetele executive și birourile executive ale consiliilor populare vor acționa pentru reducerea cheltuielilor care se suportă de la bugetele locale prin realizarea unor obiective social-culturale, economice și edilitar-gospodărești din contribuția bănească și în muncă a populației, în condițiile prevăzute de lege, atragerea în mai mare măsură a populației la acțiunea de gospodărire și înfrumusețare a localităților, extinderea autogospodăririi unităților social-culturale și din alte domenii de activitate, utilizarea cu randa

ment sporit a bazei materiale de care dispun unitățile, introducerea unui regim' sever de economii.Art. 23. — Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Muncii, Ministerul Finanțelor, băncile, ministerele și organele de control financiar vor asigura aplicarea fermă a sistemului de retribuire în acord global la centrale și întreprinderi și vor întreprinde acțiuni de control și îndrumare în legătură cu modul de determinare și utilizare a fondului de retribuire, legalitatea plăților, gospodărirea judicioasă și în conformitate cu legea a fondurilor de retribuire planificate, corecta raportare a îndeplinirii indicatorilor care condiționează acordarea integrală a retribuției.Art. 24. — Ministerele și celelalte organe centrale și locale, consiliile oamenilor muncii din centrale și întreprinderi, în colaborare cu organele financiar-bancare, de planificare și aprovizionare vor acționa pentru realizarea integrală de către fiecare unitate a veniturilor planificate, încadrarea în cheltuielile de producție planificate, constituirea și utilizarea, în condițiile legii, a fondurilor proprii de dezvoltare economico-socială, prevenirea cauzelor care provoacă imobilizări de valori materiale și accelerarea vitezei de rotație a mijloacelor circulante, întărirea controlului financiar preventiv asupra utilizării mijloacelor materiale și bănești.Art. 25. — Ministerul Finanțelor, împreună cu Comitetul de Stat al Planificării, băncile, ministerele, celelalte organe centrale și locale vor analiza, lunar, execuția bugetului de stat, a planului financiar centralizat și a celorlalte planuri financiare și vor acționa pentru realizarea integrală a veniturilor, precum și pentru efectuarea cheltuielilor în raport cu nivelul de îndeplinire a sarcinilor de plan, în condiții de eficiență sporită, întărirea controlului financiar- bancar în toate domeniile de activitate și menținerea echilibrului financiar, monetar și valutar.Totodată, în organele de conducere colectivă ale ministerelor, centralelor, întreprinderilor și instituțiilor, cu sprijinul organelor financiar-bancare, se va analiza, lunar, execuția bugetului de venituri și cheltuieli al fiecărei unități și se vor stabili măsuri în vederea asigurării realizării sarcinilor de venituri și de reducere continuă a cheltuielilor, creșterii beneficiilor, rentabilității și eficienței economice, îndeplU nirii integrale a obligațiilor față de bugetul de stat.Art. 26. — Curtea Superioară de Control Financiar, Consiliul Finan- ciar-Bancar, Ministerul Finanțelor șl băncile vor acționa, împreună cu ministerele și celelalte organe centrale și locale, pentru exercitarea în economie a unui control financiar exigent și în special a celui preventiv, gospodărirea judicioasă și eficientă a mijloacelor materiale și bănești, promovarea fermă în toate domeniile de activitate a unui regim sever de economii în efectuarea cheltuielilor indiferent de fondurile din care se acoperă, instaurarea unei ordini și discipline ferme, respectarea legilor statului, a disciplinei de plan și financiare, precum și pentru apărarea proprietății socialiste.Art. 27. — Indicatorii prevăzuți în bugetul de stat și în planul financiar centralizat pe anul 1986 vor fi desfă- șurați pe ministere, celelalte organe centrale și locale și pe centrale prin decret al Consiliului de Stat.Art. 28. — Se adoptă contul general de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 1984 la venituri în sumă de 310 937 592 387 lei, iar la cheltuieli în sumă de 260 207 197 342 lei, cu un excedent în sumă de 50 730 395 045 lei, din care la bugetul republican 48 751 543 800 lei, iar la bugetele locale 1 978 851 245 lei.

LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Expunerea la proiectul Legii cu privire la creșterea

producției și a muncii
prezentată de tovarășul MAXIM BERGHIANU, ministrul munciiMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,secretar general al Partidului Comunist Român,președintele Republicii Socialiste România,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși dcputați,Vă rog să-mi permiteți ca, din imputernicirea guvernului, să prezint Marii Adunări Naționale proiectul de Lege cu privire la creșterea productivității muncii, perfecționarea organizării și normării producției și a muncii. Proiectul de lege constituie un document de o deosebită importanță teoretică și practică, original și inedit, care reglementează un domeniu de însemnătate vitală pentru concentrarea eforturilor în direcția creșterii accelerate a productivității muncii sociale.Magistrala expunere, prezentată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta plenară a Consiliului Național al Oamenilor Mundi, constituie o excepțională sinteză a problematicii creșterii productivității muncii în țara noastră, în contextul evoluției lumii contemporane, factor definitoriu al noii strategii de dezvoltare, de continuare neabătută a operei de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de 

înaintare a României spre comunism.„Este necesar să înțelegem, arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, că avem obligația să realizăm o productivitate superioară, mai înaltă decît cea pe care o realizează capitalismul... Comunismul nu se poate realiza decît pe baza celei mai înalte tehnici, dar și a celei mai înalte productivități a muncii in toate domeniile".Cele de mai sus vorbesc de la sine despre oportunitatea și actualitatea legii supuse dezbaterii.îmi fac o datorie de onoare subliniind faptul că proiectul de lege, unic în practica construcției socialiste, reflectă gindirea științifică, revoluționară și novatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, ilustrul și iubitul nostru conducător, sub a cărui conducere directă s-a elaborat.Aducem și cu acest prilej un cald omagiu și exprimăm întreaga gratitudine față de strălucitul strateg, ctitorul celei mai dinamice și rodnice ere din istoria patriei, pentru munca neobosită și slujirea cu înalt patriotism și devotament a intereselor vitale ale poporului, cel care aduce cea mai mare și inestimabilă contribuție la îmbogățirea teoriei șl practicii construcției socialismului și comunismului.Ne mîndrim că sîntem participant și contemporani la această operă istorică ce poartă numele gloriosului ei făuritor, „Epoca Ceaușescu".

Stimați tovarăși deputați,Proiectul de lege supus dezbaterii întregește cadrul juridic pentru accentuarea laturilor calitative ale dezvoltării economiei și de valorificare superioară a muncii sociale. Conceput într-o viziune de largă perspectivă, prin conținutul său, proiectul de lege vizează interesele economiei naționale în ansamblu, ca și ale fiecărui om al muncii, fiind o expresie elocventă a grijii permanente a conducerii partidului și statului, de asigurare a condițiilor necesare pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XIII- lea al partidului privind dezvoltarea în ritm susținut a economiei românești și dublarea pină în 1990 a productivității muncii.Doresc să subliniez că prevederile legii contribuie la perfecționarea principiilor noului mecanism economic, al autoconducerii și autogestiunii muncitorești și asigură cadrul necesar pentru ca oamenii muncii, în calitatea lor de proprietari, producători și beneficiari ai întregii avuții naționale, să-și exercite cu mai multă răspundere drepturile și obligațiile ce le revin în creșterea mai puternică a productivității muncii și a eficienței economice.Principiul director înscris în lege este de natură să asigure aplicarea corespunzătoare a tezelor elaborate de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind utilizarea cu maximum de eficiență 

a fondului de timp al națiunii — legitate de bază a dezvoltării intensive a economiei naționale.în concepția proiectului de lege, relația timp-valoare do- bîndește o edificatoare expresie, înscriind productivitatea muncii și creșterea ei mai accentuată ca element fundamental al creării unei economii avansate, ca izvor al amplificării venitului național, a avuției naționale și sporirii, pe această bază, a nivelului de trai, material și spiritual al oamenilor muncii.Creșterea mai rapidă a productivității muncii — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii — „nu trebuie să ducă la sporirea efortului fizic, ci a efortului de gîn- dire, de inteligență, la o organizare rațională a producției și a muncii, pe baza mecanizării, automatizării, robotizării și ci- bernetizării proceselor de producție". Din această concepție rezultă caracterul umanist, grija permanentă a conducerii partidului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru ușurarea efortului fizic și asigurarea unor condiții normale de lucru, în deplină securitate a muncii pentru toți oamenii muncii.Potrivit acestei concepții, prevederile din proiectul de lege statuează că la baza creșterii mai accentuate a productivității muncii, pe prim plan se situează introducerea largă a progresului tehnic, a mașinilor și utilajelor de mare randament, care să asi

gure reducerea consumurilor de materiale și de muncă și un înalt nivel tehnic și calitativ al produselor industriei noastre.In acest sens, in proiectul de lege se stabilesc sarcinile de importanță deosebită ce revin unităților de cercetare științifică, proiectare și inginerie tehnologică. Sub conducerea de înaltă competență a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, savant de largă reputație mondială și eminent om politic și de stat, cercetarea științifică românească a devenit o adevărată forță de producție, ce propulsează rapid progresul tehnic și valorifică la scară națională cercetarea științifică proprie, capabilă să soluționeze problemele complexe ale revoluției tehnico-științifice contemporane în toate sectoarele activității economico-socia- le. Ilustrare elocventă sînt rezultatele de pînă acum, cit și „Programul de cercetare științifică și tehnologică și de introducere a progresului tehnic pină în 1990“, adoptat de Congresul științei șl învățămîntului.în proiectul de lege sînt stabilite obligații pentru consiliile de conducere din ministere și pentru consiliile oamenilor muncii din centrale și întreprinderi cu privire la introducerea mai rapidă în producție a rezultatelor cercetării științifice și tehnologice de elaborare a soluțiilor noi, de generalizare a tehnologiilor de mare productivitate, care se aplică cu bune rezultate în unele unități, pentru înlocuirea tehnologiilor, mașinilor și utilajelor cu parametrii depășiți, care nu asigură calitatea, încadrarea în consumurile normate de materiale și productivitatea muncii.De asemenea, se prevăd sar- • cini de extindere a mecanizării, automatizării șl robotizării proceselor de producție, pîrghii importante de creștere a productivității muncii.Stimați tovarăși deputați,Un loc distinct în proiectul de lege îl ocupă prevederile privind perfecționarea activității de organizare a producției și a 

muncii, în vederea asigurării valorificării cu maximă eficiență a potențialului tehnic, material și uman, în concordanță cu cerințele concentrării, integrării producției, . ale specializării unităților, întăririi ordinii și disciplinei în toate sectoarele de activitate.Organizarea producției și a muncii, potrivit prevederilor proiectului de lege, se va asigura din faza de proiectare a noilor obiective de investiții sau cu dezvoltarea și modernizarea celor existente, pe bază de proiecte de organizare a producției și a muncii, care vor cuprinde in principiu : fluxul tehnologic, programarea producției, transportul intern al materialelor și produselor, depozitarea, nivelul producției și productivității muncii, normele de producție, forța de muncă necesară în structură pe meserii, în concordanță cu capacitățile de producție, raportul între numărul muncitorilor direct productivi și indirect productivi și auxiliari.Este evident că nu trebuie să limităm perfecționarea organizării pe baze științifice a producției și a muncii numai la obiectivele noi și modernizate, ci la toate întreprinderile.în acest sens, sînt un îndreptar în activitatea noastră sarcinile și orientările cuprinse in cuvîntarea de o valoare excepțională a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, ținută la recenta plenară a Consiliului Național al Oamenilor Muncii, privind trecerea la măsuri concrete, practice, de organizare științifică a întreprinderilor, a producției și a muncii, de modernizare și perfecționare a nivelului tehnic în toate sectoarele, pe baza criteriilor stabilite.Este o datorie patriotică pentru fiecare din noi să acționăm cu fermitate pentru realizarea acestor obiective, în etapele și la termenele fixate, punînd astfel în valoare rezervele mari existente in toate 

unitățile în vederea creșterii mai accentuate a productivității muncii și a nivelului tehnic al produselor, eficienței economice.Stimați tovarăși deputați,Proiectul de lege stabilește o concepție nouă, pentru fundamentarea tehnică a normelor de muncă. Pentru eliminarea subiectivismului la elaborarea normelor de muncă, se statuează principiul potrivit căruia norma de producție exprimată în unități fizice pe unitatea de timp trebuie să pornească de la capacitatea de lucru a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, a imbunătățirilor aduse, stabilită prin proiectele de execuție și tehnologice sau prin cartea tehnică a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, în vederea folosirii lor integrale.Normarea muncii, în concepția legii, îndeplinește un rol important în repartizarea muncii sociale, în conformitate cu nevoile, pe ramuri ale economiei naționale, ministere, centrale și întreprinderi, în determinarea contribuției fiecărui om al muncii la creșterea și dezvoltarea producției sociale, în buna organizare a muncii și repartiției in acord global, în aplicarea și consolidarea autogestiunii economice și autoconducerii muncitorești, în sporirea eficienței.Importanța deosebită a normelor de muncă, a fundamentării lor științifice, pentru valorificarea deplină a potențialului tehnic și uman, este legiferată și prin principalele îndatoriri ce revin tuturor factorilor, de la muncitor pînă la consiliile oamenilor muncii din întreprinderi și centrale și pînă la conducerea ministerelor. Prin noile prevederi, norma de muncă nu mai este doar o problemă a persoanei care lucrează în baza ei, ci devine o preocupare majoră a întregului colectiv de muncă.în acest scop, proiectul de lege stabilește obligativitatea ca unitățile de cercetare știin

țifică, inginerie tehnologică și de proiectare să înscrie in notele de comandă și în proiectele de execuție sau în cartea tehnică, după caz, capacitățile și normele de producție, pentru obiectivele de investiții, mașini, utilaje și instalații, numărul de mașini ce trebuie deservite de un muncitor, consu- mul de muncă pe produs, precum și necesarul de personal pe întreprindere, secții, ateliere și locuri de muncă.Stimați tovarăși.Pe baza practicilor democratice statornicite în țara noastră, promovate cu consecvență de președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, proiectul prezentei legi a fost supus dezbaterii publice.Prin numeroase scrisori, oa- ■ menii muncii și-au exprimat acordul cu conținutul proiectului de lege, apreciind că acesta corespunde intereselor lor și intereselor economiei naționale, fiind în măsură să determine sporirea mobilizării energiei creatoare a oamenilor muncii în vederea valorificării superioare a întregului potențial productiv de care dispun unitățile și să asigure obținerea unor rezultate superioare în toate sectoarele de activitate, în acest sens, au foșt făcute unele propuneri de care s-a ținut seama și sînt reflectate în r forma proiectului de lege supus dezbaterii.Avînd convingerea că aplicarea în practică a prevederilor înscrise în proiectul de lege va contribui Ia întărirea răspunderii tuturor oamenilor muncii, a tuturor unităților, in creșterea mai puternică a productivității muncii, a eficienței economice în toate domeniile de activitate, a sporirii avuției naționale și creșterea nivelului de trai material și spiritual al poporului, vă rog, stimate tovarășe deputate și stimați tovarăși» deputați, să învestiți cu putere de lege proiectul In forma prezentată.
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LUCRĂRI LE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Raportul comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale 

asupra proiectului legii cu privire la creșterea productivității 
muncii, perfecționarea organizării și normării producției și a muncii 

prezentat de tovarășa ELENA NAE, președintele Comisiei pentru sănătate, 
muncă, asigurări sociale și protecția mediuluiMult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, președinte al Republicii Socialiste România,Mult iubită și stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși deputati,Comisiile permanente de specialitate ale Marii Adunări Naționale, care au analizat și dezbătut proiectul Legii cu privire la creșterea productivității muncii, perfecționarea organizării și normării producției și a muncii, constată că acesta se înscrie in amplul și deosebit de importantul proces de ridicare pe plan calitativ superior a dezvoltării noastre economico- sociale. determinînd valorificarea superioară a muncii sociale, în concordanță cu obiectivele stabilite de Congresul al XlII-lea al partidului, cu sarcinile și orientările trasate de secretarul aeneral al partidului, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.înscriindu-se ca un moment de mare importanță in opera de edificare a noii societăți, pro

Din cuvintul participantilor la dezbateri
CUVlNTUL DEPUTATULUI 

IOACHIM MOGAMult iubite și stimate tovarășe secretar generai Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși deputați,Sesiunea Marii Adunări Naționale are loc în atmosfera de puternic avînt creator, de muncă rodnică, desfășurată de intregul nostru popor, determinată și stimulată de orientările și indicațiile date de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, referitoare la direcțiile prioritare de acțiune pentru asigurarea progresului multilateral al țării și care jalonează, într-o viziune unitară, obiectivele și sarcinile principale, asupra cărora trebuie să ne concentrăm toate forțele în anul 1986 și in viitorul cincinal.Proiectele Planului național unic de dezvoltare economico- socială a României și Bugetul pe anul 1986, elaborate sub conducerea directă și cu aportul determinant al secretarului general al partidului, prevăd continuarea și adîncirea procesului de dezvoltare intensivă a economiei naționale, mobilizarea mai puternică a resurselor existente, creșterea gradului de valorificare a resurselor materiale și energetice, îmbunătățirea calității și nivelului tehnic al produselor, sporirea, în toate sectoarele, a eficientei economice. Faptul că pentru fiecare etapă pe care o parcurge țara noastră in complexul proces al dezvoltării sale multilaterale beneficiem de îndrumările si orientările, de excepțională valoare, pe care ni le dați dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, prezintă o deosebită importanță, relevînd concepția adine novatoare, cutezătoare, a dumneavoastră, genialul strateg al devenirii socialiste a patriei.Proiectul de plan cuprinde importante prevederi și pentru județul Cluj, producția industrială și agricolă urmează să cunoască sporuri însemnate. Sarcini deosebite ne revin privind Înnoirea și modernizarea produselor, sporirea productivității muncii. In 1986 vom realiza un Important program de investiții, partea preponderentă a acestor fonduri fiind destinată modernizării capacităților de producție, perfecționării tehnologiilor de fabricație.înțelegi nd pe deplin că cea mai bună pregătire a activității de producție pentru anul 1986 o constituie realizarea sarcinilor de plan pe anul In curs, am luat măsuri care ne-au permis să îndeplinim sarcinile pe 11 luni la producția-marfă industrială în proporție de 100,5 la sută, înre- gistrind, față de aceeași perioadă a anului trecut, o creștere de 6,7 la sută. Aplicarea măsurilor din programele adoptate a condus la obținerea unui nivel al productivității muncii superior cu 8 la sută față de realizările perioadei corespunzătoare din anul 1984. Am acționat cu mai multă perseverentă pentru reducerea consumurilor materiale și energetice, reușind să economisim, față de normele de consum, 4 500 tone metal, 25 200
CUVlNTUL DEPUTATULUI 

