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Realizarea importantelor obiective prevăzute pentru extinderea bazei ener
getice și a electrificării țării în următorii 10 ani va asigura îmbunătățirea 
continuă a alimentării cu combustibil și energie electrică a tuturor ramu
rilor economice și satisfacerea intr-o măsură tot mai largă a necesităților de 
consum ale populației.

i (Din proiectul de Directive ale Congresului al IV-lea al Partidtllui 
Muncitoresc Român cu privire la dezvoltarea economiei naționale în pe
rioada 1966-1970).

Proiect de Directive
ale Congresului al IV-lea al Partidului Muncitoresc Român 

cu privire la dezvoltarea economiei naționale în perioada 1966-1970

In anii planului șesenal 1960—
1965 au fost obținute succese isto
rice în dezvoltarea economică și so- 
cial-culturală a țării, care au deter- 

1 minat adînci transformări în viața 
întregului nostru popor. S-a dezvol
tat baza tehnică-maierială a socia
lismului , prin înfăptuirea cooperati
vizării agriculturii, socialismul a tri
umfat pe deplin la orașe și sate, s-a 
încheiat procesul de făurire a rela
țiilor socialiste în întreaga econo
mie, a fost lichidată pentru tot
deauna exploatarea omului de către 
om. înfrățite în muncă,’ însuflețite 
de idealuri și scopuri comune, clasa 
muncitoare, țărănimea, intelectuali
tatea formează societatea noastră 
nouă, strîns unită sub conducerea 
partidului, în lupta pentru desăvîrși- 
rea construcției socialiste, pentru 
pt<?grcsul și înflorirea patriei.

La baza tuturor acestor realizări 
ele muncii pline de abnegație a po
porului stă politica Partidului Mun
citoresc Român, ■ întemeiată pe apli
carea creatoare a învățăturii mar- 
xist-leniniste la condițiile țării noas
tre, capacitatea sa de a mobiliza 
imensa energie a oamenilor muncii, 
toate resursele materiale ale țării în 
opera de construcție socialistă.

Ca rezultat ai aplicării consec 
vente a politicii de industrializare 
socialistă, au crescut în ritm susți
nut forțele de producție, economia 
Rațională s-a dezvoltat multilateral, 

-4>e o linie mereu ascendentă.
In anul 1965, producția globală 

industrială a țării este de 2,24 ori 
mai mare decît în 1959, înregistrînd 
un ritm mediu anual de creștere de 
14,4 la sută — față de 13 la sută 
cît era prevăzut în Directivele Con
gresului al lll-lea. Volumul produc
ției industriale este în acest an de 
9,5 ori mai mare decît în 1938. Da
torită orientării spre creșterea cu 
prioritate a industriei mijloacelor de 
producție, ritmurile cele mai înal
te au fost înregistrate în ramurile 
hotărîtoare pentru dezvoltarea în
tregii economii naționale și înzestra
rea ei cu tehnica modernă: în ra
mura energiei electrice și termice 
peste 21 la sută, în industria side
rurgică — 14 la sută, în industria 
construcțiilor de mașini — peste 17 
la sută, în industria chimică — 24 
la sută.

Realizări importante <s-au înre
gistrat în industria ușoară, a cărei 
producție a crescut în această peri
oadă de 2,1 ori, și în industria ali
mentară, care realizează în 1965 o 
producție cu 75 la sută mai mare 
decît în 1959. In industria bunurilor 
de consum au fost construite între
prinderi moderne, s-au extins proce
deele tehnologice avansate,*  s-ati fo
losit materii prime noi, ceea ce a 
permis sporirea gamei de sortimen
te și îmbunătățirea calității produ
selor.

Procesul de diversificare a ramu
rilor și subramurîlor industriale s-a 
accentuat, s-a lărgit și a devenit 
mai complexă varietatea produse
lor, a sporit capacitatea industriei 
noastre de a valorifica la nivel supe
rior resursele naturale ale țării. In 
această perioadă a crescut rolul in
dustriei ca ramură conducătoare a

Proiect adoptat de Plenara C.C. 
al P.M.R. din 31 mai — 2 iunie a.c. 
După discutarea lui în organizații e 
de partid, în adunări a‘e oamenilor 
muncii și în presă, proiectul va li 
supus dezbaterii și aprobării Con- 
gresu ui al IV-lea al Partidului Mun
citoresc Român.

economiei. In acest an — ul
timul an al planului econo
mic de 6 ani — ponderea indus
triei socialiste în produsul social total 
va reprezenta peste 60 la sută.

Agricultura a fost înzestrată cu 
noi mijloace tehnice, lărgindu-se an 
de an mecanizarea muncilor agri
cole și asigurindu-se extinderea a- 
grotehnicii moderne. Producția a- 
gricolă a crescut, asigurînd aprovi
zionarea populației cu produsele a- 
groalimențare și a industriei cu ma
terii prime, precum și fonduri de re
zervă și export. Media producției 
globale de cereale în anii 1960— 
1964 este cu 12 la sută mai mare 

decît media celor cinci ani anteriori 
și cu 29 la sută mai mare decît me
dia anilor 1934—1938. Cu toate a- 
cestea, pe ansamblul agriculturii, 
sarcinile de producție prevăzute în 
Directivele Congresului al Ш-lea nu 
au fost realizate datorită faptului că 
s-au supraestimat posibilitățile de 
creștere pînă în 1965 a producției 
agricole și nu s-au înfăptuit unele 

măsuri prevăzute pentru lărgirea 
bazei de producție, îndeosebi în ce 
privește îngrășămintele chimice și 
suprafața irigată, iar în unii ani 
am avut condiții climatice nefavo
rabile. In gospodăriile agricole de 
stat, media anuală a producției glo
bale agricole la suta de hectare a 
fost în perioada anilor 1960—1964 cu 
60 la sută mai mare decît în peri
oada anilor 1955—1959, demonstrînd 
marile rezerve de care dispune agri
cultura noastră socialistă pentru 
creșterea producției.

A sporit într-o măsură însemnată, 
depășind prevederile Directivelor, vo
lumul transporturilor, pe baza ac
țiunii de modernizare a rețelei fero
viare, rutiere, navale și aeriene, pre
cum și a folosirii mai depline a mij
loacelor și instalațiilor existente. Vo
lumul traficului de mărfuri . crește 
în acest an față de 1959 — la calea 
ferată de 1,8 ori, iar la transportul 
auto de 5,5 ori.

In perioada 1960-1965 se reali
zează un volum de investiții de peste 
193 miliarde Iei — cu circa 13 mi
liarde lei mai mult decît s-a prevă
zut în Directive, asigurîndu-se dez
voltarea bazei tehnice-materiale a 
economiei noastre. Fondurile fixe au 
crescut în acești șase ani cu peste 
60 Ia sută. S-au construit noi com
binate și complexe industriale, s-au 
dezvoltat și reutilat o mare parte 
din întreprinderi, lărgindu-se capa
citatea lor de producție, s-au dat în 
folosință numeroase instituții social- 
culturale. Realizate la nivelul tehni
cii înaintate, noile obiective permit 
obținerea de produse de calitate su
perioară, o înaltă productivitate a 
muncii, reducerea prețului de cost.

Ca urmare a promovării progre
sului tehnic șl a perfecționării orga
nizării întreprinderilor, în industrie 
se obține în acest an o productivi
tate a muncii cu circa 63 Ia sută 
mai mare față de 1959, ceea ce re
prezintă un ritm mediu anual de 8,5 
la sută, iar prețul de cost se reduce 
cu peste 18 Ia sută, înfăptuindu-se 
astfel prevederile Directivelor la a- 
cești indicatori.

Datorită politicii de îmbunătățire 
continuă a repartizării teritoriale a 

forțelor de producție, regiuni ca: 
Dobrogea, Iași, Mureș-Autonomă 
Maghiară, Oltenia, Bacău, Argeș, 
în trecut rămase în urmă, au cu
noscut în această perioadă un ritm 
mediu anual de creștere a produc
ției industriale superior celui pe 
țară.

Se lărgesc continuu schimburile 
comerciale, culturale, științifice, teh
nice cu țările socialiste. De aseme
nea, se dezvoltă relațiile economice 
cu toate statele, fără deosebire de 
orînduire social-politîcă. Volumul co
merțului exterior a crescut în peri
oada anilor 1960—1965 de 2,3 ori. 
In cadrul exportului a sporit sim
țitor ponderea produselor industria
lizate — mașini și Utilaje, produse 
chimice, produse prelucrate din lemn 
ș. a.

Realizările obținute în dezvolta
rea întregii economii își găsesc o- 
glindire în creșterea an de an a ve
nitului național — care în 1965 spo
rește cu aproape 65 la sută față de 
1959. Bugetele noastre de stat au 
fost și sînt excedentare, avem o cir
culație monetară sănătoasă.

S-a îmbunătățit nivelul de trai 
material și cultural al populației 
Salariul real al muncitorilor și func
ționarilor a înregistrat o creștere de 
circa 35 la sută față de media a- 
nului 1959, sporind într-un ritm me
diu anual de 5,2 la sută.

Fondul de salarii în acești ani s-a 
dublat, depășind cu aproape 2 mili
arde de lei prevederile Directivelor, 
iar numărul de noi salariați a spo
rit cu 1300 000 față de 1000 000 cît 
se stabilise inițial, în condițiile rea
lizării sarcinilor de creștere a pro
ductivității muncii. Eforturile cerute 
pentru depășirea volumului de in
vestiții prevăzute de Directive și ne- 
realizarea prevederilor de.creștere a 
producției agricole au contribuit ca 
ridicarea salariului real să se reali
zeze sub nivelul prevăzut.

Veniturile bănești ale țărănimii 
obținute din vînzarea produselor că
tre stat cresc în 1965 cu circa 5 mi
liarde lei față de 1959.

Mărirea puterii de cumpărare a 
populației de la orașe și sate își gă
sește expresie în creșterea aproape 
la dublu a volumului desfacerilor de 
mărfuri cu amănuntul față de 1959.

Din fondurile statului au fost con
struite și date în folosință 270 00 
de apartamente, ceea ce a făcut 
posibil ca aproximativ un milion de 
oameni ai muncii să se mute în lo
cuințe noi ; la sate s-au construit 
din fondurile proprii ale țărănimii 
circa 490 000 de noi locuințe; s-au 
depășit prevederile în domeniul con
strucției de cămine și cantine stu
dențești, s-au construit 24 500 săli 
de clasă, față de 15 000 cît era pre
văzut.

Acțiunea de generalizare a învă- 
țămîntului de 8 ani s-a încheiat. 
Peste 3,5 milioane de elevi învață 
în școli, iar învățămîntul superior 
cuprinde circa 123 000 de stu- 
denți. Institutele de învățămînt su
perior au dat în anii șesenalului 
peste 78 000 de specialiști cu pre
gătire superioară. A crescut numă
rul institutelor de cercetare științi
fică. s-a lărgit baza materială de 
cercetare, deși nu în măsura cerută 
de ritmul dezvoltării economiei 
noastre naționale.