ADRIAN STOICAMult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Tovarășe deputate și tovarăși deputați,în climatul de înaltă responsabilitate. generat de recenta plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, de magistrala cuvîntare rostită cu acest prilej de tovarășul Nicolae Ceaușescu, dezbatem, astăzi, in cadrul forului legislativ suprem al țării, documente de o importantă majoră, care dau expresie orientărilor, obiectivelor și sarcinilor stabilite de Congresul al XlII-lea al P.C.R. pentru cel de-al optulea cincinal, contribuției definitorii a secretarului general al partidului la fundamentarea științifică, profund realistă a dezvoltării 

iectul de lege stabilește în mod judicios drepturile, obligațiile, dar și răspunderile sporite ale unităților socialiste, ale oamenilor muncii față de societate, în cel mai hotărîtor domeniu al accelerării dezvoltării economice a patriei, acela al creșterii impetuoase și permanente a productivității muncii. asigu- rindu-se, astfel, o mare forță mobilizatoare și stimulativă in vederea realizării obiectivelor prevăzute.Comisiile relevă că proiectul reglementează în mod corespunzător diferitele aspecte privind creșterea productivității muncii, considerată in relație directă cu toți factorii de dinamism si de eficientă economică care o determină. în deplină unitate, comisiile subliniază că prevederile proiectului de lege constituie o expresie elocventă a perseverenței cu care partidul și statul nostru, secretarul general a! partidului, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, orientează și îndrumă eforturile oamenilor muncii pentru desfășurarea unui complex de mă

tone combustibil convențional și 44.8 milioane kWh energie electrică. Preocupări susținute am avut și pentru înfăptuirea programelor de asimilări, in urma cărora aproape 60 la sută din producția acestui an constă din produse noi și modernizate. La realizarea acestor produse și a noilor tehnologii o contribuție importantă au adus-o cadrele din cercetare, proiectare și în- vățămînt. în domeniul investițiilor au fost puse în funcțiune 29 capacități de producție.Deși am obținut unele rezultate bune, totuși bilanțul celor 11 luni care au trecut din acest an nu este pe deplin satisfăcător. 'Așa cum ați indicat dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, la plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român, am analizat cu exigentă, la toate nivelurile, cauzele lipsurilor și neajunsurilor din activitatea unităților și' a noastră și am stabilit măsuri concrete pentru mai buna organizare a producției și a muncii, pentru introducerea unui înalt spirit de răspundere, ordine și disciplină în întreaga activitate, împreună cu conducerile centralelor industriale și ministerelor, acționăm pentru pregătirea temeinică a producției pe 1986. in unele întreprinderi reușind să trecem la fabricarea produselor contractate pe primele luni ale anului viitor cu beneficiarii interni și la export. în fiecare unitate industrială au fost constituite colective, alcătuite din specialiști, maiștri și muncitori cu înaltă calificare, care au elaborat și elaborează studii tehnico-economice de îmbunătățire a organizării activității întreprinderilor, stabilesc măsurile necesare pentru realizarea sarcinilor de plan ce revin județului in 1986.în continuare, vorbitorul a spus : Exprim întreaga noastră adeziune la politica externă a partidului și statului nostru, față de acțiunile de larg ecou internațional întreprinse de președintele României socialiste pentru oprirea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării, pentru destindere și colaborare, expresii concludente ale consecvenței cu care conducătorul nostru iubit militează pentru o lume a păcii și înțelegerii între popoare, în consens cu principiile care guvernează politica internațională a României socialiste.Vă rog să-mi permiteți ca, acum, cînd ne pregătim cu toată răspunderea pentru un nou an de muncă, de noi împliniri, in numele tuturor oamenilor muncii clujeni, să vă adresez dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicola’e Ceaușescu, mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, din adîncul inimii, urarea de ani mulți și fericiți, multă sănătate și putere de muncă, pentru a conduce, tovarășe secretar general, poporul român cu aceeași clarviziune, cutezanță revoluționară și dăruire patriotică pe calea Înfăptuirii luminoaselor idealuri ale socialismului și comunismului.

dinamice, echilibrate a economiei naționale. Ele pun în evidență prioritățile actualei etape de dezvoltare a țării noastre pe baze intensive, In cadrul cărora se afirmă pregnant laturile calitativa ale proceselor economice și sociale și exigențele revoluției tehnico-științifice contemporane.Reprezentind materializarea grăitoare a gîndirii cutezătoare a secretarului general al partidului, a spiritului revoluționar și nestrămutatei sale Încrederi in forțele creatoare ale poporului, sarcinile ce revin industriei, inclusiv industriei petrochimice, pe anul 1988 se concretizează în indicatori înalț!, stabiliți în deplină concordanță cu principiile noului mecanism economlco-fi- ‘nanciar, cu cerințele autocondu- ceril muncitorești și autogestiu- nii economice. 

suri și acțiuni în vederea valorificării superioare a întregului potențial tehnic, material și uman, realizarea obiectivului major, făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea țării noastre spre comunism, bazată pe o înaltă productivitate.Reliefînd sarcinile de mare importanță ce revin ministerelor. celorlalte organe centrale și locale, centralelor. întreprinderilor, unităților de cercetare științifică, inginerie tehnologică și de proiectare privind perfecționarea permanentă a organizării producției și a muncii, corespunzător celor mai moderne metode utilizate în țară și pe plan mondial, precum și de elaborare și aplicare in mod unitar in toate ramurile si sectoarele de activitate a proiectelor de organizare și realizare a productivității muncii, comisiile consideră că îndeplinirea lor consecventă este de natură să determine obținerea unei eficiente superioare atît în fiecare unitate socialistă, cit si la scara întregii economii naționale.
Prin proiectul de plan se prevede ca, în anul 1986, Ministerul Industriei Petrochimice să înregistreze creșteri importante față de realizările preliminate ale anului 1985. Planul de cercetare științifică din domeniul petrochimiei prevede ca, în anul viitor, să se aplice in producție circa 400 teme, care vor contribui la soluționarea unor probleme majore ale activității productive, asimilarea de noi produse, cu deosebire a celor cuprinse în programele de dezvoltare economico-socială a țării. ' Sîntem hotărîți, așa cum ne-ați indicat și la plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii, să acționăm cu fermitate la toate nivelurile — minister. centrale industriale, combinate și ’ întreprinderi — pentru ca marile eforturi materiale, financiare și umane cu care statul nostru a asigurat dezvoltarea industriei petrochimice în anii socialismului, îndeosebi în ultimele două decenii, să se materializeze în rezultate tehnice și economice mai bune, în satisfacerea mai deplină cu produse petro chimice a cerințelor de dezvoltare generală a țării. în acest sens, s-au stabilit măsuri ce vor determina creșterea gradului de folosire a tuturor Capacităților de producție, valorificarea superioară a materiilor prime și a resurselor energetice, introducerea mai operativă a rezultatelor cercetării științifice în producție, accelerarea punerii în funcțiune a noi și importante capacități de producție pe platformele petrochimice, precum și finalizarea, intr-un termen cit mai scurt, a obiectivelor de investiții care a- sigură recuperarea șl refolosirea productivă a materiilor și produselor reciclabile, a resurselor energetice secundare. Am luat măsuri ferme ca în industria petrochimică să domnească un climat de ordine și disciplină muncitorească, asigurînd o asistență tehnică permanentă și corespunzătoare a producției, întreținerea șt revizii de bună calitate ale instalațiilor tehnologice și utilajelor. La elaborarea planului s-a avut, de asemenea, in vedere diversificarea producției destinate exportului și promovarea. cu precădere, a sortimentelor din grupele de produse cu grad avansat de prelucrare și prețuri competitive — polietilenă, polistiren, fibre polieste- rlce, anvelope.Vă rog să-mi permiteți ca, de

CUVlNTUL DEPUTATEI 
DOINA VASILESCUMult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată și iubită tovarășă Elena Ceaușescu.Stimate tovarășe deputate, Stimați tovarăși deputați,Actuala sesiune a Marii Adunări Naționale se înscrie ca un moment de maximă importantă în mobilizarea eforturilor creatoare ale întregului nostru popor pentru ridicarea pe o treaptă superioară a activității eco- nomico-sociale din anul 1986 și înfăptuirea istoricelor hotăriri ale Congresului al XITI-Iea al partidului, a orientărilor și Indicațiilor dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, cu privire la dezvoltarea armonioasă, echilibrată a economiei noastre naționale.Elaborate sub îndrumarea directă și cu contribuția determinantă a tovarășuluiNicolae Ceaușescu, proiectele de legi supuse dezbaterii și aprobării forumului suprem legislativ a! țării asigură continuarea procesului de dezvoltare intensivă a industriei, agriculturii, a celorlalte ramuri ale economiei naționale, valorificarea cu înaltă eficiență a tuturor resurselor de care dispune societatea noastră, înaintarea fermă a patriei pe noi culmi de progres și civilizație.Acționind în lumina indicațiilor date de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, cu prilejul vizitelor de lucru tn unitatea și in județul nostru, am reușit să obținem în acest an producții bun». La C.A.P. „Ogorpl" din Perieri, unde îmi desfășor activitatea, s-nti realizat anul acesta recolte de 8 875 ks grîu. peste 22 tone porumb știuleți și 45 tone sfeclă 

în condițiile exigențelor sporite ale etapei pe care urmează să o parcurgă țara noastră, reglementarea supusă dezbaterii reușește să asigure activității de normare un nou conținut, care o transformă dintr-o modalitate de retribuire a muncii intr-un instrument de aplicare largă si eficientă a principiilor noului mecanism eco- nomico-financiar.Supus dezbaterii publice, proiectul de lege a întrunit adeziunea Cetățenilor patriei noastre care prin scrisorile adresate Marii Adunări Naționale au făcut. în legătură cu diferite prevederi, propuneri judicioase, ce au fost analizate de comisiile permanente de specialitate și avute în vedere la definitivarea proiectului de lege.Considerînd că, in ansamblul lor, măsurile prevăzute vor contribui la afirmarea mai puternică a factorilor care determină obținerea unei înalte productivități in toate domeniile de activitate, comisiile avizează favorabil, în unanimitate, proiectul de lege si propun Marii Adunări Naționale adoptarea lui.
la Înalta tribună a Marii Adunări Naționale, să subliniez că, pe linia preocupărilor de introducere a progresului tehnic și a dezvoltării tehnologice, industria petrochimică dispune, datorită contribuției remarcabile a Institutului Central de Chimie, îndrumat cu înaltă competență de tovarășa academician • doctor inginer Elena Ceaușescu, om de știință de largă recunoaștere internațională, președintele Consiliului Național al Științei și învățămin- tului, de rezultate și orientări valoroase, pentru care exprimăm sentimentele noastre de aleasă gratitudine și recunoștință.în concordantă cu Directivele Congresului al XlII-lea al P.C.R., concretizate în Programul de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și de introducere a progresului tehnic pe perioada 1986—1990, adoptat de primul Congres al științei șl învățămintului, vom pune un accent deosebit pe valorificarea mai eficientă a bazei de materii prime și reducerea consumurilor energetice, pe modernizarea tehnologiilor și instalațiilor, pe introducerea mai rapidă în producție a rezultatelor cercetării științifice și ingineriei tehnologice. în vederea încadrării in consumurile materiale și energetice și indicatorii economico- financiari stabiliți pentru cincinalul 1986—1990, Ministerul Industriei Petrochimice, cu sprijinul larg al cercetătorilor, pro- iectanților, al unor cadre din în- ' vățămintul superior de profil, a elaborat propuneri de modernizare a tehnologiilor și de ridicare a nivelului calitativ al unor produse petrochimice de bază.în numele Consiliului de conducere al Ministerului Industriei Petrochimice, a spus in Încheiere vorbitorul, asigur Marea Adunare Națională, pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretarxgene- ral, că oamenii muncii din industria petrochimică vor munci cu dăruire și devotament pentru transpunerea în viață a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, consacrată făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, creării unui climat de destindere pe plan internațional, de întărire a conlucrării active intre toate țările, indiferent de orînduirea lor socială, un climat în care să triumfe pacea in lume și prietenia între popoare.

de zahăr la hectar, fapt ce ne-a permis să livrăm suplimentar la fondul de stat 7 000 tone cereale.în zootehnie am obținut 5 000 litri de lapte pe vacă furajată, depășind prevederile la fondul de stat cu 1 200 hl, iar prin îmbunătățirea indicelui de natalitate, care a ajuns la 91 îa sută, asigurăm sporirea și ameliorarea efectivelor noastre, precum și livrarea unui mare număr de animale de prăsilă. Totodată, prin aplicarea fermă a noului mecanism economico-financiar, am reușit să realizăm, peste prevederi, beneficii de peste 3,6 milioane lei.Noi, cei care trăim și muncim în județul Arad, vă mulțumim * din toată inima, mult stimate tovarășe secretar general, pentru grija ce o purtați înfloririi patriei noastre socialiste. Dăm o înaltă apreciere preocupărilor dumneavoastră pentru perfecționarea continuă a organizării și conducerii muncii din agricultură. O nouă dovadă a acestor preocupări o constituie și recentele măsuri stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., menite să ducă la întărtrea controlului de partid, aplicarea fermă a hotărîrilor partidului și legilor tării In activitatea din agricultură și întronarea unui Înalt spirit de responsabilitate și exigentă in această ramură Importantă a economiei naționale.Dispunem de o bază tehnico- materială modernă, de o puternică proprietate obștească. Sintempe deplin conștient! că, așa cum ați subliniat dumneavoastră, tovarășe secretar general, în magistrala cuvîntare rostită la plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii, 

proprietatea obștească, creată prin ani de muncă și eforturi stăruitoare, trebuie dezvoltată, consolidată și apărată in interesul nostru, al întregului popor.Referindu-se la' activitatea din anul viitor, deputata a arătat că au fost stabilite, în unitate și la nivelul județului, programe concrete de măsuri privind extinderea culturilor intensive, de înaltă productivitate,
CUVlNTUL DEPUTATULUI 

ILIE GHEORGHEMult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși deputați și invitați,Exprimînd în numele petroliștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Gorj acordul deplin cu proiectele de legi înscrise pe ordinea de zi a actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale, vă rog să-mi permiteți să folosesc acest prilej pentru a adresa tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și stimat fiu al națiunii noastre, întreaga recunoștință, cele mai alese mulțumiri pentru fermitatea revoluționară și înțelepciunea cu care conduce destinele României, pentru contribuția decisivă Ia elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru.în cele peste două decenii care au trecut de cînd ați fost ales în fruntea partidului și a țării, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, România a cunoscut cea mai fertilă perioadă din istoria sa multimilenară, o adevărată epocă de renaștere națională. în acești ani de glorioasă istorie, datorită gîndirii dumneavoastră cutezătoare și acțiunii revoluționare, fiecare zonă a patriei și-a schimbat din temelie infățișarea. Ca urmare a grijii pe care ați acordat-o repartizării echilibrate a forțelor de producție pe întreg cuprinsul țării, valorificării superioare a resurselor din fiecare zonă, și meleagurile Gorjului au cunoscut o dezvoltare și o înflorire fără precedent.Petroliștii din județul Gorj, răspunzind îndemnurilor adresate de dumneavoastră, au acționat cu răspundere pentru înfăptuirea sarcinilor ce le revin din programele naționale, au luat măsuri ferme pentru perfecționarea activității de extracție și creșterea volumului de foraj, pentru intensificarea cercetării geologice, în special pe zăcămintele situate la mari adincimi, pentru aplicarea de tehnologii și metode noi in pro-
CUVlNTUL 

MARIAMult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, președinte al Republicii Socialiste România,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși deputați,îmi exprim deplina adeziune față de prevederile și spiritul în care este conceput proiectul Planului național unic de dezvoltare economico-sOcială pe anul 1986, elaborat pe baza indicațiilor și orientărilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, patriot înflăcărat și revoluționar consecvent, care, în ultimele două decenii, a imprimat întregii noastre vieți economice și sociale un dinamism fără precedent in istorie. După cum a subliniat tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu la plenara C.C. al P.C.R. din 13—14 noiembrie, la Congresul științei și învățămintului și la recenta plenară a Consiliului Național al Oamenildr Muncii, planul pe anul 1988 marchează nu numai trecerea la cel de-al 8-lea cincinal. ci și intrarea României intr-o etapă superioară, tara noastră urmînd să se înscrie tn rin- dul țărilor mediu dezvoltate din punct de vedere economic și social.^Activitatea și rezultatele obținute de colectivele de oameni ai muncii din industria ușoară au stat permanent în atenția conducerii de partid și de stat, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, căruia ii adresăm și cu acest prilej întreaga noastră recunoștință, an- gajindu-ne ferm să traducem în viață indicațiile sale privind modernizarea proceselor tehnologice, reducerea substanțială a consumurilor materiale și energetice și creșterea, pe această bază, a eficientei și competitivității la export a produselor industriei ușoare.Rezultatele obținute de unitățile industriei ușoare în ridicarea nivelului tehnic al produselor au la bază contribuția institutelor de cercetări, a căror activitate s-a bucurat de îndrumarea și sprijinul permanent primit din partea tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, președintele Consiliului Național al Științei și învățămintului, căreia li adresăm cu deosebit respect cele mai calde mulțumiri.Încredințez Marea Adunare Națională, pe dumneavoastră personal, tovarășe secretar general. că au fost luate măsuri hotărîte la toate nivelurile, in- cepind de la întreprinderi și pină la minister, ca deficiențele care s-au manifestat in activitatea noastră să fie înlăturate, să nu se mai repete în viitor.
CUVlNTUL DEPUTATULUI 
DUMITRU CONSTANTINMult îubițe și stimate tovarășe președinte Nicolae Cesușăscu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu.Stimați tovarăși deputați,Planul de stat și bugetul pe 1986, supuse dezbaterii și aprobării sesiunii, poartă puternica

realizarea unor recolte sigure și stabile cit mai mari.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu — a spus in încheiere vorbitoarea — că toți cei care trăiesc și muncesc in județul Arad își vor face datoria cu responsabilitate comunistă, pentru realizarea exemplară a sarcinilor ce ne revin în 1986.

cesele săpării sondelor și extracției, in scopul sporirii efix cienței lucrărilor de foraj și creșterii factorului final de recuperare a țițeiului.După ce a prezentat rezultatele bune obținute de unitățile Trustului de foraj-extracție Tg. Jiu in acțiunea de îndeplinire a hotăririlor Congresului al XlII- lea al partidiilui privind dezvoltarea mai rapidă a bazei energetice și de materii prime, vorbitorul s-a referit la unele neîmpliniri din activitatea colectivului.în spiritul orientărilor și exigentelor formulate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, colectivele noastre de muncă au dezbătut cu toată răspunderea in adunările generale ale oamenilor muncii sarcinile ce le revin din proiectul Planului național unic de dezvoltare economico-socială a patriei pe anul 1986, stabilind măsuri concrete și răspunderi pe locuri de muncă.După ce a arătat că planul pe anul viitor prevede creșteri importante la extracția de țiței și gaze, activitate în care județul Gorj deține o pondere de aproape 11 la sută, vorbitorul a subliniat că întregul personal muncitor este pregătit să desfășoare, încă din prima zi a anului viitor, o activitate temeinică, să utilizeze și gospodărească judicios toate resursele de care dispune, îndeosebi cele energetice. Apelăm însă la sprijinul ministerelor metalurgiei și industriei construcțiilor de mașini’ — a spus el — pentru a ne asigura utilajele și piesele de schimb necesare desfășurării in bune condiții a activității noastre.Declarîndu-mă intru totul de acord cu prevederile Legii planului și bugetului pe anul viitor, vă încredințez, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că petroliștii. toți oamenii muncii din județul Gorj vor depune eforturi susținute și vor acționa cu înaltă răspundere și fermitate pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin pe anul 1986 și pe întregul cincinal.
DEPUTATEI 
FLUCSĂPlanul pe anul 1986 prevede pentru industria ușoară sarcini mult sporite, îndeosebi Ia indicatorii calitativi. La producția marfă urmează să se înregistreze un spor de producție față de anul 1985, mai ales la produsele cu grad ridicat de prelucrare și valorificare.în spiritul exigențelor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara Consiliului Național al Oamenilor Munții, pentru buna pregătire a trecerii la realizarea sarcinilor de plan pe anul 1986, informez Marea Adunare Națională că oamenii muncii din industria ușoară vor acționa cu prioritate în nrmătoarele direcții principale : sporirea competitivității la export, asigurarea și buna gospodărire a bazei teh- nico-materiale a planului, prin acțiuni ferme — în continuare — de reducere a consumurilor materiale, la toate tipurile de materii prime, materiale, combustibili și energie, prin creșterea gradului de valorificare a materialelor refolosibile și asigurarea pe această cale de resurse suplimentare de materii prime și materiale necesare industriei noastre : creșterea productivității muncii ; îmbunătățirea calității produselor, prin întronarea la toate locurile de muncă a ordinii, a unei stricte discipline tehnologice.Oamenii muncii din industria ușoară asigură Marea Adunare Națională, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pe dumneavoastră, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, că acționează cu abnegație, cu spirit de răspundere revoluționar pentru pregătirea temeinică a activității economice din anul viitor, că vor lua in continuare toate măsurile pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le revin din documentele celui de-al XlII-lea Congres al partidului.Alături de toți participanții la dezbaterile din forumul legislativ suprem al țării, exprim deplina adeziune la principiile politicii externe a partidului și statului nostru, care sint consacrate înfăptuirii marilor năzuințe de dezarmare, pace, dezvoltare și colaborare Intre toate popoarele lumii.Acum. cind ne mai despart puține zile pină la începutul Noului an, vă rog să-mi permiteți, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, mult stimată și iubită tovarășă Elena Ceaușescu, să vă adresez, în numele oamenilor muncii din industria ușoară, calde urări de sănătate deplină, de viață lungă pentru înfăptuirea nobilelor idealuri de prosperitate și pace ale națiunii noastre socialiste și tradiționala urare „La mulți ani 1".

amprentă a gîndirii profund originale, novatoare, a secretarului general al partidului. Aducem și cu acest prilej cele mai alese mulțumiri, întreaga noastră gratitudine tovarășului Nicolae Ceaușescu, strălucit strateg al politicii de dezvoltare multilaterală a țării, 

personalitate proeminentă a lumii contemporane, militant, consecvent pentru afirmarea telurilor păcii, destinderii, cooperării și înțelegerii in întreaga lume.în continuare vorbitorul s-a referit la răspunderile ce revin, în cadrul acestor documente de importanță națională, colectivului de oameni ai muncii din întreprinderea de mașini grele București pentru realizarea programelor prioritare ale economiei naționale, îndeosebi a programului energetic al țării.Vă raportez, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, a spus vorbitorul, că, pe 11 luni ale anului 1985, la principalii indicatori de plan s-au înregistrat creșteri intre 8—15 Ia sută, față de aceeași perioadă a anului trecut. Ca urmare a măsurilor tehnico-organizatori- ce pe care le-am luat, avem certitudinea că vom realiza sarcinile de plan prevăzute pentru anul 1986, sporind producția de turbine și generatoare electrice pentrii termocentrale, a pieselor de schimb pentru acestea, de utilaj chimic, echipament energetic nu- clearo-electric. în vederea înfăptuirii acestui obiectiv de o covîrșitoare importanță, pe baza indicațiilor date de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii, vom lua măsuri pentru ca o mare parte a sporului de producție la utilajele energetice să fie realizată pe spațiile și capacitățile existente. Pornind de la analiza exigentă a neajunsurilor ce se manifestă Încă în activitatea noastră, în mod deosebit in domeniul punerilor în funcțiune, modernizării unor capacități și reducerii cheltuielilor . de producție, acționăm ferm pentru introducerea pe scară largă, atît în concepție, cît și producție. a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, soorind astfel aportul colectivului nostru
CUVlNTUL DEPUTATEI 

LINA CIOBANUMult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, Mult stimată și iubită tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Planul național unic de dezvoltare economico-socială a țării, Planul de dezvoltare a agriculturii și industriei alimentare și Bugetul pe 1986, elaborate sub conducerea directă și cu aportul esențial, decisiv al secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, asigură dezvoltarea dinamică și la cote de inaltă eficientă a economiei naționale, reflectă inalta răspundere și grija deosebită a eminentului conducător al partidului și statului nostru pentru progresul continuu al țării, pentru creșterea gradului de civilizație materială și spirituală a întregii noastre societăți.Personalitatea proeminentă și exemplul însufleți tor ale marelui și valorosului nostru conducător, eroul neamului românesc, sint dăltuite adine în conștiința și istoria patriei, oțelesc voința de neclintit a națiunii noastre, care își croiește drum cu hotărîre și demnitate spre trepte tot mai inalte de civilizație, prosperitate și progres, cucerindu-și prin muncă, creație și cooperare un loc de prestigiu în rîndul popoarelor lumii.Accelerarea proceselor de dezvoltare intensivă In toate ramurile eebnomiei naționale, mobilizarea la maximum a rezervelor existente sint elocvent exprimate în prevederile referitoare la creșterea producției industriale și agricole, a productivității muncii, a nivelului tehnic și calitativ al produselor și reducerea accentuată a cheltuielilor de producție.In fundamentarea proiectelor de plan pe 1986 își găsesc materializarea realizările de seamă ale științei românești, studiile și programele privind dezvoltarea cercetării științifice și extinderea progresului tehnic în toate ramurile economiei naționale, elaborate sub conducerea directă a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om de știință, savant de recunoaștere mondială, personalitate de frunte a conducerii partidului și statului nostru.Referindu-se la sarcinile ce revin sindicatelor în vederea realizării exemplare a sarcinilor de plan pe anul 1986 și pe întregul cincinal, vorbitoarea a relevat că un accent deosebit se va pune, in anul care vine, pe mobilizarea oamenilor muncii in întrecerea socialistă pentru Înfăptuirea programelor prioritare privind asigurarea energiei electrice, dezvoltarea bazei de materii prime, a producției de cărbune, petrol și alte surse energetice, creșterea mai accentuată a productivității muncii, în vederea dublării ei pină in anul 1990, ridicarea nivelului tehnic-calitativ al produselor, manifestînd o grijă ți răspundere deosebite față de realizarea producției de export, a unei înalte competitivități a produselor românești pe piața internațională.Vom milita cu toată fermitatea și in spiritul orientărilor
CUVlNTUL DEPUTATULUI 

FLORIN TĂNĂSESCUMult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. președinte al Republicii Socialiste România,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate și stimați tovarăși deputațiDezbatem astăzi in Marea Adunare Națională probleme de extremă importanță pentru dezvoltarea multilaterală a pa

la tnfăptuirea programului energetic.în spiritul exigențelor formulate în expunerea tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu Ia primul Congres al științei și invățămintu- lui, am analizat posibilitățile de care dispunem și, împreună cu institutele de cercetare și inginerie tehnologică de specialitate, am stabilit un program pentru modernizarea capacităților de producție și creșterea productivității muncii, în condițiile reducerii consumurilor șl a cheltuielilor de producție.Referindu-se apoi la proiectul Legii Bugetului de stat pe anul 1986, care asigură resursele necesare și repartizarea acestora in deplină concordanță cu obiectivele de dezvoltare a țării, in condițiile sporirii continue a eficienței economice, vorbitorul a prezentat o serie de măsuri pentru anul 19Ș6 privind sporirea veniturilor, reducerea cheltuielilor la 1009 lei producție marfă, creșterea beneficiilor.în numele puternicului detașament muncitoresc de la întreprinderea de mașini grele București, a spus în încheiere vorbitorul, ne angajăm, in fața Marii Adunări Naționale, a dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să muncim cu inaltă răspundere comunistă și dăruire patriotică, pentru a da viață sarcinilor ce ne revin din planul pe 1986, pentru a ridica întreaga noastră activitate la cotele inalte ale exigențelor impuse de accentuarea laturii calitative a dezvoltării economiei naționale.Vă urăm, mult Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, din adîncul inimilor noastre, ani mulți și fericiți, multă sănătate și putere de muncă pentru a ne conduce, cu același înflăcărat devotament, pe drumul construcției socialismului și comunismului.

și indicațiilor conducerii superioare a partidului pentru întărirea rolului organismelor au- toconducerii muncitorești in buna desfășurare a întregii activități productive, in aplicarea fermă a noului mecanism economico-financiar, in generalizarea acordului global, in crearea unui climat de răspundere personală din partea fiecărui om al muncii, de înaltă ordine și disciplină muncitorească, comunistă în fiecare unitate.O preocupare centrală pentru noi o va constitui sporirea aportului sindicatelor la introducerea progresului tehnic, • la aplicarea operativă in producție a realizărilor cercetărilor științifice și tehnologice. Vom acționa mai hotărit" pentru lărgirea mișcării inventatorilor și inovatorilor, pentru mobilizarea muncitorilor și cadrelor tehnice la organizarea superioară a producției și a muncii, la mecanizarea, automatizarea și robotizarea proceselor de producție, împreună cu ceilalți factori educaționali, vom desfășura o muncă susținută pentru pregătirea, reciclarea și perfecționarea profesională a Întregului personal muncitor. Vom dezvolta și generaliza inițiativele muncitorești, pentru realizarea sarcinilor de reducere a consumurilor, recuperarea și valorificarea resurselor refolosibile, pentru dezvoltarea spiritului gospodăresc al oamenilor munci, a grijii și răspunderii lor pentru apărarea și dezvoltarea proprietății socialiste.Trecerea la o nouă etapă de dezvoltare a țării — a spus vorbitoarea — ne impune și nouă, sindicatelor, să acționăm mai eficient pentru dezvoltarea conștiinței socialiste revoluționare a oamenilor muncii, pentru educarea lor în spiritul dragostei față de patrie, de partid, al răspunderii și atașamentului față de popor, al ho- tăririi de luptă și muncă pentru făurirea socialismului și comunismului în patria noastră.Uniunea Generală a Sindicatelor se angajează să-și mobilizeze toate forțele pentru Îndeplinirea exemplară a planului pe 1986, pentru a întîmpina cu realizări deosebite cea de-a 65-a aniversare a partidului nostru comunist, stegarul luptei poporului român pentru libertate națională și socială, pentru suveranitatea și independența patriei, pentru prosperitatea și fericirea poporului, pentru pace și colaborare intre popoare, năzuințe vitale care și-au găsit cea mai luminoasă împlinire în anii de glorie ai „Epocii Nicolae Ceaușescu11.Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult, stimată și iubită tovarășă Elena Ceaușescu, cu adincă stimă și respect și cu alese sentimente omagiale, ne alăturăm glasurile și simțămintele noastre de cele ale intregului popor, acum, in prag de An Nou, spre a vă ura ani mulți fericiți, multă, multă sănătate, mereu In fruntea partidului, și statului, spre binele și fericirea națiunii noastre socialiste, să vă realizați integral' dorințele, pentru că dorințele dumneavoastră sint ale intregului popor, pe care-1 iubiți ca nimeni altul.

triei, prevederile proiectelor planului național unic de dezvoltare economico-socială și bugetului pe anul 1986, documente care poartă amprenta concepției clarvăzătoare a ctitorului noii Românii, strategul devenirii socialiste și comuniste a țării noastre, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. începutul
(Continuare in pag. a Vl-a)
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
(Urmare din pag. a V-a)acestui al 8-lea cincinal, într-o deplină concordanță cu hotăririle și perspectivele luminoase deschise de cel de-al XIII-lea Congres al partidului, marchează o nouă și importantă etapă in creșterea potențialului economic al patriei, in progresul general al societății noastre.Cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și introducerea progresului tehnic in țara noastră se desfășoară pe baza orientărilor directoare de excepțională valoare stabilite de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și sub conducerea directă și de inaltă competență a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim- ministru al guvernului, președintele Consiliului Național al Științei și învățămintului. Sîn- tem in măsură să raportăm astăzi că urmare a mobilizatoarelor sarcini ce ni s-au trasat, a măsurilor concrete și eficiente adoptate, eforturile cercetării științifice și ingineriei tehnologice au fost mai bine dirijate spre marile probleme ale economiei naționale, prevederile de plan pe cele 11 luni ale anului 1985 au fost îndeplinite și s-au introdus în fabricație un număr important de produse și tehnologii, realizate după o concepție proprie, multe din ele avînd caracter pregnant de originalitate, cu caracteristici teh- nico-economice ridicate. Toate aceste rezultate dovedesc marile resurse de care dispunem in cercetare și implicarea tot mai intensă în rezolvarea problemelor de esență ale economiei naționale.Totodată sîntem conștient! de unele rămîneri în urmă și sîntem hotărîți să acționăm în așa fel încît să creștem eficiența muncii noastre, să generalizăm mai rapid rezultatele cercetării, realizînd un transfer de masă al noului, introducind mai rapid tehnologiile ce pot conduce la reducerea consumurilor, materiale și energetice, creșterea eficienței activității industriale prin înnoirea sa rapidă și intensivă, tipizarea producției, creșterea nivelului său de calitate și, implicit, al posibilităților de ofertă Ia export a unei game mai largi și competitive de produse. Este necesar să muncim mai mult și mai bine

CUVlNTUL DEPUTATULUI
RICHARD WINTER

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, președinte 
al Republicii,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși deputați,Permiteți-mi să-mi exprim acordul deplin cu conținutul proiectelor de legi supuse dezbaterii și aprobării Marii Adunări Naționale, care evidențiază puternic stadiul înalt de dezvoltare atins de țara noastră în cei 20 de ani glorioși care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, precum și fermitatea cu care se aplică hotăririle Congresului al XIII-lea al P.C.R., privind intrarea României într-o etapă nouă, superioară, a devenirii socialiste.în numele tuturor oamenilor muncii din ramurile industrializării lemnului și materialelor de construcții, aduc un vibrant și călduros omagiu, împreună cu sentimentele de înaltă stimă, de profundă recunoștință față de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, strălucită personalitate a lumii contemporane, exponentul cel mai autentic al idealurilor milenare ale poporului nostru, conducător de geniu, care în această lume, străbătută de tendințe contradictorii, de stagnare economică, prin geniala strategie de dezvoltare economico-socială, a făcut ca România, cu toate greutățile întimpinate, să înainteze ferm și neabătut spre progres și civilizație.Planul și bugetul pe anul 1986 prevăd sarcini importante și pentru Ministerul Industrializării Lemnului și Materialelor de Construcții : producția marfă urmează să crească cu 8.3 la sută, productivitatea muncii cu 10,5 la sută, o dată cu reducerea cheltuielilor totale cu peste 6 la sută.Doresc să subliniez că indicațiile și orientările pe care ni le-ați dat dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la recenta plenară a C.C. al P.C.R., cit și cu ocazia analizelor aprofundate pe care le-ați efectuat în domeniul nostru de activitate, stau la baza unor ample și cuprinzătoare programe de acțiuni privind ridicarea pe o treaptă superioară a eficienței economice, creșterea productivității muncii, pe baza introducerii largi a progresului tehnic, prin valorificarea superioară a materiilor prime, materialelor, combustibililor și energiei, restructurarea întregii concepții privind producția destinată exportului.în fundamentarea prevederilor de plan pe anul 1986 am avut în vedere aplicarea studiilor și programelor privind dezvoltarea cercetării științifice și extinderea progresului tehnic în toate ramurile, elaborate sub conducerea directă a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, prim viceprim- ministru al guvernului. Astfel, în industria lemnului vom acorda o atenție deosebită diversificării producției, precum și valorificării superioare a masei lemnoase. în industria materialelor de construcții se va urmări aplicarea unor tehnologii perfecționate urmărind diminuarea consumului de metale neferoase și de energie, creșterea gradului de recuperare a căldurii și atragerea în 

pentru a ne situa la înălțimea încrederii și sprijinului ce ni se acordă, pentru a atinge o nouă calitate a muncii în domeniul cercetării științifice, așa cum ne-a cerut, in cuvintarea rostită la încheierea lucrărilor Congresului științei și învățămintului, tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu.Obiectivele de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și de introducere a progresului tehnic ce figurează în proiectul de plan pe anul 1986 — cu care sînt întru totul de acord — urmăresc, cu prioritate, înnoirea în ritm susținut a producției, dezvoltarea și valorificarea superioară a bazei de materii prime, reducerea consumurilor de materiale, energie și combustibil, extinderea utilizării surselor noi și recuperabile, îmbunătățirea, calității produselor, creșterea productivității muncii, înfăptuirea noii revoluții agrare în țara noastră, introducerea și generalizarea mecanizării, electroniză- rii, automatizării și robotizării liniilor și instalațiilor tehnologice, tipizarea, standardizarea și normarea tehnică a consumurilor materiale și energetice. Apreciem în acest cadru ca deosebit de valoroasă recenta hotărire a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. privind constituirea Comisiei centrale pentru organizarea și modernizarea proceselor de producție și a comisiilor județene, în sarcina cărora intră organizarea și coordonarea întregii activități de modernizare și introducere a progresului tehnic in economie, astfel încît să se asigure realizarea integrală a prevederilor Programului privind dublarea productivității muncii pină in anul 1990, concomitent cu reducerea substanțială a cheltuielilor materiale, a consumurilor, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor.în încheiere, vorbitorul a spus : Asigur Marea Adunare Națională, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că oamenii de știință din țara noa- tră, răspunzînd exemplar vibrantelor chemări și îndemnurilor dumneavoastră, nu își vor precupeți priceperea, pasiunea și efortul lor pentru transpunerea în viață a obiectivelor cuprinse în planul național unic de dezvoltare economică și socială a țării.