S-au construit noi așezăminte de 
cultură la orașe și sate. S-a 
lărgit rețeaua de instituții sani
tare, în care numărul de paturi a 
sporit cu peste 14 000, s-au îmbunătă
țit dotarea și încadrarea acestor in
stituții, în vederea unei mai bune 
ocrotiri a sănătății populației. 

In anul celui de-al IV-lea Congres

al partidului, România înfățișează ta
bloul unei țări în plin avint, cu o eco
nomie socialistă multilateral dezvolta
tă, în care industria cunoaște un con
tinuu proces de perfecționare și adap
tare la cerințele progresului tehnic 
contemporan, iar agricultura socialistă 
pune în valoare tot mai larg marile 
ei rezerve; toate regiunile și raioanele 
țării cunosc o viață social-economică 
intensă, înflorește cultura nouă, so
cialistă, crește an de ал bunăstarea 
oamenilor muncii de la orașe și sate.

„România, în trecut un colț vitre
git, de sărăcie al Europei — spunea 
Gheorghe Gheorghiu-Dej în martie 
1965 — merge pe un drum sigur, tran-

Sarcinile de baza ale planului economic 
pe anii 1966-1970

Planul economic pe viitorii 5 ani 
are următoarele sarcini de bază :

1. Continuarea neabătută a indus
trializării socialiste a țării și, în ca
drul acesteia, dezvoltarea cu priorita
te a producției mijloacelor de produc
ție, concomitent cu creșterea și per
fecționarea continuă a producției bu
nurilor de consum; lărgirea bazei de 
materii prime a industriei, prin atra
gerea în circuitul economic a noi re
surse; îmbunătățirea continuă a re
partizării forțelor de producție pe te
ritoriul țării.

2. Mobilizarea susținută a rezerve
lor și posibilităților existente în agri
cultură prin accentuarea eforturilor 
de înzestrare tehnico-materială, conso
lidarea și extinderea rezultatelor po
zitive obținute în dezvoltarea gospo
dăriilor agricole de stat și a coope
rativelor agricole de producție, în sco
pul creșterii producției agricole vege
tale și animale.

3. îmbunătățirea calității produse
lor, ridicarea caracteristicilor tehnice 
și economice ale acestora, prin per
fecționarea proceselor tehnologice. 

Principalii indicatori ai dezvoltării 
economiei naționale pe perioada 1966-1970

Creșteri în 
anul 1970 fa

ță de 1965

(în procente)

Ritm mediu 
anual în pe

rioada 
1966-1970 

(în procente)

Producția globală industrială circa 65 circa 10,5
— Grupa A circa 70 circa 11
— Grupa В circa' 60 circa 10

Producția globală agricolă 
(media anuală pe pe
rioada de 5 ani) circa 20 circa 3,5

Transporturile de mărfuri 55—60 9—10

Venitul național circa 40 cirea 7
Fondul de consum circa 30 circa 5,5

Volumul investițiilor din fondu
rile c^itralizate ale statului (pe 
perioadă de 5 ani) circa 50
Volumul desfacerilor de mărfuri 
cil amănuntul 50—55 8.5-9

Numărul salariaților ocupați în circa 900 000 180 000
economia națională oameni oameni

Indicele productivității muncii 
pe un salariat:

— în industrie circa 40 circa 7
— în construcți'i-montaj circa 30 circa 5,5
— în transporturile 

feroviare circa 28 circa 5

Reducerea prețului de cost i 
— în industrie circa 10 circa 2
— în transporturi circa 14 circa 2,5

Salariul real 20—25 4—4,5
Volumul comerțului exterior peste 40 peste 7

sformîndu-se într-o țară socialistă 
înaintată, cu un nivel tot mai ridicat 
de civilizație. Acesta este rodul mun
cii entuziaste, pline de abnegație a 
minunatului nostru popor, liber și 
stăpîn pe propria soartă, conștient că 
tot ce a făurit și tot ce realizează slu
jește propășirii țării, făuririi unui trai 
mai bun pentru toți cei ce muncesc".

Realizările de pînă acum constituie 
o temelie puternică pentru mersul 
nostru înainte, pentru înfăptuirea de 
noi obiective importante concretizate 
în planul cincinal de dezvoltare a eco
nomiei naționale pe perioada 1966- 
1970 și în planul de zece ani de dez
voltare a energeticii — 1966-1975.

4. Promovarea progresului tehnic în 
toate domeniile de activitate, extinde
rea mecanizării și automatizării, în
zestrarea economiei cu instalații la 
nivelul tehnicii moderne, în vederea 
ridicării productivității muncii și re
ducerii în continuare a cheltuielilor de 
producție.

5. Creșterea bazei tehnicp-materiale 
a științei, dezvoltarea cercetărilor ști
ințifice fundamentale și aplicative, co
respunzător nevoilor economiei națio
nale.

6. Dezvoltarea învățămîntului pen
tru formarea și perfecționarea cadre
lor de specialiști, ridicarea nivelului 
de pregătire profesională a muncitori
lor și cadrelor tehnice.

7. Ridicarea în continuare a bu
năstării materiale și culturale a popu
lației prin creșterea veniturilor, îm
bunătățirea aprovizionării cu mărfuri 
și sporirea volumului serviciilor, mai 
buna satisfacere a condițiilor de lo
cuit, dezvoltarea așezămintelor de 
cultură, intensificarea măsurilor de 
ocrotire a sănătății și prevederilor 
sociale.