producție a materialelor refolo- sibile. .în industria sticlei și ceramicii fine, urmărim creșterea gradului de valorificare a materiilor prime și materialelor, precum și îmbunătățirea structurii produselor.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că am dezbătut sarcinile și orientările pe care ni le-ați dat cu toate cadrele de conducere din centrale, întreprinderi și institute de cercetare și proiectare și am luat măsuri de îmbunătățire la o serie de norme și normative de consum, de materii prime, materiale, combustibili, energie și muncă, care să conducă la o reducere a costurilor de producție pe anul 1986 cu 3,7 miliarde lei, față de anul 1985.Sîntem conștienți că îndeplinirea sarcinilor ce ne revin impun îmbunătățirea activității' de conducere pină la ultima verigă organizatorică, creșterea răspunderii în gospodărirea valorilor care ne sînt încredințate de popor, întronarea ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă. Trăgînd învățămintele necesare din neajunsurile înregistrate în acest an, vom acorda o mai mare atenție activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, pentru asimilarea de noi produse cu grad ridicat de prelucrare și finisare la parametrii similari sau chiar superiori produselor de nivel mondial, condiție strict necesară pentru a ne păstra competitivitatea pe piața externă. Vom urmări, totodată, o cooperare mai bună cu institutele de specialitate din țară, pentru elaborarea' și aplicarea unor tehnologii de vîrf privind mecanizarea, automatizarea și robotizarea proceselor de producție, care să asigure reducerea în continuare a consumurilor.în spiritul exigențelor formulate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, acordăm toată atenția și acționăm cu hotărire pentru ca, în perioada ce a mai rămas pină la sfîrșitul anului, să obținem rezultate cit mai bune în realizarea producției fizice, a exportului și investițiilor, în creșterea mai accentuată ă productivității muncii, in reducerea consumurilor de materii prime, materiale, energie și combustibili.Preocupările noastre sînt o- rientate, de asemenea. spre contractarea integrală a producției destinate exportului și consumului intern, pentru a asigura o bună programare și lansare în fabricație a produselor, precum și realizarea ritmică a planului începind cu prima lună a anului viitor.Asigurăm Marea Adunare Națională, pe dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, că, aplicînd in viață prețioasele indicații și orientări pe care ni le-ați dat, vom munci fără preget, pentru a spori eficiența muncii noastre, aportul ramurilor industrializării lemnului și materialelor de construcții, la creșterea bogăției patriei noastre, pentru ca aceste ramuri care s-au definit și dezvoltat in Epoca Nicolae Ceaușescu să fie dem- ’ ne de efortul pe care statul nostru l-a făcut pentru dezvoltarea lor.

CUVlNTUL DEPUTATULUI 
ION FLOREA

Mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,Vă rog să-mi permiteți ca de la tribuna Marii Adunări Naționale să exprim gîndurile și sentimentele tuturor oamenilor muncii din județul Olt de înaltă stimă și adîncă recunoștință față de activitatea dumneavoastră eroică, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, pentru contribuția inestimabilă pe care o aduceți la înflorirea patriei noastre socialiste, Ia creșterea continuă a prestigiului României în lume. Acum, în apropierea noului an, vă adresăm dumneavoastră și mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu urarea strămoșească : „Să ne trăiți ani mulți și fericiți !“ pentru a ne conduce, mult iubite tovarășe secretar general, pe cele mai înalte culmi ale progresului și civilizației umane, spre binele și fericirea întregului popor.Eveniment de mare însemnătate în viața economico-socială a țării, actuala sesiune a Marii Adunări Naționale are loc intr-o perioadă în care încheiem cu succes un cincinal și trecem la o nouă etapă de dezvoltare a patriei noastre socialiste. O etapă în care beneficiem de îndrumări și orientări noi, în consens cu complexitatea sarcinilor și obiectivelor stabilite, cu cerințele dezvoltării accelerate, intensive a tuturor ramurilor economiei naționale, a tuturor zonelor și localităților patriei, ceea ce ilustrează în mod strălucit concepția profund novatoare, revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu, preocuparea sa statornică pentru elaborarea unor criterii realiste, care să fundamenteze științific întreaga activitate de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate.Declarîndu-mă de acord cu conținutul proiectelor Planului național unic de dezvoltare economico-socială a țării, Bugetului de stat și Planului de dezvoltare a agriculturii și industriei alimentare pe anul 1986, ale căror prevederi creează o temelie trainică cincinalului 1986—1990, doresc să subliniez că oamenii muncii din județul Olt au acționat cu hotărire și
CUVlNTUL DEPUTATULUI 

MIHAI MORARU
Mult stimate și iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă 

Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși deputați și 

invitați,în preajma încheierii cu rezultate rodnice a acestui cincinal și trecerii la înfăptuirea unei noi etape de dezvoltare economico-socială a țării noastre, puternicul detașament muncitoresc din unitățile industriei de utilaj greu aduce un vibrant omagiu secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducătorul înțelept al patriei noastre în opera de edificare a socialismului și comunismului în străbuna vatră a poporului român.Sîntem încă sub impresia magistralei expuneri prezentate de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la plenara Consiliului Național al Oameni- nilor Muncii, care jalonează cu clarviziune obiectivele noului plan cincinal, căile de dezvoltare a tuturor ramurilor economiei naționale și ale realizării unei calități superioare în întreaga noastră activitate.Referindu-se Ia prevederile legii cu privire la creșterea productivității muncii, perfecționarea organizării și normării producției și a muncii, care ilustrează concepția secretarului general al partidului privind dezvoltarea intensivă a economiei naționale, vorbitorul a arătat că realizările din 1985 în creșterea productivității muncii au fost obținute aplicînd în practică orientările și indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu privire Ii extinderea și generalizarea tehnologiilor de mare productivitate.In colaborare cu Ministerul Muncii, Comitetul de Stat al Planificării, Consiliul Organizării Economice și Sociale și Uniunea Generală a Sindicatelor din România am organizat colective de specialiști în întreprinderile cu realizări mai scăzute în domeniul productivității muncii. Aceste colective au analizat situația existentă, acor- dînd sprijinul necesar fundamentării sarcinilor de creștere a productivității muncii, la nivelul exigențelor actuale.în anul 1986, a spus vorbitorul, se va asigura în principal
CUVlNTUL DEPUTATULUI 

VALENTIN ANASTASIU
Mult iubite și stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă 

Elena Ceaușescu,
Stimate tovarășe deputate și 

stimați tovarăși deputați,Lucrările actualei Sesiuni a Marii. Adunări Naționale desfășurate la scurt timp după Congresul științei și învățămintului, important forum democratic care a jalonat magistral direcțiile prioritare de acțiune pentru progresul dinamic al țării noastre, pe baza puternicei afirmări a noii revoluții tehnico-științifice contemporane, vin să întregească cadrul legislativ ce asigură permanenta perfecționare a vieții econo

patos revoluționar pentru transpunerea în viață a indicațiilor și orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, care, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a efectuat în repetate rinduri vizite de lucru în județul nostru, pentru înfăptuirea neabătută a planului în profil teritorial.Cu profundă mindrie patriotică, vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că oamenii muncii din industria județului și-au respectat cuvîntul dat în fața Congresului partidului, realizînd peste plan, în actualul cincinal, o producție marfă de 2,6 miliarde lei.în agricultură s-au obținut anul acesta, in condiții climatice puțin favorabile, în medie, pe județ, de pe fiecare hectar, 4 625 kg grîu, 9102 kg porumb știuleți, 2 400 kg floa- rea-soarelui, aproape 29 000 kg sfeclă de zahăr, iar la legume producția totală a depășit 450 mii de tone. Toate acestea ne-au creat posibilitatea să livrăm la fondul de stat peste1,3 milioane tone cereale, plante tehnice și legume.Unitățile cooperatiste din raza S.M.A. Vișina, unde îmi desfășor activitatea — a arătat în continuare vorbitorul — au realizat pe cele 5 670 hectare cultivate cu porumb peste 16 tone știuleți la hectar. Rezultatele puteau fi și mai bune dacă se respectau în totalitate verigile tehnologice necesare producțiilor record. Subliniez acest lucru întrucît în unele cooperative agricole recolta de porumb a depășit 20 tone la hectar, ceea ce demonstrează rezervele mari de care dispunem. Pentru anul 1986 avem un program care vizează obținerea unor recolte cu mult peste nivelul realizărilor de pină acum. Informez sesiunea că sarcinile pentru anul viitor au fost dezbătute cu toată responsabilitatea în adunările generale ale oamenilor muncii, stabilin- du-se măsuri concrete pentru îndeplinirea lor exemplară.în încheiere, deputatul a spus : Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort pentru ca și în anul 1986 să ne aflăm printre fruntașii întrecerii socialiste, contribuind la ridicarea patriei pe trepte tot mai înalte de progres, bunăstare și fericire.

creșterea productivității muncii prin introducerea accentua^ tă a progresului tehnic, prin perfecționarea organizării producției și a muncii.Este în plină desfășurare acțiunea de identificare a noi căi de creștere a productivității muncii în fiecare întreprindere pe baza criteriilor orientative privind organizarea și modernizarea procesului de producție, a măsurilor practice de modernizare a fluxurilor tehnologice de fabricație, a controlului de calitate și a mijloacelor de control, raționalizarea transportului uzinal, depozitarea materiilor prime, materialelor, semifabricatelor, subansamblelor și produselor finite, cit și in domeniul întăririi ordinii și disciplinei în muncă.Accentuarea laturilor calitative se bazează pe aplicarea în producție a programelor de cercetare științifică și de dezvoltare tehnologică, elaborate sub conducerea directă a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, om de știință de largă recunoaștere internațională, prin a cărei activitate prodigioasă știința și tehnologia românească au căpătat un puternic impuls, înscriin- du-se între factorii esențiali ai progresului general al societății noastre. Vor fi puse în fabricație un mare număr de produse noi și modernizate de nivel tehnic și calitativ ridicat, iar producția va beneficia de noi procedee tehnologice moderne, asir gurindu-se ridicarea nivelului tehnologic, mecanizarea, automatizarea și cibernetizarea proceselor de producție din întreprinderile industriei de _ utilaj greu și, în mod deosebit, în cele cu sectoare calde. Vom realiza mașini și utilaje multifuncționale, care să ducă la reducerea consumului energetic și de materiale și la creșterea accentuată a productivității muncii, atît la producător, cît, mai cu seamă, la beneficiar.Exprimîndu-mi adeziunea totală față de documentele supuse aprobării Marii Adunări Naționale, asigur conducerea partidului și statului, pe dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom face totul pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne revin din planul pe anul 1986, hotărîți să aducem o contribuție substanțială la dezvoltarea și înflorirea patriei noastre.

mice și sociale, în vederea înfăptuirii neabătute a hotărîri- lor Congresului al XIII-lea al partidului.Orientările și indicațiile de excepțională însemnătate teoretică și practică pe care le-ați formulat la Plenara din 13—14 noiembrie a Comitetului Central al partidului și la Congresul științei și învățămintului, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, mobilizează puternic eforturile oamenilor muncii din Combinatul petrochimic Borzești. Exigențele formulate de dumneavoastră la plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii constituie, de asemenea, pentru noi, un puternic imbold de acțiune 

hotărîtă, în spirit revoluționar, pentru continua îmbunătățire a întregii activități.Ca beneficiari ai rezultatelor cercetării științifice și creației tehnologice în domeniul chimiei și petrochimiei românești, permiteți-mi să adresez, in numele petrochimiștilor din Bor- zești, mult stimatei tovarășe academician doctor inginer Elena Ceaușescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim- ministru al guvernului, președintele Consiliului Național al Științei și învățămintului, profundul nostru respect, aleasă gratitudine pentru sprijinul acordat, pentru îndrumarea de înaltă competență științifică și pentru dăruirea revoluționară cu care conduce destinele științei românești, care se afirmă tot mai mult ca o forță determinantă a progresului econo- mico-social al țârii.Raportez Marii Adunări Naționale că oamenii muncii din Combinatul petrochimic Bor- zești depun o activitate susținută în aceste ultime zile ale anului care încheie un cincinal cu rodnice realizări. Numai in 1985 realizăm un volum de producție cu 5 miliarde lei mai mult față de 1980. Totodată, productivitatea muncii a crescut an de an, avind create toate condițiile ca în 1990 acest indicator să se dubleze conform prevederilor planului.Din proiectul de lege pe care colectivul nostru de petrochi-
CUVlNTUL DEPUTATULUI 

ION RADU
Mult stimate tovarășe 

președinte al Republicii Socia
liste România,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși deputați și 
invitați.Vă rog să-mi permiteți să-mi exprim deplinul acord față de documentele deosebit de importante supuse dezbaterii și aprobării Marii Adunări Naționale care reflectă in mod strălucit caracterul științific, creator și realist al strategiei progresului multilateral al țării — magistrală creație revoluționară a eminentului nostru conducător, cel mai iubit fiu al națiunii, ctitorul României moderne, eroul neînfricat al poporului român în lupta pentru triumful năzuințelor de prosperitate, independență. libertate și pace — tovarășul Nicolae Ceaușescu.Proiectul Legii cu privire la creșterea productivității muncii, perfecționarea organizării și normării producției și a muncii— ale cărei prevederi au fost primite cu deosebit interes și deplină aprobare de oamenii muncii din județul Brașov — stabilește un cadru juridic optim intr-un domeniu fundamental al dezvoltării intensive, calitative și eficiente a ecpno- miei naționale.Beneficiind direct și permanent de ajutorul dumneavoastră inestimabil, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, al mult stimatei tovarășe academician doctor inginer Elena Ceaușescu, județul Brașov și-a dezvoltat puternic baza materială și de cadre în domeniul cercetării și creației tehnico-științifice.înfăptuind obiectivele și sarcinile trasate de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii din industria județului Brașov au asigurat in anii acestui cincinal o creștere continuă a productivității muncii, întregul spor de producție — în valoare de peste II miliarde lei— fiind obținut pe seama acestui indicator.Vă raportăm că sub Îndrumarea și cu sprijinul prețios al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, al tovarășei Elena Ceaușescu, eminentă personalitate de renume a vieții științifice contemporane, pentru care îi adresăm sincere și calde mulțumiri, în anii 1981— 1985 am asimilat și modernizat 1 520 produse noi în industria constructoare de mașini, 3 140 noi materiale și 225 articole de larg consum, ponderea produselor noi și reproiectate în tota

CUVlNTUL DEPUTATEI 
VERONICA SANDU

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată și iubită tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe.
Stimați tovarăși,Proiectul Legii cu privire la creșterea productivității muncii,

(Urmare din pag. I)Stat, iar tovarășul loan Sălăjan, președintele Comisiei constituționale și juridice a M.A.N., a prezentat raportul acestei comisii, care a avizat favorabil proiectele de legi.După discutarea pe articole a tuturor proiectelor de legi cuprinse la acest punct al ordinii de zi, Marea Adunare Națională a adoptat, în unanimitate, legile pentru aprobarea decretelor cu putere de lege emise de Consiliul de Stat.în încheierea lucrărilor sesiunii a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, care a spus :Lucrările sesiunii' a doua a 

miști l-a studiat și dezbătut cu înalt simț de răspundere rezultă cu claritate îndatoririle ce ne revin în domeniul promovării progresului tehnic, al amplificării cercetării științifice, in vederea obținerii unor produse cu parametri calitativi la nivel mondial, paralel cu perfecționarea, respectarea disciplinei tehnologice, folosirea mai bună a instalațiilor, introducerea unor tehnologii de mare randament. împreună cu institutele de cercetare științifică și proiectare vom trece imediat la elaborarea proiectelor de organizare și normare a producției și a muncii in fiecare instalație, secție și uzină, ceea ce ne va permite, încă din primul an al cincinalului, să realizăm sarcinile privind creșterea productivității muncii.Exprimîndu-și deplina adeziune față de prevederile proiectului de lege, vorbitorul a spus, în încheiere : pe baza orientărilor date de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, vom acționa cu mai multă hotărire, eliminînd din activitatea noastră manifestările de birocrație, de lipsă de operativitate, pentru încadrarea in norme și reducerea severă a consumurilor energetice și materiale, să valorificăm măi bine resursele de care dispunem, să folosim și gospodărim cu simț de răspundere bunurile încredințate de popor, să dezvoltăm și să apărăm avuția națională.

lul producției marfă ajungînd in prezent Ia 55 la sută.Pe baza indicațiilor date ds dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitelor de lucru efectuate in județul Brașov, au fost luate măsuri ca in fiecare întreprindere să se dezvolte sectoare speciale de autoutilări, care, în acest cincinal, au proiectat și executat, cu forțe proprii, mașini, utilaje și instalații in valoare de peste 4 miliarde lei. în aceeași perioadă âu fost elaborate și aplicate 356 noi tehnologii și 60 sisteme de mecanizare și automatizare a producției.Pentru a dezvolta această experiență s-a stabilit, pe baza ho- tăririlor adoptate de Congresul științei și invățămintului, un program complex de înzestrare a producției cu microprocesoare, variocentre de prelucrare, roboți industriali, celule flexibile și alte asemenea elemente ale tehnicii de vîrf.Așa cum se subliniază în proiectul de lege, unul din obiectivele prioritare îl constituie și pentru județul nostru proiectarea și realizarea de produse cu performanțe tehnico-funcționale ridicate, de înaltă productivîtâ- te; care să asigure reducerea consumurilor materiale, energetice, precum și a efortului fizic al personalului muncitor. Măsurile stabilite urmăresc devansarea programului de ridicare a nivelului tehnic și calitativ al produselor.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din județul Brașov vor munci cu dăruire comunistă, patriotică, cu înaltă abnegație revoluționară pentru a încheia anul 1985 cu rezultate cît mai bune în toate domeniile, punind astfel baze temeinice pentru anul 1986.Cu adîncă bucurie și deosebit respect, exprimăm mulțumirile noastre fierbinți pentru ajutorul de excepțională valoare, pe care dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, și mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, îl acordați județului Brașov, pentru activitatea neobosită pe care o desfășurați în conducerea partidului și statului, pentru contribuția de înalt prestigiu internațional pe care o aduceți la edificarea unei lumi a păcii, colaborării și prieteniei între popoare, adresîndu-vă din adîncul inimilor noastre, în preajma Anului nou, urarea să ne trăiți ani mulți și fericiți, în deplină sănătate și putere de munc^, spre binele națiunii noastre române, spre gloria și măreția scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România.

perfecționarea organizării și normării producției și a muncii, elaborat sub directa îndrumare și cu contribuția determinantă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, oglindește viziunea complexă a secretarului general al partidului privind rolul decisiv al accentuării laturilor calitative, de 
ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR 
SESIUNII MARII ADUNĂRI 

NAȚIONALEcelei de-a noua legislaturi a Marii Adunări Naționale au luat sfîrșit.Ne mai desparte puțin timp pină Ia sărbătorirea a 38 de ani de la proclamarea Republicii și a Anului nou 1986.Cu acest prilej, vă rog să-mi îngăduiți a vă adresa, din partea Biroului Marii Adunări Naționale, călduroase felicitări, cele mai bune urări de sănătate, succese tot mai mari în rodnica dumneavoastră activi-, tată, consacrată îndeplinirii cu fermitate a sarcinilor deosebite ce ne revin din Planul de dezvoltare economico-socială a țării și Bugetul de stat adoptate astăzi, din hotărîrile Congresului al XIII-lea și Programul partidului, din legile țării, în reali

eficiență în actuala etapă de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, care constituie baza sporirii rapide a venitului național, a ridicării bunăstării materiale și spirituale a întregului popor. Proiectul noului act normativ fundamentează atît rolul și răspunderea oamenilor muncii, in tripla lor calitate de proprietari, producători și beneficiari, in utilizarea completă și complexă a potențialului material, tehnic și uman de care dispune fiecare unitate, cît și direcțiile concrete de realizare a sarcinii de creștere mai accentuată a productivității muncii. Am studiat cu toată atenția proiectul legii și mă declar de acord cu el. Una dintre direcțiile de acțiune o constituie perfecționarea organizării producției și a muncii, factor economic important, care va asigura valorificarea, cu maximă eficiență, a potențialului tehnic, material și uman, în concordanță cu cerințele concentrării și integrării producției, ale specializării .unităților, întăririi ordinii și disciplinei în toate secțiile productive.In lumina indicațiilor și îndrumărilor dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii din industria județului Alba, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, au acordat o atenție deosebită ridicării nivelului tehnic și calitativ al producției, înnoirii permanente și rapide a produselor, optimizării activității productivă, reducerii mai accentuate a consumurilor de materii prime, materiale, energie și combustibil, folosirii mai bune a timpului de lucru, întăririi ordinii și disciplinei. Ca urmare, prevederile planului cincinal la principalii indicatori economici și financiari au fost îndepliniți cu 26 de zile mai devreme, creîn- du-se posibilitatea ca, pină la finele anului 1985, să realizăm o producție-marfă suplimentară in valoare de 1,4 miliarde lei.In continuare, vorbitoarea s-a
CUVlNTUL DEPUTATULUI 

MIHAIL NICULESCU
Mult stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă 

Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși deputați,întrunită la confluența a două Cincinale, actuala sesiune a Marii Adunări Naționale dezbate proiecte de legi de mare însemnătate pentru continuarea într-o etapă nouă, superioară a progresului dinamic înregistrat de țara noastră în cele două glorioase, decenii de cînd în fruntea partidului și statului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, simbol al gindirii și patosului revoluționar, om al acțiunii energice, concrete, care se dovedește în permanență un cercetător de incomparabilă originalitate și creativitate științifică, savant a cărui operă teoretică și activitate practică de larg prestigiu național și internațional sînt consacrate progresului multilateral al patriei, cauzei păcii, înțelegerii și colaborării între toate' popoarele lumii.Elaborat și fundamentat sub directa îndrumare a secretarului general al partidului, președintele Republicii, proiectul Legii privind creșterea productivității muncii, perfecționarea organizării și normării producției și a muncii, cu care mă declar întru totul de acord, pune un accent puternic asupra laturilor calitative, de intensi- vitate și eficiență ale întregii activități economice și sociale, pe valorificarea cît mai deplină a resurselor materiale și umane, pe angajarea fermă a țării noastre în noua revoluție teh- nico-științifică și promovarea largă a celor mai noi cuceriri ale cunoașterii umane în toate domeniile de activitate.In întreaga noastră activitate de înfăptuire a sarcinilor de mare răspundere ce revin industriei metalurgice, pentru creșterea productivității muncii și reducerea substanțială a consumurilor de materii prime, materiale și energie, am beneficiat de sprijinul și îndrumarea permanentă a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, președintele Consiliului Național al Științei și învățămintului, eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională, căreia 

zarea neabătută a întregii politici interne și externe a partidului și statului nostru.Să acționăm cu toată răspunderea, în deplină unitate, în spirit revoluționar pentru unirea eforturilor întregului popor, în vederea înfăptuirii și depășirii obiectivelor stabilite, pentru înaintarea consecventă pe drumul glorios al făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și a comunismului pe pămintul României, strîns uniți în jurul Partidului Comunist Român, al secretarului său general, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Cea de-a doua sesiune a celei de-a noua legislaturi a Marii Adunări Naționale s-a încheiat 

referit la acțiunile inițiate de colectivul întreprinderii „Porțelanul" Alba Iulia — unitate distinsă de trei ori cu „Ordinul Muncii clasa 1“ — unde își desfășoară activitatea, în scopul folosirii complexe și la capacitatea maximă a mașinilor și utilajelor din dotare și introducerii transportului intern mecanizat. în cele 11 luni ale acestui an — a arătat în continuare — am obținut o creștere a productivității muncii, în medie, cu aproape 6 000 lei pe fiecare lucrător, ceea ce ne permite să încheiem anul cu un plus de producție industrială de peste 20 milioane lei, iar la export cu un spor de circa 30 la sută peste prevederile de plan. Eficiența măsurilor întreprinse ne-a convins de însemnătatea efortului ce ni se cere de a mobiliza toate resursele, de a stimula inițiativa și priceperea oamenilor.Sîntem conștienți că nu am acționat întotdeauna cu suficientă exigență și fermitate in această direcție, că realizările colectivului puteau fi și mai bune. Vom acorda o atenție sporită promovării mai curajoase a progresului tehnic, utilizării complete a timpului de lucru, întăririi ordinii și disciplinei, eliminării absențelor nemotivate, folosirii la capacitatea maximă a mașinilor și" utilajelor.în spiritul sarcinilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii — a spus în încheiere — vom acționa cu toată hotărirea, ca adevărați revoluționari, pentru promovarea noului, generalizarea metodelor moderne de organizare a producției și a noilor tehnologii de fabricație, normarea științifică a producției și a muncii, creșterea nivelului profesional al personalului muncitor, astfel incit fiecare om al muncii să fie un bun gospodar al materiilor prime, materialelor, energiei, să asigurăm înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce ne revin in viitorul an și în noul cincinal.

îi adresăm și cu acest prilej cele mai respectuoase mulțumiri.In lumina indicațiilor pe care dumneavoastră ni le-ați dat, mult stimate tovarășe secretar general, cu prilejul vizitelor de lucru efectuate în combinatele siderurgice, și in deplină concordanță cu programul privind creșterea productivității muncii, am elaborat tehnologii echipate și instalații complexe în concepție proprie cu un grad avansat de automatizare și cibernetizare.Așa cum ați subliniat dumneavoastră, cu deosebită pregnanță, mult stimate tovarășe secretar general, la recenta plenară a Consiliului Național al Oamenilor Muncii, forumul național al democrației muncitorești revoluționare, un obiectiv principal al planului pe anul viitor și pe întregul cincinal 1986—1990 îl constituie introducerea progresului tehnic pe baza automatizării, robotizării, electronizării și cibernetiză- rii proceselor de producție. In vederea realizării acestui obiectiv, specialiștii din IPROMET își vor axa activitatea de cercetare îndeosebi în direcțiile automatizării complexe a pregătirii materiilor prime, modernizării liniilor tehnologice din toate oțelăriile, uzinele de furnale și cocserii, prin introducerea calculatoarelor de proces, în scopul creșterii productivității muncii și reducerii consumului energetic. Vom acorda, totodată, o atenție deosebită exportului de inteligență românească, concretizat în liniile tehnologice complet automatizate și ciberneti- zate, competitive pe piața mondială.Vă asigurăm, mult stimate șl iubite tovarășe secretar general, că întregul colectiv de specialiști din IPROMET își va consacra întreaga putere de muncă și creație înfăptuirii neabătute a sarcinilor ce-i revin din hotărîrile Congresului al XIII-lea al partidului și din legile țării, sporindu-și contribuția la promovarea progresului tehnic și valorificarea superioară a muncii sociale în toate domeniile de activitate, la creșterea calității vieții întregului nostru popor și ridicarea patriei pe noi trepte de civilizație șl progres.

într-o atmosferă entuziastă, plină de însuflețire.întreaga asistență, în picioare, a aplaudat îndelung, omagiind pe secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, dind glas sentimentelor de a- leasă stimă și prețuire, de profundă recunoștință ale întregii noastre națiuni față de conducătorul partidului și statului, care acționează, cu eroism și exemplară dăruire, pentru ridicarea pe noi culmi de progres și civilizație a României socialiste, pentru creșterea continuă a bunăstării materiale și spirituale a poporului român, pentru afirmarea aspirațiilor sale de( pace, destindere și largă colaborare internațională.(Agerpres)
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In lumina cuyîntăni tovarășului Nicolae Ceaușeșcu 

la plenara Consiliului Naționa[ a/ Oamenilor Mundi

ÎNALTA EFICIENȚA ÎN TOATE 
SECTOARELE DE ACTIVITATE!

Produse noi și modernizate, 
la nivelul tehnicii mondialeColectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea de mașini electrice din București, mobilizat de îndemnurile și obiectivele cuprinse in cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușeșcu, secretarul general al partidului, Ia plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii. sint ferm hotărî ți să nu precupețească nici un efort pentru realizarea integrală a planului pe a- cest an și pregătirea temeinică a producției viitoare. O dovadă concretă in acest sens o constituie faptul că unitatea noastră și-a realizat planul la export pe acest cincinal încă de la 15 august, li- vrind suplimentar partenerilor externi importante cantități de mașini electrice.Faptul că tovarășul Nicolae Ceaușeșcu a situat in centrul atenției laturile calitative ale dezvoltării industriei, modernizarea produselor, a tehnologiilor de fabricație relevă incă o dată fermitatea, consecvența cu care conducerea partidului urmărește dezvoltarea intensivă a tuturor ramurilor și sectoarelor economiei naționale, ridicarea nivelului calitativ al întregii activități productive. Așa cum sublinia secretarul general al partidului, este necesar ca în continuare să acționăm cu mai multă hotărîre în direcția elaborării de noi tehnologii, înnoirii și modernizării producției.în prezent, produsele care poartă marca I.M.E.B.. datorită calității lor înalte, fiabilității pe care o au în exploatare, sînt tot mai intens solicitate la export, in peste 60 de țări ale lumii. Am reușit să ne impunem pe piața externă cu produsele noastre datorită atenției acordate modernizării și înnoirii tehno

Consumurile materiale vor fi reduse 
substanțialPrin caracterul profund științific al analizei efectuate, prin realismul și obiectivitatea cu care sint abordate fenomenele și tendințele dezvoltării în continuare a producției materiale, cuvintarea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, rostită la plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii constituie , și pentru colectivul nostru un document programatic de muncă, de acțiune responsabilă, comunistă.Eforturile făcute în acest ultim an al actualului cincinal se soldează cu bune rezultate în producție. Am îndeplinit înainte de termen prevederile anuale la export și preconizăm să obținem suplimentar, pînă la sfirșitul anului, o producție-marfă industrială în valoare de peste 30 milioane lei, în condițiile economisirii a 400 tone de metal și 106 MW energie electrică. Peste 95 la sută din volumul producției-marfă o reprezintă produsele noi și reproiectate, cu parametri calitativi și tehnico- funcționali competitivi, produse realizate in condiții superioare de eficiență și rentabilitate. Rezultatele obținute se datoresc măsurilor luate pentru reproiectarea constructivă a produselor, îmbunătățirea tehnologiilor de lucru, înlocuirea materialelor deficitare, ceea ce a determinat reducerea consumului de metal, combustibil și energie electrică. Fără îndoială insă 

logiilor de fabricație. Ca urmare a măsurilor luate, ponderea produselor noi și reproiectate a ajuns în prezent la 74 la sută din valoarea produselor realizate. Demn de relevat este faptul că 58 la sută din produsele pe care le fabricăm sînt de nivel mondial și chiar peste a- cest nivel. Cu toate acestea; consiliul oamenilor muncii, întregul nostru colectiv sînt ferm hotărîți să acționeze cu mai multă hotărîre, în spiritul sarcinilor subliniate de secretarul general al partidului, pentru înnoirea și modernizarea producției ca sursă principală de creștere a productivității muncii, a eficienței economice în general.Ca atare, pentru modernizarea tehnologiilor de fabricație, perfecționarea fluxurilor tehnologice și automatizarea unor operații, am elaborat, împreună cu Centrul de proiectare și inginerie tehnologică pentru electrotehnică un amplu program de măsuri, a cărui aplicare va permite creșterea productivității muncii in anul 1987 cu peste 60 la sută față de acest an. Potrivit programului de măsuri elaborat, vom reorganiza unele secții și ateliere, vom reamplasa o serie de utilaje, concomitent cu dotarea cu noi mașini-unelte, scule și dispozitive care să asigure o sporire mal accentuată a productivității muncii. Angajamentul nostru, al colectivului de la I.M.E.B. este să realizăm in viitorul cincinal peste 600 de produse noi și reproiectate, de inalt nivel calitativ, competitive pe plan internațional.
Gheorqhe NICA președintele consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea de mașini electrice București

că avem încă mari posibilități în ce privește sporirea gradului de valorificare a resurselor materiale și energetice, de reducere a con- . sumurilor, de creștere a calității și competitivității produselor.
Pornind de Ia sarcinile subliniate 

de secretarul general al partidului 
in cuvintarea rostită recent la ple
nara Consiliului Național al Oame
nilor Muncii, am reanalizat măsu
rile pe care le-am stabilit pentru 
îndeplinirea în cit mai bune con
diții a planului pe anul viitor și 
am stabilit o serie de noi obiective. în mod special avem in vedere reducerea normelor de consum. De aceea, ne vom preocupa cu mai multă perseverență de îmbunătățirea organizării procesului de producție, de modernizarea tehnologiilor și generalizarea tehnologiilor de virf. Așa, de exemplu, am prevăzut să extindem liniile automate de transfer pentru prelucrarea secțiunilor de distribuție, matrițarea reperelor cu configurație complexă ș.a. în sectoarele calde — forjă, turnătorie, tratament termic — vom trece la automatizarea și robotizarea proceselor de producție cu condiții grele de muncă.In prezent, am trecut la întocmirea unor fișe prin care stabilim principalele căi de reducere a consumului de metal și energie electrică la produsele de bază ale întreprinderii, la unele produse a