(Continuare in pag. 2-a)
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*) In prețurțle comparabile, fo- 
tesife pînă în prezent (prețuri
le anului 1955), producția globală 
industrială ar crește în І9?0 față Йе 
1965 eu peste 70 la sută, eorespunzîtid 
urtui ritm mediu anlrâl de efe» II. 
la sută.

(Urmare din pag. l-a)

Iudustrll
1. VALOAREA PRODUCȚIEI 

GLOBALE PE ANSAMBLUL IM= 
DUSTRIEI VA FI IN ANUL ЖШ 
GIRGA 65 LA SUTA mal msffe dfe- 
cît în 196Й1 e8ft»ăpitazîiitl Hltal ritm 
mediu anUâi & croitei Й 10,5 
la sută îrt ptățurife rhașfezate 
ale anului 1963 *). Produc
ția mijloacelor de preduBție (gtti
pa A) va speri eu eirca 79 la 
rută, iar producția bunurltef de con
sum (grupa B) eu circa 60 la SUtă. 
Va crește ea preeădere prbduejia in
dustriei mijieaeelor de prodaeție șl; in 
cadrai acesteia ea prioritate producția 
în ramurile cate asigură promovarea 
progresului tehnic și dezvoltarea pre- 
perțiotală și echilibrată a TritFegîî e- 
eensmii naționale.

Vor spori eforturile pentru lărgirea

Unitatea 
de 

măftură

Eftfergie elefeitieă tfiil kWii 17 7W 32 0«(h_
340&0

l#*--!;*  ОГІ

Gărbune extras rttîi toffc ăl 000—
22009

1,7—1,8 ori

Țiței extras mii tone 12559 13 100 —
13 300

195 te sută

Gav. metan mH m c 13 760 19500 >4 Wi
0țel rftii tone 0350 S309 1;0 ЙІ
AtumtaiH prittiaf itiii tone 39 75 3,7 uri
Tractoare > totaăți 15 809 97 090 1,7 «ІН

Autocamioane și V , ! 3S900-
£«1^5 taiautotraetoare

Leetoistive Di&Sef și
btaăți 10300 40009

feleeirifee magistrale bttoăți 116 p*ete  809 M tai
Mașini unelte pentru
»șchierea metalelor iueăți 7 149 10000 1;4 taî

Motoare elefetriee
fl&te 9,25 W MW llta feiiMto L8*<i  tai
îngrășăminte rhiitefate

0f8 Wi(100 Ia sută) mii tone 1390
Gaueiufe siHtetie toii tone £ № h? tai
Mase plastice și rășini 160^ »
ăăiteliee (100 te aut») ЙЙ tone er.3 000 3^8,â tal
Fibre și fire ѴЙЙЙЖ tai tone si iâ 76—80 0,ft^8,6 tai
Anvelope mii buc ІЗѲ0 1 900 i,§ tai
Hîrtie mii tone 350—390 î.a—î л ori
Ciment tai tone 5690 7090 1,3 tai
Plăci din pârtieii№ aglome
rate și fibrolemnoase Inii tone 262 400 1,7 tai
Mobilă mii lei 2 560 4 000 1,6 ori
Aparate de radio mii buc 015 450 1,4 wi
TfeleVItoSte tăi! № 2W-H0 lt-2,5 ori
Rteltoătfe felfttrtee ffîii bufe i& 9Я i,l tai
Țesături (total) mii m p 494 5І0 1,3 wi
Tfiedtaje (total) ffill buc 75 115 15 ori
Irtfeăltatfifhte (total) mil per. 40,7 59 1,5 ori
Gâfhfe mii tone 321 450—500 1,4—1,6 ori
Uifei comestibil mii tone 167 250—275 1,5—1.6 ori
Eăhfif ifiiî tone 388 600 1,5 ori

2. Pentru lărgirea bazei de materii 
prime minerale, CERCETĂRILE GfeO- 
LGSfGE vor fi îndreptate în perioadă 
1966—1970 în primul rînd spre spo
rirea rezervelor de țiței, gaz metan, 
rfilflefVliH neferoase, miner&iri ile- 
meteîifere ș. a. 6 atenție deosebită 
se va acorda cercetării din timp a 
sirdctuHler de hidrocarburi (petrol 
și ga№), căreia îi vor reveni 
sproape trei pătrimi dltt volumul 
total al cercetărilor geologice din 
cincinalul următor.

In ceea ce privește zăcămintele 
de cărbuni, activitatea geologică va 
bffflări în principal creșterH Ffeeer- 
V910f industrială Ih vederea dezvol
tării în continuare a producției de 
mălaie neferoase, se vor efcfeehta lu
crări geologice pentru creșterea re
zervelor de minereuri cuprifere, po- 
lirfiStaliefe și bauxită în actualele ba
zine mihiere și în perimetre noi. La 
mihereurlie de fier, lucrările geolo
gice vor fi îndreptate spre creșterea 
rez'fervfelăr industriale în zădâlrlifiisie 
în exploatare. 

continuă a bazei de materii prime 
necesare menținerii unui rltlii susți- 
niil Й VreșIfM ă рГОІ^ІвІ feftustriă- 
le. Se Vă dslgttfa ІЙ Militated, fofâ- 
ăirea cît mai eficientă a resurselor 
Ййінгяіь, prill t№Ștereâ gradtilHl tte 
mpUKÎtate & рГеІисГЗГП tot. Ufi 
aport însemnat la creșterea producției 
ihdusttiaie ii vw dă imreprintitalte 
mei ее Vot fi puse în ГіШ^іЙПе în Stftii 
явного.

Cu aefeste capacități ЗЙ Vi realiza 
№ 1970 peste 40 ia Sută «in sporul 
de proattețte în eonipătățife eu l«5 
Numărul sfeterlațitor Ocupați In In
dustrie vă drepte îh tartfî 1066-1970 eu 
fei№*  89 la Slita.

Prineipâiete prgditte iildiiMrttofe ГОг 
atinge în anul 1970 Wfitetoafete ni 
гей de preduețte î

1965 1976
0ІЙ) (cea) asului «W 

lată de i№

3. Iii iNiMJSTRU PfeTftOLULUlee 
va urmări în coniiriuin gospodărirea 
judicioasă a rezi-.vfeibr, asîgurîndu- 
se о ѲфІбВДге «ЮЙ&лМЯ Și rațio
nală a hitufW ităeăffihitelor. Nive
lul extracției de țife Vă fi în 1970 
de 13,1-11,-3 milioane fee. Se va in
tensifica extracția ți^ittîui prin a- 
plicarea îri contîfitiăffi к ffifefâdelor 
de menținere a presiunii și <fe re
cuperare secundară, precum și prin 
irttroducerea tmer procettee toi de 
exploatare care să ducă la creșterea 
procentului de fbfeiiperbrfe a țifeiului 
din tăeăffiinte. Preluferăree țițeiului 
va fi orientată spre asigurarea cu 
iîiăterle prirto 3 itoUStrieî chimice 
și spre îmbunătățirea ealifâții pro
duselor petrolifere, pfe biife йгосе- 
deelijr itaifltăte. Va spori producția 
de motorină, de gfeefe pentru Chimi
zare, de hidroearburi aromate și se 
va îmbunătăți calitatea benzinei. Va 
continua acțilinăa & totofeiifrare a 
prelucrării țlfeMllf în rafinării de 
capacități mari, Uftoâflndu-se tot
odată о prelucrare mai comply.

4. jn industria extractiva a 
GAZULUI METAN se va continua 
orientarea etostoiufllta ș! Moși rea 
rezervelor industriale, pehtru a iăigti- 
ra pe e ptaltalM eh №11 îflttlimga- 
tl de timp necesarul de gaze ca ma- 
terife pfStoă pentru industria chitni-

t*â  și hi scopuri tehndlbgice în pro- 
кіЯИІе (fe prodtațife. NlVfelHI extrac
ției tfe gaz metan ¥1 crește la circă 
i 8,5 miliarde m c în 1970. Dezvoltarea 
fapsfeitâții de transport se va realiză 
pr№ Оіігиііѳа a circa I îoo ийі&йі- 
laete НВІ Șl priit creșterea capacită
ții sistemelor actuale, foloeindu-se 
tot stații de a gsro-
iw fte teu.

5. Pentru a asigura participarea 
intr-o proporție sporită a INDUSTRIEI 
CÂRboNlFERE îa acoperirea necesa
rului de edergte primară, se prevede 
un program larg de punere în va
loare a rezervelor de huiiă din bazinul 
Văii Jiuiui și a celor de lignit 
din Qitenia. In perioada 1966— 
1970 extracția de car™ ini va etește 
de 1,7—1,8 ori, atingînd un nivel 
dfe 20—22 milioane tone, creîndu-se 
•ntodata, condițiile realizării unui 
ritm ridicat de creștere și după atol 
1970.

La construcția și dezvoltarea mi
nelor și carierelor se vor aplica 
procedee avansate de deschideri, pre
gătire și exploatare, urmărindu-se să 
se obțină termene reduse ia con
strucția ai asimilarea capacităților.

6. pRObUCȚIÂ DE ENERG1B Е-
LECTRiCÂ Șl TERMICA Va crește în- 
tr-un ritm mai ridicat deeît ansamblul 
industriei. în 1970 se vor produce 32-34 
miliarde kWh energie electrica, de 
1,8—1,9 ori itiai muîi dteît în atol 
1965, iar distribuția de energie ter

mică prin termoficare va crește la 
aproximativ 35 milioane Gigacalo- 
ril. In айіі І0Й6—І970 se vor in
stala în eenlraiele electrice gru
puri de puteri unitare mari, la 
nivel tehnic ridicai, cu o pu
tere totală de 4 milioane kW, 
de 2,2 ori mai multe decîi în 
cei 5 âni anteriori. Pentru a 
se asigura dezvollarer îh conti
nuare a termofiearii industriale și 
urbane, care prezintă importante a- 
vsniaje Seontosiee, se va pline în 
î rncțiurle o putere noilă de cel puțin 
1.І milioane ktV în grupuri de ter- 
mdfieare. Puterea ce va fi pitea în 

funcțiune în centralele hidroelectri
ca în aceeași perioadă va reprezenta 
iSprosiniativ І4 la sută diii puterea 
fotaia nou instalată. Îri 1966 se va 
da în exploatare hi'diticeiiirai a
„6beorghe Glieorghlu-bej" de pe 
Argeș și se vor termina lucrările 
pentru realizarea cascadei de 12 
hidrocentrale de be rîul Bistrița, îh 
aval de Bicaz. in anii 1966—І970 
se va execută eea mai mare parte 
a lucrărilor pentru construcția im
portantului nod hidroenergetic și de 
navigație de la Porțile de Fier, in 
colaborare cu Republica SiSciaîistă 
Federativă Iugoslavia.