ceastă lucrare fiind aproape definitivată. în acest sens putem aminti, de exemplu, reproiectarea familiilor de distribuitori hidraulici, ceea ce are ca efect reducerea substanțială a consumului'de metal și energie electrică pe unitate de produs. Potrivit planului de progres tehnic, sînte’m in măsură să trecem la asimilarea de noi familii de distribuitori hidraulici solicitați de industria constructoare de mașini, precum și la asimilarea de noi scule și accesorii de mare productivitate pentru mașini-unelte speciale, linii automate de prelucrare a metalelor ș.a. Mai mult decit pînă acum vom avea în ve
Extinderea mecanizării și automatizării 
producției-o cerință de maximă importanțăȘi pentru colectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea de mașini-unelte Arad cuvintarea 
tovarășului Nicolae Ceaușeșcu la 
recenta plenară a Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii con
stituie un amplu și mobilizator 
program de acțiune, care ne în
deamnă să ne sporim eforturile 
pentru dezvoltarea intensivă a pro
ducției și creșterea mai accentuata 
a productivității muncii. Avind permanent în față îndemnurile și orientările secretarului general al partidului, sîntem puternic mobilizați pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan pe acest an și pregătirea temeinică a producției anului viitor.Ținînd seama de sarcinile ce revin unității noastre în primul an al viitorului cincinal, consiliul oamenilor muncii, sub îndrumarea comitetului de partid, a adoptat un amplu program de măsuri pentru creșterea tot mai accentuată a productivității muncii. Rezultate bune am obținut și în acest an prin sporirea gradului de mecanizare și agregatizare a producției. Valori- ficînd propunerile oamenilor muncii, la secția turnătorie au fost puse în funcțiune instalația de transport pneumatic a materialelor de turnare și a doua linie mecanizată de execuție a formelor pentru piesele turnate, obținind la aceste operații o creștere de pînă ta 3 ori a productivității muncii. Tot în această secție am extins procedeul de detensionare prin vibrații a pieselor mari turnate și siidate,' diminuînd consumul .de combustibil și energie realizat prin vechea metodă și obținind, tot-’ odată, o creștere de peste 10 ori a productivității. în paralel s-a îmbunătățit ritmicitatea de livrare a pieselor turnate spre secțiile prelucrătoare. • O creștere de trei ori a productivității muncii am obținut și la secția din Lipova, care în ultima vreme și-a diversificat mult producția. Aici am executat un agregat pentru prelucrarea ale- zajelor la carcasele cutiilor de viteză de la strungurile SN 401 și SN 501.Am acționat și vom acționa cu mai multă răspundere, mobilizați de sarcinile subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, pentru reducerea timpilor de lucru auxiliari, prin reorganizarea fluxurilor tehnologice in secții și ateliere. Astfel, ca urmare a reamplasării utilajelor din secțiile de roți dințate și mecanică universală s-a extins poli- deservirea. în momentul de față sînt polideservite 283 utilaje, exis- tind o medie de 2,65 mașini deservite de un singur om.Conform sarcinilor cuprinse în planul tehnic pe acest an am in

dere și creșterea gradului de echipare eu scule, dispozitive și verificatoare a dotării tehnice existente, fapt ce va contribui, de asemenea, la o mai bună valorificare a resurselor materiale. Avem datoria să gospodărim cu maximă eficiență fiecare gram de metai, combustibilul și energia electrică.' Iar hotărirea oamenilor muncii din întreprinderea noastră este să-și facă exemplar datoria.
Inq. taurentiu VEBER prim-vicepreședinte a! consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea de scule și elemente hidraulice Focșani

trodus și aplicat un număr de 15 tehnologii noi, care asigură creșteri substanțiale de productivitate. Pe de altă parte, pe baza propunerilor Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe cu privire la generalizarea unor tehnologii moderne ce se aplică in alte unități din țară, am analizat fiecare tehnologie în parte, am inițiat o serie de acțiuni concrete. Mai exact spus, am luat legătura cu o serie de unități și am reținut 8 tehnologii care sînt in curs de aplicare.Pe baza indicațiilor și orientărilor concrete date de tovarășul Nicolae Ceaușeșcu cu prilejul vizitelor de lucru întreprinse in unitatea noastră, mobilizați de faptul că în cincinalul 1986—1990 trebuie să dublăm productivitatea muncii, am organizat trei linii dc fabricație automatizate pentru operațiile de prelucrare mecanică a axelor, roților dințate și carcaselor, precum și trei linii mecanizate de montare a subansamblelor, linii ce vor fi puse in funcțiune la’ capacitatea proiectată în primul trimestru al anului viitor. De asemenea, cu aportul specialiștilor din întreprinderea noastră este în curs de realizare un robot industrial de mare productivitate, cu care se vor dota in viitor celulele flexibile de fabricație. Prima celulă va fi organizată încă în luna februarie 1986 și ea se va realiza cu mașini existente în dotarea. întreprinderii. Pînă la sfirșitul anului 1986 vom ajunge să dispunem de 7 celule flexibile de fabricație pentru roți dințate, axe, flanșe etc.Avind în vedere că unitatea noastră și-a realizat sarcinile de creștere a productivității muncii pe anul 1985 și dispunînd de un program concret de acțiune in continuare, aprobat în adunarea generală a oamenilor muncii din luna noiembrie și completat acum, pe baza noilor idei și orientări cuprinse în recenta cuvintare a tovarășului Nicolae Ceaușeșcu, considerăm că există toate condițiile ca și in 1986 să obținem creșteri spectaculoase la productivitatea muncii. De altfel, întregul spor de producție pentru anul viitor, care este de peste 18 la sută, se va realiza pe seania creșterii productivității muncii. Tocmai de aceea, programul de măsuri alcătuit de noi este inxmod continuu reactualizat și completat, cu aportul Celor 6 comisii pe care le-am organizat pe domenii de activitate.
Nicolae SERBANmaistru, membru in consiliul oamenilor munciide la întreprinderea de mașini-unelte Arad

ÎNTOARCEREA de ia moscova a delegației 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL CONSTANTIN OÂSCĂLESCUMiercuri a revenit în Capitală delegația Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Constantin Dăscăleșcu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru al guvernului, care a participat Ia lucrările celei de-a 41-a ședințe (extraordinare) a sesiunii Consiliului de Ajutor Economic Reciproc de la Moscova. _Pe aeroportul Otopeni, delegația a fost intîmpinată de tovarășul Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv ai C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru ai
Adunarea generală a 
român din UniuneaLa Palatul Marii Adunări Naționale a avut loc Adunarea generală a membrilor Grupului roman din Uniunea Interparlamentară, care a dezbătut activitatea desfășurată în anul 1985 și programul pe anul viitor.Lucrările au fost conduse de tovarășul Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale.La dezbateri au luat cuvintul deputății Decebal Urdea, Ana Maria Gyarmathy, Dumitru Ghișe, Aurica Petrescu, Marin Ivașcu.în luările de cuvînt au fost relevate acțiunile întreprinse de deputății români pentru transpunerea in viață a politicii externe a partidului și statului nostru, in conformitate cu Directivele celui de-al XIII-lea Congres al partidului, cu aprecierile și pozițiile cuprinse în cuvintările președintelui Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, cu apelurile Marii Adunări Naționale, cu celelalte documente de partid și de stat, în vederea promovării neabătute a marilor idealuri de pace, înțelegere, libertate și independență ale poporului român, îndeosebi cu noile propuneri șl inițiative ale conducătorului partidului și statului nostru privind căite de soluționare justă și durabilă, în interesul și cu participarea tuturor statelor, a marilor probleme de care depinde viitorul umanității.A fost evidențiat faptul că in centrul activității susținute desfășurate de delegațiile Grupului român la conferințele Uniunii Interparlamentare din acest an a fost situată prezentarea argumentată a priorităților politicii externe a României socialiste, ale președintelui Nicolae Ceaușeșcu în ceea ce privește îmbunătățirea radicală a climatului internațional, eliminarea neintîrziată a cauzelor care alimentează cursul periculos al evenimentelor, adoptarea unor măsuri practice de dezarmare, și in primul rînd de dezarmare nucleară,

încheierea Intilnirii prietenești dintre reprezentanți 
ai tineretului din Republica Socialistă România 

și reprezentanți ai tineretului 
din Republica Populară BulgariaMiercuri s-a încheiat Intilnirea prietenească dintre reprezentanți ai tineretului din Republica Socialistă România și ai tineretului din Republica Populară Bulgaria.Desfășurată in perioada 16—18 decembrie 1985, intilnirea s-a constituit intr-un moment de mare importanță in procesul de amplificare a relațiilor de prietenie și colaborare dintre tinerii din cele două țări, dintre Uniunea Tineretului Comunist din România și Uniunea Tineretului Comunist Dimitrovist din Bulgaria. Manifestarea, care a avut loc intr-o atmosferă de lucru, de caldă prietenie, a prilejuit un util și rodnic schimb de experiență și informații' privind activitatea celor două organizații de tineret.Delegația tineretului din R. P. Bulgaria a fost salutată, la plecare, in municipiul Giurgiu, de tovarășul Nicu Ceaușeșcu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunișt.
★în cadrul programului din ultima zi a întilnirii prietenești au avut loc la Brașov lucrările unui seminar bilateral.în comunicările prezentate de reprezentanți ai tineretului român au 

guvernului, de miniștri și alte persoane oficiale.A fost de față V. G. Pozdniakov, ministru consilier al Ambasadei U.R.S.S. ia București.
★La plecarea din Moscova, tovarășul Constantin Dăscălescu a fost salutat de tovarășul Nikolai ftijkov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al Uniunii Sovietice, de alte persoane oficiale. (Agerpres)

membrilor Grupului 
Interparlamentară transformarea Europei într-un continent al păcii, înțelegerii și colaborării, soluționarea pe calea tratativelor a tuturor stărilor conflictuale, lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice, respectarea strictă în raporturile dintre toate statele a noilor principii de relații internaționale.în acest spirit, Grupul român a acționat pentru intensificarea colaborării cu alte grupuri nationile din parlamentele țărilor socialiste, statelor in curs de dezvoltare și nealiniate și ale altor țări, in vederea creșterii rolului Uniunii Interparlamentare, a parlamentelor din Europa și din întreaga lume, in ceea ce privește găsirea celor mai adecvate soluții pentru rezolvarea marilor probleme care confruntă omenirea, în primul rind1 oprirea înaintării omenirii spre o catastrofă nucleară și crearea unui climat politic mondial care să permită dezvoltarea liberă și independentă a fiecărei națiuni, intr-o lume a păcii, înțelegerii și colaborării.A fost aprobată, în unanimitate, activitatea desfășurată de Grupul român din Uniunea Interparlamentară in acest an și s-a adoptat programul pe anul 1986.Adunarea generală a asigurat conducerea de partid și de stat, personal pe tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, că membrii grupului se angajează să acționeze cu dăruire și abnegație revoluționară pentru a transpune in fapte înalta încredere ce le-a fost acordată de a sluji neabătut interesele fundamentale ale poporului român, pentru asigurarea dreptului sacru al tuturor popoarelor la viață, libertate, pace și dezvoltare independentă.Adunarea generală a ales în funcția de președinte al Grupului roman din Uniunea Interparlamentară pe deputatul Marin Ivașcu.

fost subliniate direcțiile prioritare de activitate ale U.T.C. pentru educarea comunistă, revoluționară, in spiritul orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușeșcu, secretar general al partidului, al glorioaselor tradiții de. luptă ale Partidului Comunist Român. S-au relevat modalitățile de participare activă, responsabilă a tineretului Ia înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului, la procesul de făurire a- societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.La rîndul lor, reprezentanții tineretului bulgar au evidențiat realizările obținute de tinăra generație din țara vecină și prietenă in traducerea în .viață a sarcinilor ce le revin din documentele de partid și de stat.Atit comunicările, cit și dezbaterile au evidențiat preocuparea tinerei generații privind realizarea obiectivelor Anului Internațional al Tineretului, contribuția sa specifică la soluționarea marilor probleme ale lumii contemporane, la instaurarea unui climat de pace și destindere în întreaga lume.Membrii celor două delegații de tineret au vizitat . apoi Stațiunea tineretului de la Pîriul Rece.

AU ÎNDEPLINIT 
PLANUL CINCINAL 
25 de unități economice 

din județul SibiuPrin aplicarea unor valoroase inițiative muncitorești, a măsurilor întreprinse pentru utilizarea la parametri superiori a mașinilor și utilajelor. in condițiile reducerii consumurilor materiale, de energie și’ combustibil, colectivele din 25 de unități economice din, județul Sibiu, intre care întreprinderea de piele, încălțăminte și marochînărie .43 Decembrie”. Fabrica de prototipuri, utilaje și piese de schimb, întreprinderea de rețele electrice. Schela de producție gaz metan, au raportat îndeplinirea integrală a sarcinilor pe întregul cincinal la producția-marfă industrială. Acest succes asigură realizarea pînă Ia finele anului a unei importante producții suplimentare. De asemenea, a îndeplinit planul cincinal și industria orașului Agnita, care va realiza pînă la 31 decembrie o producție-marfă industrială. suplimentară. în valoare de peste 80 milioane lei. (Nicolae Brujan, corespondentul „Scinteii").
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vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 19 decembrie, ora 20 — 22 
decembrie, ora 20. în țară : Vremea va 
fi schimbătoare, iar cerul temporar 
noros. Pe alocuri, vor cădea precipi
tații sub formă de ninsoare, lapoviță 
și ploaie, fn regiunile nordice, iar la 
începutul intervalului și în regiunile 
estice. In rest, precipitații izolate, Vîn- 
tul va sufla slab pînă la moderat. 
Unele intensificări se vor produce în 
estul țări! și la munte. în prima parte 
a intervalului. Temperatura acrului în 
creștere ușoară, în ultimele zile. Mini
mele vor oscila între minus 6 și plus 
4 grade, izolat mai coborîte în nord- 
estul țării și în zonele depresionarc, 
iar maximele, între minus 2 și plus 8 
grade. Tzolat, în nordul țării, polei, iar 
in zonele depreslonare șl de șes, ceață. 
In București : Vreme schimbătoare, cu 
cerul temporar noros, favorabil preci
pitațiilor slabe, în prima parte a In
tervalului. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 1 șl plus 3 
grade, iar maximele între 2 șl 6 grade.

INFORMAȚII SPORTIVE
HANDBAL. Miercuri seara, în cadrul campionatului mondial feminin de handbal (grupa B) ce se desfășoară în R. F. Germania, echipa României a învins cu scorul de ■31—24 (13—10) reprezentativa Austriei. Cu această Victorie, handbalistele românce au obținut calificarea tn grupa A a campionatului mondial de anul viitor, din Olanda, indiferent de rezultatul ultimului meci, programat simbătă.
ȘAH. tn runda a 7-a a Campionatului mondial de șah pentru junioare de la Dobrna (Iugoslavia), Cristina Bădulescu a remizat cu Mi- riana Măriei. Maestra sovietică Ke- tevan Arahamia a obținut a 7-a victorie consecutivă, ciștigînd, in 32 de mutări, la Peiceva. In clasament conduce Arahamia (U.R.S.S.) — cu 7 puncte, urmată de Cristina Bădulescu (România), M. Măriei (Iugoslavia), Dahlgren (R.F.G.) — cu cite 5 puncte etc.
GIMNASTICA. Concursul internațional feminin de gimnastică desfășurat în orașul elvețian Montreux a fost cîștigat de Ecaterina Szabo (România), clasată pe primul Ioc la individual compus eu 39,30 puncte. Pe locurile următoare : Daniela Sili- vaș (România) — 39.15 puncte și Anja Wilhelm (R.F. Germania) — 38,45 puncte.
LUPTE. La tradiționalul concurs internațional de lupte greco-romane de la Haaparanda (Suedia), sportivul român Ștefan Rusu a terminat învingător in întrecerea de la categoria 74 kg. Mihai Cișmaș (52 kg). Petre Cărare (68 kg) și Uie Matei (90 kg) s-au situat pe locul doi la categoriile respective.
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U.R.S.S.
Program de valorificare a resurselor Siberiei

Investițiile alocate anual in 
Uniunea Sovietică pentru integra
rea economică a întinselor teri
torii . ale Siberiei sc ridică la zeci șt zeci de miliarde de ruble. Si nu 
este de mirare, deoarece tocmai de 
Siberia sint legate perspectivele 
dezvoltării economice a U.R.S.S. 
dincolo de limitele veacului al 
XX-lea — scrie intr-un articol 
Agenția NOVOSTI, sub semnătura 
comentatorului Leonid Korenev.

Economia U.R.S.S. nu poate fi in 
prezent imaginată fără hidrocen
tralele siberiene, fără cărbunele și 
metalul Kuzbassului, metalurgia 
neferoasă a Norilskului, fără ma
gistrala Baikal-Amur și, evident, 
fără complexul petrolier și de gaze 
din Siberia occidentală, cel mai 
mare de pe planeta noastră.

Programul de perspectivă pînă 
in anul 2000 prevede sporirea de 
peste două ori a potențialului eco
nomic al Siberiei. La recomanda
rea oamenilor de știință, ritmul 
creștertt economice stabilit este de 
1,3—1,4 ori mai mare decit pe an
samblul economiei naționale. Am
ploarea efortului este sugestiv ex
primată de faptul că. incă in ac
tualul cincinal, numai in cadrul 
complexului de țiței și gaze din 
Siberia occidentală investițiile au 
fost de 50 miliarde de ruble.

Nu mai puțin importantă este și 
o altă latură a programului de 
perspectivă „Siberia", tn opinia 
savanților-economiștl, pentru dez
voltarea armonioasă a economiei 
siberiene in viitorul apropiat va 
trebui schimbată însăși structura 
acesteia. Strategia constă nu nu
mai in exploatarea zăcămintelor, 
indeosebi a celor de combustibil, 
dar și in aprofundarea prelucrării 
lor, dezvoltarea și construirea in 

Siberia a unor unități prelucrătoa
re de inaltă capacitate. Asemenea 
producători există ji in prezent în 
Siberia. De exemplu, giganta de 
aluminiu și de celuloză-hirtie par
ticipă cu cote notabile in ansam
blu! producției economiei naționale 
sovietice. Acum se pune insă pro
blema ca „etajele" al doilea și al 
treilea ale industriei siberiene să 
însemne tot atit de mult pentru 
economia Uniunii Sovietice ca și 
primul ei „etaj" — cel al materi
ilor prime energetice. Se are in 
vedere, de asemenea, restructura
rea industriei constructoare de 
mașini a regiunii. Este vorba de a 
implanta aici ramuri care să revo
luționeze înseși construcțiile de ma
șini — și anume producția unor 
sisteme automatizate flexibile, mi
croelectronica, tehnica roboților. 
Amplasarea unor asemenea ramuri 
moderne in Siberia este impusă 
de viața însăși, intrucit aici totul 
costă mai scump decit in regiu
nile dens populate ale tării.