Va începe construirea unor mari 
centrele termoelectrice pe bâză de 
cărbuni cu o putere instalată de cel 
puțin І milion kW fiecare; se va 
dezvoltă puterea instalată în termo
centrala Craiova pînâ la 1 milion 

kW; va începe construirea primei 
centrale еіввігописіеаге din țara 
noastră. In scopul accentuării ritmu
lui de valorificare a resurselor hi
droenergetice ale țării, vor fi con
struite noi hidrocentrale. In urmă
torii 5 ani, sistemul electro- 
erthrgetic național va continua să 
se dezvolte prin construcția a cel 
puțin 3ăb0 km liriii electee de 
transport de 110, 220 și 400 kV și 
măi moli de 9О0Ѳ feti linii electrice 
regionale și raionale de distribuție. 
Se vor eXtinde și moderniza rețelele 
electrice urbane și rurale, pentru a 
se asigura alimentarea în bune con
diții a consumatorilor cu energie e- 
leclrică. La sfîrșittd еіпеіпаініиі 
peste 80 la sută din iotăkli satelor 
vor fi electrificate.

7. In anul 1970 INDUSTRIA SlBE-
RUffâlGĂ vă produce circa: 4,1
milioane tone fontă, 6,3 mili
oane tone oțel; 4,4 Milioane 
tdhe iBihinâte; 880 mti tone
țevi, "'purui producției de fetită se 
iM obțiffe pflri punerea îh funcțiune 
a trei furnale ite itiăte capacitate, 
pretoffi șl prin EreștMa iiidîciidr de 
stilizare la futueiole attefente. Cto- 
teufîa й?МрШІЙ в «a aduee Som- 
bifii ~ d Siderurgic „Gheorghe Gheor- 

ghiu-Dej“ dlh Galați ale dlflM sec- 
tteire de bată w idRa în Enwtiune 
tn Ctosil) dftildF ІЙ66- -І968. Pentru 
realizarea acestui important obiec- 
tW se Vor mdbilizâ importante mij- 
tolve ЙШсіаГё Și ffteteiăte; lik 
vitetițiite alocate repreashtad area 
70 la sută diii volumul total desti
na! skfefirfgiei; Grefierei producțtei 
de аій re ebțlhe in pfifteipai iâ 
combinatul din Galați, prin con
struirea unei oțeiării cu cdhvertizoa- 
fte feu diigeh, Bare vă reăllia îh a- 
ЙЙ 1W*0  ыгс» asiiâ treimi am sițfo- 
fdi preduețfei de itțel. o atenție 

8b va acord» îmbunătățirii 
continue I calității oțelului. Fro- 
duețte Ifte фі ёігеігіё Va Sport de 
ferea 2$ ou» iar cea tte ațeiuri a- 
Itate de ățfi tJfl. ec VW lua ritâtotl 
рёіііги preitotarea oțeîuriidr de esl!; 
taie în instalațiile de la ЙіійёЙвіІІ'а. 
Reșița și Galați,

8. Producția IN RAMURA META
LURGIEI NEFEROASE Va crește eu 
eirca 45 la sută pflfi dezveli
rea producției miniere, valorifi
carea tatolexă a cotoeritnateW și 
ă bauxitei îh toile Uzifte itoialiirigi- 
ce construite în anii șesenaiuluî, ale 
căror capacități Vdr fi deeVoltate, 
precuih și prin prejucrsreă metalelor 
neferoase. In vederea valorificării 
superioare a rezervelor de minereuri 
neferoase se vw lua măsuri pentru 
rbdtifcerea pierderilor de metale In 
tortol exploatării; se ve îfftbufiătăți 
cSlîtateă producției de minereuri ți 
de cotoentraie și să vor realiza Fân- 
ttamenfe îmbunătățite de esttiteție 
atft în faza dă preparare ЙІ șî în 
eea metalurgice.

ft IN RAMURA INDUSTRIEI EX
TRACTIVE A MINEREURILOR NE 
metalifere a Produselor 
ABRAZIVE Șl GARBUNOASE, pro
ducția va crește îh profjorMi însem
nate 13 bifriti; eaolih, dtatoiftitâ Ș.a. 
Se Vă toitetfui в nota taina pgifru 
liBfîtarea aeettoziWr Și va sptffi 
Prodlicțta ttateriateibt abrazive.