Desigur, in Siberia va continua 
construirea de noi căi de comu
nicație. Fiecare din ele va da un 
nou impuls ..creșterii economice a 
regiunii, așa cum a fost cindva ca
zul magistralei transsiberiene, așa 
cum se dovedește acum magis
trala Baikal-Amur. In prezent, 
drumurile „urcă" tot mai mult spre 
nord, ajungind piuă la lakutsk, 
cindva inaccesibil. Țărmul Ocea
nului înghețat de Nord devine tot 
mai animat ; flota sa este intens 
completată cu nave cu inaltă capa
citate de străbatere a drumurilor 
grele, inclusiv nave cu tracțiune 
atomică, astfel ca in perspectivă 
„calea maritimă de nord" să de
vină activă in întregime și pe 
parcursul întregului an.

R. P. CHINEZĂ
Amenajări hidrotehnice 

pe Valea Fluviului GalbenFluviul Galben, numit odinioară „mihnirea Chinei", este exploatat în prezent și este folosit pentru irigații și pentru a produce electricitate — scrie intr-un amplu reportaj Agenția CHINA NOUA. Pînă în anul 1949, fluviul se revărsase de peste 1 500 de ori. Prevenirea inundațiilor este vitală pentru importante zone cultivate cu cereale și bumbac, ca și pentru regiunile cu zăcăminte petrolifere din cursul inferior al fluviului. Aici se află exploatările de țiței de la Shongli și Zhongyuan, cu o capacitate de producție de 210 milioane barili de petrol brut pe an.Cu o lungime de 5 465 kilometri, Fluviul Galben — cel de-al doilea fluviu al Chinei — curge de la vest spre est, străbătind nouă provincii și regiuni autonome, transportind spre zonele cursului inferior circa 1,6 miliarde' tone de mii pe an, adus din platourile înalte din vest, care suferă astfel serioase eroziuni. Aceasta ș dus la ridicarea nivelului albiei din cursul inferior deasupra nivelului terenului din jur. Inundațiile sint. evi
R. P. BULGARIA

Tehnologii avansate în metalurgieMetalurgia bulgară a reușit în- tr-un termen scurt să-și găsească o cale proprie de dezvoltare, cu toate că în subsolul țării se află unele din cele mai sărace minereuri din lume — scrie intr-un co

tate grație unei rețele de diguri care măsoară 1 400 km.De la crearea Republicii Populare Chineze, in 1949, guvernul a elaborat trei importante proiecte de construcție pentru repararea și consolidarea digurilor. Pentru a controla curgerea , mîlului, . de-a lungul fluviului au fost construite șapte rezervoare de dimensiuni mari și medii, precum și alte 160 de asemenea rezervoare pe afluenții săi. Pe de altă parte, a fost fortificat terenul pe cursul superior, pentru a preveni eroziunea in zonele de platou, plantindu-se arbori și iarbă pe o suprafață de aproape trei milioane hectare.Fluviul Galben contribuie, in prezent, la irigarea a patru milioane hectare de teren agricol. Intervenția omului a dus la crearea a 200 000 ha teren fertil, prin plasarea, pe soluri alcaline, a mîlului transportat. In același timp, de-a lungul fluviului au fost construite centrale hidroelectrice cu o capacitate totală de producție de 2,5 milioane kilowați.
mentariu agenția „SOFIA PRESS". Minereul de fier de la Kremi- kovți, de exemplu — sursa principală a metalurgiei feroase din Bulgaria — are un conținut foarte mic de metal și un conținut chimic 

foarte complicat. Din acest minereu se extrage 30 la sută din fierul necesar.In practica mondială se consideră că minereurile cu conținut de cupru mai mic de 0,7 la sută nu sint bune pentru exploatare industrială. Bulgaria extrage insă cupru din minereuri mai sărace, unele cu conținut de metal în jur de 0,28 la sută. ✓!n comparație cu 1960, productivitatea in extracție și metalurgie a crescut de peste 4.5 ori, iar rentabilitatea s-a dublat. Producția proprie a țării satisface 70 la sută din nevoile de metal feros, 98 la sută de cupru, 100 la sută de plumb, zinc și aluminiu.Dacă metalurgia bulgară a reușit într-un termen scurt să recupereze răminerea în urmă din trecut și să rezolve problemele legate de valorificarea materiilor prime
R, P, UNGARĂ

Un nou produs în construcții -Colectivul întreprinderii de construcții de stat din județul Borșod se preocupă in permanentă de reducerea prețului de cost al locuințelor — relatează,' într-un articol, ziarul „NEPSZABADSAG -. în condițiile in care, an de an. creste prețul de cost al materialelor de construcții, se fac eforturi pentru ca prețul de vinzare al locuințelor Să devină accesibil unei categorii fot mai mari de cetățeni. Pornind de la preferințele beneficiarilor, a- ceastă întreprindere desfășoară o muncă intensă de cercetare și proiectare. Ca rezultat, s-a elaborat un sistem de construcții economicos, folosindu-se un nou material de construcții, mai ieftin si rezistent. numit biobeton. 

sărace, aceasta se datorește aplicării rapide a cuceririlor științei, printre care o serie de procedee tehnologice originale. Astfel, metoda turnării cu presiune inversă de gaze — una din invențiile bulgare — găsește aplicații largi în industrie. Mașini bulgare turnate prin această metodă funcționează în U.R.S.S., Franța și Italia. In producția metalurgică au intrat și biotehnologiile, care au demonstrat imensele lor posibilități in întrebuințarea maximă a materiilor prime și deșeurilor. Se aplică, de exemplu, o tehnologie biochimică originală pentru obținerea unui concentrat de cupru de cimentare din minereuri oxidate, care conțin peste 60 la sută metal. Se elaborează totodată metode biochimice pentru extracția metalelor neferoase și prețioase din deșeurile fabricilor de îmbogățire.
biobetonulPanourile de zid se construiesc cu un adaos de rumeguș din lemn. Astfel, clădirea iși păstrează rezistența. iar zidurile fiind mult mai ușoare, se reduc cheltuielile de construcție a fundației, precum și ale transportului de materiale. Biobetonul. acest material ușor și foarte rezistent, se produce deocamdată in cantități mici, dar. intr-o perspectivă apropiată, o dată cu adoptarea unor noi tehnologii, producția se va lărgi la nivelul cerințelor. întreprinderea execută scheletul clădirii, zidurile exterioare și acoperișul, iar efectuarea pereților din interior, a lambriurilor și instalațiilor revine beneficiarului.



Rezoluții inițiate de România 
privind dezarmarea nucleară 

și reducerea cheltuielilor militare 
adoptate de Adunarea Generală a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). — Plenara Adunârii Generale a 
O.N.U. a adoptat, la recomandarea Comitetului Politic, o serie de rezo
luții relative la aspectele variate ale problematicii dezarmării și întăririi 
securității internaționale. îngrijorarea profundă a popoarelor, afirmată cu 
o deosebită vigoare la această sesiune, cind Organizația Națiunilor Unite 
a marcat cea de-a 40-a aniversare de la crearea sa, stă la baza numă
rului record de rezoluții inițiate și adoptate în problemele dezarmării, 
în primul rînd ale dezarmării nucleare. Rezoluțiile cer să se acționeze 
cu cea mai mare hotărîre pentru înlăturarea pericolului nuclear, pentru 
înghețarea producției de arme nucleare și trecerea neîntîrziată la redu
cerea lor, interzicerea producerii de noi arme și sisteme de arme de 
distrugere în masă, interzicerea producerii de arme chimice sau rodio- 
logice și prevenirea extinderii cursei înarmărilor în spațiul extraatmosferic.Salutînd negocierile dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite privind armele nucleare și cosmice, un număr însemnat de rezoluții subliniază necesitatea intensificării tratativelor dintre cele două mari puteri, cit și a activității forurilor multilaterale de negociere in domeniul dezarmării, în primul rînd Conferința pentru dezarmare de la Geneva, pentru convenirea unor măsuri urgente privind încetarea experiențelor nucleare, prevenirea războiului nuclear, oprirea cursei înarmărilor nucleare, reducerea arsenalelor nucleare și prevenirea cursei înarmărilor in spațiul cosmic.Alte rezoluții vizează reducerea armelor clasice, înfăptuirea unor măsuri pe plan regional pentru întărirea încrederii și reducerea tensiunii, aspecte diferite ale verificării și respectării acordurilor încheiate în domeniul dezarmării.Cerinței de maximă importanță a reducerii cheltuielilor militare, căreia țara noastră, personal președintele Nicolae Ceaușescu. îi atribuie o însemnătate deosebită, constituind o cale eficientă de frînare a competiției militare, de îmbunătățire a climatului politic mondial șl Înlesnire a eforturilor statelor pentru dezvoltare, Adunarea Generală i-a consacrat mai multe rezoluții, dintre care două au fost inițiate de România, împreună cu un număr mare de țări din toate regiunile lumii. Rezoluția privind înghețarea bugetelor militare cuprinde apelul lucid adresat tuturor statelor. în primul rînd al celor puternic înarmate, de a da dovadă de autoreți- nere în fixarea bugetelor lor militare. ținînd cont de necesitatea re- alocării fondurilor devenite disponibile în acest mod în scopul dezvoltării economice și sociale a tuturor națiunilor, în special a țărilor în curs de dezvoltare.Cealaltă rezoluție inițiată de țara noastră vizează continuarea acțiunii de informare a statelor și popoare

Necesitatea extinderii cooperării Est-Vest
subliniată de Consiliul Ministerial al C.E.E.BRUXELLES 18 (Agerpres). — La sfirșitul sesiunii Consiliului Ministerial al C.E.E., desfășurată la Bruxelles, și la care au participat șl miniștrii de externe ai Spaniei și Portugaliei, a fost dată publicității o declarație în care se reafirmă necesitatea de a se acționa „pentru o mai mare stabilitate în relațiile Est-Vest, care să permită o cooperare largă și aprofundată cu toate țările Europei răsăritene", transmit

înțelegeri între India și PakistanDELHI 18 (Agerpres). — Primul ministru al Indiei, Rajiv Gandhi, și președintele Pakistanului, Mohammad Zia-ul Haq, aflat in vizită oficială la Delhi, au declarat, intre altele, în cadrul unei conferințe de presă, că cele două țări au ajuns Ia un acord prin care se angajează să 

lor în legătură cu consecințele economice și sociale ale cursei înarmărilor, acțiune adusă in atenția O.N.U. încă din 1970, la propunerea țării noastre. Exprimînd convingerea că realizarea dezarmării constituie o preocupare de interes general, rezoluția subliniază necesitatea ca toate guvernele, toate popoarele să fie cit mai larg și obiectiv informate asupra- problemelor pe care le implică cursa înarmărilor, asupra imperativului ca Națiunile Unite să joace rolul central în înfăptuirea dezarmării.România s-a alăturat, totodată, în calitate de coautor, la marea majoritate a rezoluțiilor privind dezarmarea nucleară și a votat, în favoarea tuturor documentelor cu această finalitate.Intervenind intr-un moment internațional de o mare gravitate, adoptarea la O.N.U. a rezoluțiilor inițiate de România privind reducerea bugetelor militare și consecințele economice și sociale ale cursei înarmărilor reprezintă un nou demers politic al țării noastre, care vizează angajarea cu mai multă hotărîre a O.N.U. în efortul general de mobilizare a voinței politice a statelor în vederea trecerii neîntîrziate la adoptarea unor măsuri de fond, de natură să stăvilească cursa periculoasă și costisitoare a înarmărilor, în primul rînd a înarmărilor nucleare, în interesul tuturor popoarelor, al edificării unei păci durabile, al făuririi unei lumi fără arme și fără războaie. *NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). — Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat 3 rezoluții asupra Antarcticii, în care cere o mai mare participare a Națiunilor Unite și a comunității internaționale în ansamblul său la folosirea informațiilor asupra acestui continent și resurselor sale naturale, precum și excluderea Republicii Sud-Africane de la așa-nu- mitul Tratat asupra Antarcticii.

agențiile France Presse și Associated Press.Totodată, a fost exprimată speranța că negocierile sovieto-ameri- cane de la Geneva „vot" duce la compromisuri rezonabile, echilibrate și verificabile" în domeniile armelor nucleare și spațiale, „astfel încit S.U.A. și U.R.S.S. să-și reducă arsenalele atomice, inclusiv armele cu rază medie de acțiune, la cel mai scăzut nivel posibil".
pună capăt ciocnirilor de la frontieră și vor acționa în direcția semnării unui tratat cuprinzător de pace. Totodată, ei au hotărît să intensifice re-, lațiile comerciale, să pună'în aplicare un program de cooperare economică și, gradual, să normalizeze raporturile bilaterale.

0 importantă contribuție la promovarea 
prieteniei și colaborării romăno-iugoslave

Ședința Prezidiului C.C. al U.C.I.BELGRAD 18 (Agerpres). — La Belgrad a avut loc ședința Prezidiului C.C. al U.C.I., care a aprobat informarea prezentată de președintele Prezidiului C.C. al U.C.I., Vidoie Jarkovici, cu privire la convorbirile purtate cu secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
„Grupul de la Conladora“ continuă negocierile 

consacrate instaurării păcii în America CentralăMONTEVIDEO 18 (Agerpres). — în condițiile situației grave din America Centrală, „Grupul de la Conta- dora“ a hotărît continuarea negocierilor consacrate instaurării păcii în regiune, urmînd să examineze diferite propuneri vizînd acțiunile sale viitoare — a anunțat ministrul columbian al relațiilor externe, Augusto Ramirez Ocampo, citat de a- genția Prensa Latina. într-o declarație făcută la Montevideo, în urma
IN POFIDA OPOZIȚIEI MAJORITĂȚII POPULAȚIEI

Guvernul R.F.G. a hotărît să negocieze 
condițiile de participare a firmelor 

vest-germane la S.D.I.BONN 18 (Agerpres). — In pofida faptului că majoritatea populației vest-germane s-a pronunțat împotriva participării R.F.G. la proiectele de militarizare a spațiului cosmic, că oamenii de știință au relevat consecințele negative pentru cercetarea științifică vest-germană ce ar rezulta dintr-o asemenea participare, guvernul vest-german a anunțat că a hotărît să lanseze negocieri privind condițiile de participare a firmelor vest-germane la realizarea proiectului S.U.A. „Inițiativa de apărare strategică" (S.D.I.), relatează agenția D.P.A. Intr-un comunicat dat publicității se precizează că ministrul economiei, Martin Bangemann, va negocia în luna ianuarie 1986 condițiile
Reafirmarea poziției Franței 

față de proiectul american S.D.I.PARIS 18 (Agerpres). — Intr-un interviu publicat de ziarul „Le Monde", ministrul francez al apărării, Paul Quilles, a apreciat că „Inițiativa de apărare strategică" a S.U.A., cunoscută sub numele de „războiul stelelor", nu are credibilitate și creează destabilizare. El a
Măsuri de urgență preconizate de tari latino-americane 

în vederea soluționării problemei datoriilor externeMONTEVIDEO 18 (Agerpres). — Declarația de la Montevideo, adoptată la încheierea celei de-a patra conferințe ministeriale a „Grupului de la Cartagena", care reunește 11 țări latino-americane cu cele mai mari datorii externe, evidențiază necesitatea instaurării unei noi ordini economice internaționale, juste șl echitabile, avertizind că menținerea actualelor condiții, între altele nivelul ridicat al dobînzilor, protecționismul, schimburile comerciale inechitabile, pot avea consecințe negative asupra economiilor naționale ale statelor din regiune -*• informează agenția Prensa Latina. Măsurile conținute in „planul de urgență" vizează reducerea dobînzilor, apreciindu-se că aceasta constituie elementul fundamental în soluționarea problemei datoriei externe a continentului. Miniștrii relațiilor ex

S-a apreciat că acește convorbiri reprezintă o importantă contribuție la promovarea in continuare a colaborării prietenești dintre Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia și Partidul Comunist Român, dintre R.S.F. Iugoslavia și Republica Socialistă România.

unei reuniuni a miniștrilor relațiilor externe din statele membre ale „Grupului de la Contadora" și a celor din „Grupul de sprijin" — Columbia, Mexic, Panama și Venezuela și, respectiv, Argentina, Brazilia, Peru și Uruguay — el a relevat că s-a decis organizarea unei întîlniri la jumătatea lunii ianuarie, pentru a se lua în discuție punctele de vedere și criteriile fiecărei țări în legătură cu situația din America Centrală.

de participare a firmelor vest-germane la S.D.I. „Guvernul R.F.G. nu va urmări o participare pe linie de stat la acest program de cercetări. De asemenea, acestui proiect nu îi vor fi alocate fonduri de stat", se adaugă in comunicat.Partidul Social-Democrat și Partidul ecologist au respins cu fermitate în repetate rînduri participarea R.F.G. la S.D.I. De asemenea, Comitetul de coordonare al mișcării pentru pace din R.F.G. a anunțat o campanie de protest împotriva hotă- rîrii luate de guvern. Comitetul relevă că prin această hotărîre nu s-a ținut seamă de voința majorității populației vest-germane.
reafirmat in mod viguros opoziția de principiu a Franței față de acest proiect.Acest interviu — notează agenția France Presse — a fost acordat după reîntoarcerea in Franța a ministrului apărării, din prima sa vizită oficială in S.U.A.

terne și cei ai economiei s-au pronunțat in favoarea sporirii fluxurilor de capital spre statele latino- americane, menționîndu-se, totodată, posibilitatea stabilirii unor limite la serviciul datoriei externe în raport cu veniturile obținute din exporturi, care să fie compatibile cu necesitățile de dezvoltare și cerințele economice și sociale ale fiecărei țări.„Grupul de la Cartagena" s-a pronunțat, de asemenea, pentru o creștere anuală cu 20 la sută a împrumuturilor organismelor multilaterale de credit pe următorii trei ani. Documentul avertizează că dacă planul de la Montevideo nu va fi aplicat efectiv, țările semnatare ale „Consensului de la Cartagena" vor fi nevoite să adopte măsuri de frînare a transferului de resurse către statele occidentale industrializate.