10; PRODUCȚIA INDUSTRIEI 
CONSTRUCTOARE DE MAȘINI 
va crește cU circa 75 iă ăti- 
tă pînă îh 19ftl, cil un tilth the- 
diu aflliăl dg pfeste 12 la Sută. A- 
proxlmativ doiiă trdtai dlti catiHtă- 
fea de mașini, litetalâțiî Șî utilaje 
пёёЫге mzesterii râtnurtof ecoto- 
ffitei naționale se Vor obține din pro
ducția ffltethă. Se Vă asigUrâ îm- 
bufiâîățirfea calitativă a produselor 
prin reproiectarea Unora din tdle îâ- 
bticăte în prfetent ș! prfti fttsușirea 
de nOi pteddse ctî tarâefeflStof și 
pej'fbtftîâhțe supertoafe. Ift acest Sdrfe 
ie va dezvolți tasta fetoică a ser 
Viciilor de concepție și de pregătite 
a pfocluețlei. Ifi prOdUcția de utilaj 
eherfetlc se Va dtaVOÎte fabricația 
de grupuri pentru centrale industria
le, de termbficare șl dfe grUpUfj НІ- 
dfoenfetgetice thstoiînd effcă 1,2 
milioane kW. Producită mijloacelor 
de transport Va creste de aproape 1,8 
ori îh 197Ѳ față de 1065, rât prt>- 
ct-îiGția dfe lOcOitotive se prevede Să 
crească de circa 1.5 ori. Se vbr &- 
siftiila locomotiva electrică de 6 §80 
G.P., IcCOttotiVa biesfel 'cu frahsto- 
ăîe hidraulică, târgbiîl mineraliet de 
10800/18900 fdw ș. a.; sfe wt în
suși nbi fipiirî de autoutilitare pfeh- 
!riî frâiteporlui mărfurilor în loturi 
fhtei. Se va rriStl și diversifică pro
ducția de tractoare și maȘihi agri
cole, corespunzător eu tiecesitltife de 
meeăhirete a lucrărilor am agriito- 
tură. îh producția utilajelor petrft- 
lîere se va desfășura o actorie con
tinuă de mddefhizare în pas cu teh
nic*  efea fnai avansată. V*  crește 
producția de instalații de foraj de 
mare adîhcUiie, . se Va extindă gama 
de Utilaje ptoftU extracție, se var 
însuși nâî tipuri de- slutei specifice 
industriei petrolieră. Se vor îfUbiitiă- 
tăți calitatea șt durabilitate*  în ex
ploatare â agregatelor și îh primul 
rîhd a Sâțteiw to role. Producția tfe 
maștfii-dnelfe ta dă tin ap&ft îU- 
SPffinăt la reîfiftdtfeă si etjjjtettea 
parcului de ffltșitil dffi ecofemiă 
rtațtonală. Se va lărgi gaffla de ÎS- 
brWțfe *’ riteșintlWiutoltt. Ptin e- 
chiparea mașinilor existente și a ce

lor ce se vor însuși în fabricație ca 
dispozitive de acționare hidraulică, 
pneumatică, electrică și cu echipa
mente de programare se va urmări 
creșterea productivității muncii. In 
pfbducțla Й utilaje tehnologice, 
Se voi- tofeBlitua eforturile în vede
rea aăftnilării de instalații și linii 
tehftoteghte ’ âtftpțete (teHlht industri
ile сИЙівй; ргЙйсгаГёа ternului, u- 
șoară, alimentară și altele. Se va 
extinde fabricarea utilajelor necesa
re jtehfrd echiparea acestor instala
ții. fhdUStria constructoare de ma
șini 1ȘI Vi spori participarea la rea
lizarea întreprinderilor industriale, я- 
sijgdfînd fabricarea în țară a unui 
pfoedfii thsemnat din utilajele ne
cesare iliVestițiilor propuse a se e- 
refeltta pe bază de instalații impor
tate. O atenție deosebită se va a- 
ebrda fabricației de utilaje pentru 
mettanizărea muncilor grele și Ci un 
consum mare de mdncă în ltter&ri 
dfe cdhsirufeții, de dftenufi, riiinWit, 
încărcări și descărcări îfe mărTuri, 
fransporttal uzfiiale ett. ?

Pentru a răspunde crrulțfeior teh
nice și calitative tot niii ridicate ale 
tuturor rainutllor eeonemiei, producția 
industriei electrotehnice Se vi dez
volta într-Uh ritm m’fedtîi anual de 
pfeefe 16 te sută. La tain*  „Eieeiro- 
putere“-Graiova se va construi o fa
brică ireuă pentru aparatăj de ІІІЙ- 
ІЙ tensiune și se vor produce noi ti- 
ptirl de aparate. Se vw etttafle sor
timentele și se va dezvolta espăcrfa- 
tea de producție pentru apiitaajttl 
dfe joasă tensiune și de ihstelațlî, 
precum și ptottu echipamentele e- 
lectrke auto șî tractir. Sfe prevede 
o creștere importantă a producției 
de materiale eteetffitehnice; se ău 
în vedere dublarea producției de 
cabluri de torță și de semnalizare, 
mărirea dfe peste 9 ori a producției 
de cabluri telefonice, creșterea dfe 2,5 
ori a producției de acumulatori Și dfe 
3 dri a cetei de izolatori ceremieî, 
modernizarea producției de materiale 
electfdizolâhte. Se va organiza pro- 
uucția de elemente de automatizare, 
în special a celor electronice, con- 
struihdu-se o fabrică nouă; S6 
va extinde prodtația de a- 
parate dfe ihăsufă și gtofroi. In ve
derea introducerii unui sistem rwi>. 
ttefn de teittoife automata игоанз 
și hiteftirbană Se Vâ aSîfeilâ tffl riou 
tip de eefilpamsit telefonic. Prodlifc 
ІІИ de radto-receptoăre Va erește 
pînă în anul І970 Sfe 1,4 mi eea de 
televizare de 2-^-2;5 он, tit- eea tfe 
răcitaare elwtricfe de cire*  1,8 Wi 
față tfe anul 1965. Sfe VW astoila 
toi tipuri da aparate 618etrotasntee 
în Vederea satisfacerii necesitațliw 
mereu егйеігМе ale populației.

In vederea urtei îmbunătățiri ra
dicale a aprovizionării economiei cti 
piese ae itehiito atît pentru utilajele 
produse în țără. cît și peh-irit efele 
importate, nivelul producției dfe pife- 
sfe de schimb va crește de cel puțin 
2 ori îh 1970 față de 1965.