DESCHIDEREA LUCRĂRILOR 
CONFERINȚEI NAȚIONALE 

A P.C. DIN URUGUAYMONTEVIDEO 18 (Agerpres). — La Montevideo s-au deschis lucrările Conferinței Naționale a Partidului Comunist din Uruguay. Participă aproximativ 2 600 de delegați naționali, precum și invitați de peste hotare.Partidul Comunist Român este reprezentat de tovarășul Ion Bucur, membru al C.C. al P.C.R.In raportul său, secretarul general al P. C. din Uruguay, Rodney Aris- mendi, a definit principalele linii strategice și tactice pe care partidul va trebui să le urmeze în vederea aprofundării democrației și întăririi unității Frontului Amplu, din care face parte și Partidul comunist. Referindu-se la problemele internaționale, el a subliniat că principala preocupare a popoarelor este astăzi încetarea cursei înarmărilor, trecerea la măsuri de dezarmare și înlăturarea pericolului unui război nuclear nimicitor.
Reuniunea la nivel înalt 

de la LusakaLUSAKA 18 (Agerpres) — La Lusaka a început miercuri reuniunea la nivel înalt a țărilor membre ale organizației de cooperare regională „Zona comercială preferențială pentru Africa de est și australă" — P.T.A.In cuvîntul inaugural, președintele Zambiei, Kenneth Kaunda, a lansat un apel statelor africane în direcția accelerării eforturilor consacrate înființării unei zone comerciale libere în Africa, relevînd necesitatea întăririi unității țărilor membre ale organizației, pentru depășirea dificultăților economice cu care se confruntă. Șeful statului zambian a evidențiat importanța acțiunilor unite în direcția unei noi ordini economice pe continent, ale cărui țări, în majoritate, se află sub o puternică influență economică, exercitată de statele industrializate. El a condamnat, totodată, Africa de Sud pentru politica sa agresivă, ce urmărește continuarea politicii sale de apartheid și de destabilizare a statelor vecine.
^AGENȚIILE DE PRESA 

pe scurt
PRIMIRE. Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane, l-a primit miercuri, la Berlin, pe Gerhard Schroeder, membru al fracțiunii P.S.D. în Bundestagul vest-german, candidat al Partidului Social-Democrat la funcția de prim-ministru al landului Saxonia Inferioară In alegerile regionale din 1986, informează agenția A.D.N. In timpul primirii, abordîndu-se probleme actuale ale situației internaționale, s-a apreciat că salvgardarea păcii constituie sarcina cea mai importantă a contemporaneității și că ea poate fi asigurată pe calea acordurilor, a acțiunilor constructive și responsabile ale tuturor statelor și a întăririi mișcării pentru pace din întreaga lume.
PLENARA C.C. AL P.C. DIN 

VIETNAM. Agenția V.N.A. informează că la Hanoi s-a desfășurat plenara C.C. al P.C. din Vietnam, în cadrul căreia a fost analizat modul de realizare a planului de dez
L_

încheierea lucrărilor celei de-a 41-a ședințe 
a sesiunii C.A.E.R.MOSCOVA 18 (Agerpres). — Miercuri s-au închșiat .la Moscova lucrările celei de-a 41-a ședințe (extraordinare) a sesiunii Consiliului de Ajutor Economic Reciproc. Delegația țării noastre a fost condusă de tovarășul Constantin Dăscălescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru al guvernului.La încheierea lucrărilor au fost adoptate documente în problemele care s-au aflat pe ordinea de zi.Conducătorii delegațiilor țărilor membre ale C.A.E.R. au semnat protocolul celei de-a 41-a ședințe (extraordinare) a sesiunii C.A.E.R.Tovarășul loan Totu, viceprim-

Primire la Moscova
Declarații ale tovarășului M. GorbaciovMOSCOVA 18 (Agerpres). — Secretarul general al C.C. al P.C.U.S., M. Gorbaciov, a primit, la 18 decembrie, pe copreședintele american al mișcării internaționale „Medicii lumii pentru preîntîmpinarea unui război nuclear", profesorul B. Lown, anunță agenția T.A.S.S.Cu acest prilej, Mihail Gorbaciov a subliniat că pacea edificată pe amenințarea cu arma nucleară este o pace fragilă. Întărirea ei prin acumularea de armamente, terestre sau cosmice, este imposibilă. Nimeni nu a inventat încă un model mai sigur și mai eficient de relații între state decit destinderea și colaborarea în condiții de pace și securitate reciprocă.Referindu-se la întîlnirea de la Geneva cu președintele S.U.A., M. Gor

ORIENTULNAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a invitat membrii Consiliului de Securitate „să ia în considerare în mod serios situația din sudul Libanului și să reflecteze asupra acțiunilor ce ar putea fi adoptate, fie individual, fie colectiv, pentru a facilita aplicarea mandatului UNIFIL (Forța Interi-

voltare economică și socială pe anul 1985 și au fost definite o- rientările și sarcinile dezvoltării social-economice in 1936, primul an al planului cincinal 1986—1990. Le Duan, secretarul general al partidului, a rostit o cuvintare. Plenara a hotărît convocarea celui de-al VI-lea Congres al P.C.V. la sfirșitul anului 1986. i.' . <
CONVORBIRI LA BELGRAD. Președintele Prezidiului R.S.F. iugoslavia, Radovan Vlaikovici, l-a primit pe secretarul de stat al S.U.A., George Shultz, aflat în vizită oficială la Belgrad. Cu acest prilej — relatează agenția Taniug — au fost examinate aspecte ale relațiilor iugoslavo-americane și ale cooperării dintre cele două țări, precum și problemele majore ale actualității internaționale. Totodată, au avut loc convorbiri între Raif Dizdarevici, secretarul federal iugoslav pentru afacerile externe, și secretarul de stat american. In cadrul întrevederilor s-a reliefat că relațiile bilaterale se 

ministru al guvernului, reprezentantul permanent al României la C.A.E.R., a semnat Convenția privind colaborarea multilaterală in domeniul mijloacelor de transmitere a informațiilor pe fibre optice.Tovarășul Ion Ursu, prim-vice- președinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, a semnat Convenția privind colaborarea multilaterală în domeniul proiectării asistate de calculator.
★Cu prilejul încheierii lucrărilor sesiunii C.A.E.R., Consiliul de Miniștri al Uniunii Sovietice a oferit o recepție in onoarea delegațiilor participante.

baciov a arătat că Uniunea Sovietică este de acord să parcurgă partea sa din calea spre edificarea structurii unei securități reciproce trainice și a colaborării pașnice cu Statele Unite. Dar așteptăm același lucru și din partea conducerii americane — a afirmat vorbitorul. Sîntem pentru asigurarea în fapt a dreptului primordial al omului — dreptul la viață. Sîntem pentru înghețarea imediată a armamentelor nucleare, interzicerea deplină și pe termen nelimitat a experimentării lor — și aceasta in condițiile celui mai eficient control. Singura noastră condiție este reciprocitatea. Secretarul general al C.C. al P.C.U.S. a arătat apoi : Sîntem gata să prelungim acțiunea mo- ratoriului aplicat de U.R.S.S. asupra exploziilor nucleare, dacă S.U.A. vor răspunde prin reciprocitate.
MIJ LOCIUmară a O.N.U. în Liban) și asigurarea păcii și a unei situații normale" în această regiune.In raportul secretarului general al O.N.U. asupra activităților UNIFIL, prezentat Consiliului de Securitate, se subliniază că retragerea UNIFIL ar antrena „o recrudescență catastrofală a violenței" în sudul Libanului.

dezvoltă favorabil, părțile fiind interesate în promovarea lor în continuare, pe o bază stabilă — relevă agenția Taniug. R. Dizdarevici a subliniat că aceste rapdrturi trebuie să se fundamenteze pe respectarea independenței, suveranității, egalității, neamestecului în treburile interne, ținîndu-se pe deplin seama de deosebirile privind politica internă și poziția în probleme internaționale, deosebiri ■ care nu trebuie însă să constituie un obstacol în calea cooperării bi- I laterale.
LA VIENA A AVUT LOC O MA

NIFESTARE DEDICATA CENTE
NARULUI NAȘTERII LUI LIVIU i 
REBREANU. A fost prezentată o 
comunicare privind rolul și locul I 
marelui scriitor in literatura con
temporană românească și univer
sală. Un grup de studenți de la 
Institutul de romanistică al Uni
versității din Viena a prezentat, I
in limba română, referate asupra 
principalelor opere ale scriitorului. I

UN CUTREMUR DE PĂMtNT, I 
cu o intensitate de 5,1 grade pe | 
scara Richter, s-a produs miercuri 
dimineața in Grecia, â anunțat In
stitutul de geodinamică al Observa
torului din Atena. Epicentrul seis
mului a fost localizat la circa 240 
kilometri nord-est de Atena, fiind 
resimțit mai serios in insula Lesbos.
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INTENSIFICAREA SCHIMBURILOR SI COOPERĂRII INTEREUROPENE»
- cerință obiectivă a progresului economic și a destinderii politiceDeși s-a înscris în programul obișnuit de lucru al Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa (C.E.E./ O.N.U. — din care fac parte statele europene, S.U.A. și Canada), sesiunea Comitetului pentru dezvoltarea comerțului, care s-a desfășurat recent la Geneva, a' dobîndit o semnificație sporită în actuala conjunctură, marcată de evoluții deosebit de complexe și de grave în viața politică internațională, de adîncirea crizei economice și financiare mondiale, ale cărei efecte se fac tot mai mult simțite, inclusiv în țările de pe continentul nostru. Sint împrejurări în care comitetul a analizat evoluția comer
țului dintre statele membre ale 
C.E.E./O.N.U. în 1985, obstacolele din 
calea schimburilor economice, tran
zacțiile in compensație și cooperarea 
industrială.Pe baza concluziilor desprinse din dezbateri și a propunerilor făcute de diverse delegații, intre care și cea a României, a fost schițat programul de lucru pe anul 1986, in care au fost înscrise, între altele, reuniunea specială de experți privind perspectivele comerțului Est-Vest în următorii cinci ani (Geneva, februarie 1986) și colocviul asupra perspectivelor relațiilor comerciale Est-Vest (Atena, aprilie 1986). In ce privește obstacolele protecționiste s-a convenit să se continue, în cadrul C.E.E./O.N.U.. examinarea lor și să se informeze statele membre in legătură cu rezultatele obținute, iar secretariatul comisiei a fost însărcinat cu elaborarea unei noi versiuni, actualizate, a inventarului de opreliști comerciale.

PRODUCȚIA ȘI COMERȚUL — 
DIN NOU IN DECLIN. De altfel, in cursul dezbaterilor s-au adus o serie de date și fapte care relevă pregnant caracterul neechilibrat sau regresiv al schimburilor comerciale, încetinirea ritmului de creștere economică în regiunea C.E.E./O.N.U., care concentrează patru cincimi din producția și comerțul mondial. Astfel, potrivit datelor cuprinse in „Stu

diul asupra situației economice a Europei in 1984—1985", elaborat de secretariatul C.E.E./O.N.U., ritmul de creștere economică va fi de numai 2,5—3 la sută în 1985, față de 4,5 la sută in anul precedent. Totodată, comerțul Est-Vest va cunoaște in 1985, după doi ani de puternică expansiune, o apreciabilă deteriorare : exporturile, de exemplu, care au sporit cu 16 la sută în 1984, se vor reduce cu 2 la sută in 1985.Un factor care a contribuit substanțial la acest curs nefavorabil este, așa cum s-a arătat și la reuniu
Pe marginea sesiunii Comitetului 

pentru dezvoltarea comerțului al C.E.E/O.N.U.

nea de la Geneva, multiplicarea, în 
ultima vreme, a măsurilor protecțio
niste și neoprotecționiste, de restrin- gere, sub diferite pretexte, a accesului la piețele internaționale. In plus, se recurge tot mai frecvent Ia felurite măsuri restrictive, inclusiv sanc
țiuni, presiuni, condiționări politice, care nu fac decit să perturbe relațiile economice intereuropene. La aceste fenomene s-a adăugat, în ultimul timp, politica dobinzilor excesive promovată de unele țări capitaliste dezvoltate, ceea ce are o puternică influență negativă asupra economiilor statelor membre ale C.E.E./O.N.U. și cooperării dintre ele. Referindu-se la posibilele implicații ale proliferării obstacolelor comerciale, numeroși vorbitori au arătat, că protecționismul nu este un remediu la problemele economice și sociale ce confruntă țările membre ale C.E.E./ O.N.U., ci o maladie — o maladie care, așa cum apreciau unii dintre ei, „ne poate paraliza pe toți".

UN SUPORT MATERIAL AL ÎN
CREDERII ȘI PĂCII. înlăturarea protecționismului, a politicilor re

strictive și discriminatorii în general, se impune cu atît mai mult cu cit este deja dovedit că accelerarea dezvoltării economice, a progresului social al fiecărei țări depinde într-o mare măsură, pe lîngă efortul propriu, de intensificarea schimburilor sale externe, de promovarea comerțului și cooperării economice internaționale. în același timp, dezvoltarea legăturilor comerciale dintre state reprezintă o bază sigură a destinderii, o cerință primordială a înțelegerii și încrederii internaționale, a consolidării păcii in lume.

însăși viața demonstrează că securitatea și cooperarea se condiționează reciproc : extinderea conlucrării economice este de natură să contribuie la întărirea încrederii intre state și la promovarea destinderii in lume ; și invers, consolidarea climatului de destindere creează condiții favorabile pentru dezvoltarea unor ample acțiuni de cooperare.în acest sens, Comitetul pentru dezvoltarea comerțului al C.E.E./O.N.U., care a fost învestit cu țeluri și responsabilități precise pe linia amplificării schimburilor dintre statele membre, a fost chemat să întreprindă noi acțiuni capabile să contribuie la extinderea comerțului și colaborării economice și tehnico-științifice intereuropene, ce s-ar înscrie ca o contribuție efectivă la diminuarea neîncrederii și încordării, la reluarea cursului spre destindere pe continentul nostru și în lume. S-a arătat că de cea mai mare importanță sînt, în această privință, înlăturarea practicilor protecționiste și a oricăror îngrădiri și bariere artificiale, a condiționărilor politice și presiunilor economice 

de orice fel, reducerea la un nivel rezonabil a dobinzilor și promovarea unor politici financiare și de credit menite să stimuleze comerțul intre statele membre ale C.E.E./ O.N.U. O altă direcție spre care s-a îndreptat atenția participanților a fost aceea a dezvoltării in continuare a cooperării industriale, care, intre altele, ar înlesni soluționarea, prin eforturi comune, a unor probleme de interes general-european, cum este cea a energici.
DEMERSURI ȘI INIȚIATIVE 

CONSTRUCTIVE. România a participat la sesiunea Comitetului pentru dezvoltarea comerțului al C.E.E./ O.N.U., animată de dorința de a acționa pentru instaurarea unui comerț liber și echitabil', pentru eliminarea măsurilor de natură să limiteze schimburile dintre statele europene. în același timp, România a susținut necesitatea ca statele industrializate să se angajeze să nu introducă noi opreliști și restricții, să renunțe la practicile comerciale incompatibile cu angajamentele internaționale pe care și le-au asumat, să efectueze adaptările economice și sociale necesare pentru a facilita exporturile pe piețele lor a produselor provenite din celelalte state ale regiunii.De asemenea, delegația țării noastre a prezentat pe larg concepția României, a președintelui ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la comerțul in compensație, condițiile obiective decurgînd din actuala situație economică și financiară care au determinat îndeosebi țările în curs de dezvoltare să recurgă la astfel de tranzacții, rolul comerțului în contrapartidă în dezvoltarea unor schimburi economice și tehnico-ști- ințifice echilibrate, reciproc avantajoase. Delegația română s-a pronunțat pentru abordarea realistă, în- tr-un spirit constructiv, a acestei probleme. în scopul realizării acestui tip de comerț în condiții mai bune și în interesul tuturor parte-

RITMUL MEDIU ANUAL

C.E.E./O.N.UMONDIAL

Din graficul de mai sus, elaborat pe baza datelor 
furnizate de Departamentul afacerilor economice și 
sociale internaționale al O.N.U., rezultă că economia 
mondială și economia regiunii C.E.E./O.N.U. (regiune 
cu o pondere de 80 la sută in producția și comerțul 
lumii) au intrat, in 1979, intr-o perioadă de declin 
care, la începutul actualului deceniu, s-a accen
tuat cunoscînd în anii 1981—1982 cea mai puternică 
criză din perioada postbelică. Relansarea economică 
înregistrată în 1983-1984 s-a dovedit a fi fragilă

judecind după previziunile specialiștilor O.N.U., po
trivit cărora conjunctura economică cunoaște o apre
ciabilă deteriorare în 1985, tendință ce se va men
ține și în 1986. Principalii factori care au readus 
economia mondială și pe cea a țărilor din regiunea 
C.E.E./O.N.U. pe o pantă descendentă sînt - după 
opinia specialiștilor diverselor institute economice 
internaționale — nivelul neobișnuit de ridicat al do
binzilor reale și sporirea presiunilor protecționiste.

nerilor, corespunzător prevederilor documentului final al reuniunii ge- neral-europene de la Madrid.Totodată — avind tn vedere faptul că statele europene se află in stadii diferite de dezvoltare, că circa o treime din populația continentului trăiește in țări sau zone ale unor țări rămase în urmă pe plan economic — România consideră necesare programe specifice pentru a- cestea care să includă măsuri menite să permită accesul nestingherit Ia cuceririle științei, facilitarea transferului de tehnologie, favorizarea des

facerii produselor statelor in curs de 
dezvoltare pe piețele celor dezvoltate. Crearea, la propunerea României, a grupului de experți, în vederea intensificării, prin recomandări concrete, a sprijinului pentru solu
ționarea problemelor comerciale spe
cifice ale țărilor în curs de dezvoltare a făcut obiectul unor intense dezbateri în cadrul sesiunii, de la Geneva, a Comitetului pentru dezvoltarea comerțului al C.E.E./O.N.U.Orientările consecvente, principiale ale tovarășului Nicolae Ceaușescu trasează cu claritate principalele 

direcții ale unei participări constructive a României la activitățile C.E.E./ O.N.U. și ale organismelor sale de lucru, între care Comitetul pentru dezvoltarea comerțului, pentru ca, împreună cu celelalte state din regiune, să contribuie la adoptarea de măsuri concrete și eficiente de dezvoltare a comerțului și cooperării intereuropene, în concordantă cu interesele tuturor statelor membre, ale cauzei destinderii, progresului și păcii pe continentul nostru și în lume.
Gh. CERCEIESCU
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