11. Producția globală a industriei 
fehlffiice Va crește de eirca 2,3 ori 
îfl І970 Față de 1965. Cu ii-п tifto Жё- 
diu aliiîai de cifca 15,5 la Sută. 
DeWoiiarea industriei chfiiiice Va ti 
orientată îii priricipai spre valorifi
carea cît mai complexă a rSstirăfe- 
iw nattit ale ale țării, accentul fiind 
pits pe chimizarea gazului metan șî 
a produselor petrolifere; se Va dez
volta în mod corespunzător indta- 
tria produsfelor de bază ale ritltofei 
anorganice. In 1070, în cmtlpărațîe 
cu 1965 se vrtr produce de 3,8 #i 
mai tfi’ulte îngrășăminte. în eoftî- 
«ifehte eu eficiență etohomică ridi
cată ; un sortiment larg вё produse 
chimice pentru combaterea dăunăto
rilor, cantități sporite de biestfmu- 
I a tori și medicamente pentru uz ve
terinar ; de 2,2—-2,6 ori mai ffiultfe 
fibre și fire chimice ; Sortimente noi 
de fibrfe sintetice de tipul lină, bato 
bac și mătase • de 2—2,3 ofi măi 
multe materiale plastice șî rășini sin
tetice; producția de cauciuc sta
tetie se va dezvolta prin îmbogăți
rea Sortimentelor necesare consurhh- 
lui Intern; va erește dfe 1,5 ari

(Continuare în pag. 3-â)
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producția de coloranți și de 1,3—1,5 
ori producția de hîrtie; va spori 
producția de lacuri, vopsele și cer
neluri ; se vor construi noi capaci-

• tăți și se va lărgi gama de sorti
mente în producția de medicamente.

12. PRODUCȚIA INDUSTRIEI 
MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII 
urmează să crească în anul 1970 
cu circa 70 la sută față de 
1965, cu un ritm mediu a- 
nual de 11,2 la sută. Activitatea în 
această ramură va avea ca obiective 
principale: îmbunătățirea calității
produselor, îmbogățirea sortimentelor 
cu noi materiale obținute prin va
lorificarea resurselor proprii de та- 

L, terii prime și reducerea consumuri- 
^ilor specifice de combustibil, îndeo

sebi în industria cimentului, cărămi
zilor și varului. Producția de ci
ment va atinge în anul 1970 un ni
vel de 7 milioane tone. Se va dez
volta, corespunzător necesităților, pro
ducția de prefabricate din beton ar
mat, betoane ușoare, tuburi și plăci 
din asbociment, cărămizi refractare, 
agregate sortate de balastieră și 
carieră. Un accent important se va 
pune pe dezvoltarea producției ma
terialelor de izolații, de finisaj și 
instalații.

Producția globală a industriei 
sticlei, porțelanului și faianței 
urmează să crească de 1.8 ori. O a- 
tenție deosebită se va acorda îmbu
nătățirii . calității și lărgirii sorti
mentului de sticlărie de ambalaj și 
articolelor de menaj din sticlă, por
țelan și faianță.
-й'13. IN SILVICULTURA ȘI IN 
INDUSTRIA EXPLOATĂRII ȘI 
PRELUCRĂRII LEMNULUI va con
tinua gospodărirea rațională a 
fondului forestier. Se va extinde 
suprafața pădurilor ocupate cu ră- 
șinoase și foioase repede crescătoare. 
Valoarea producției globale în ex
ploatarea și prelucrarea lemnului va 
crește cu circa 35 la sută, îndeosebi 
pe baza valorificării superioare și 
complexe a masei lemnoase. Va con
tinua acțiunea de înzestrare a 
masivelor pSduroase cu drumuri și 
alte instalații de transport forestier 
pentru scoaterea lemnului exploatat, 
efectuarea tăierilor de îngrijire a 
pădurilor și folosirea economică a 
produselor ce vor rezulta din aceste 
tăieri. Se va extinde mecanizarea mun
cii în exploatările forestiere, ceea ce 
va permite ridicarea productivității 
muncii și reducerea prețului de cost 
In procesul de prelucrare se va ur
mări economisirea materialului lem
nos și în special a cherestelei. Se 
vor produce tipuri variate de mobilă 
de calitate bună, care să satisfacă, 
exigențele cumpărătorilor. Se vor 
crea noi capacități pentru pre
lucrarea lemnului în produse su
perioare semifinite și finite ca : pla
caj, furnir, plăci, uși — ferestre, a- 
sigUrîndu-se o utilizare corespunză- 
toaft atît a lemnului plin, cît și a 
celui de dimensiuni mici.

14. Producția globală a INDUS
TRIEI UȘOARE, urmează să 
crească cu 50—55 la sută. In 
cadrul acestei dezvoltări va creș
te producția de țesături, tri
cotaje. confecții textile și pro
ducția de încălțăminte. Necesarul 
de materii prime se va acoperi din 

resurse interne în proporție ridicată 
la Iînă și piei, iar Ia fibre și fire 
chimice aproape în întregime. îmbu
nătățirea substanțială a calității pro
duselor, lărgirea sortimentelor și 
realizarea de articole cu finisaje su
perioare se vor efectua în mare 
măsură în unități noi. In același 
timp se vor dezvolta și reutila un 
număr însemnat de întreprinderi e- 
xisterite în vederea prelucrării noi
lor materii prime și aplicării proce
selor tehnologice avansate.

15. IN INDUSTRIA ALIMENTARA 
producția va crește în anul 1970 cu 
circa 50 la sută față de anul 1965 
și va, fi orientată pe linia valorifi
cării m.a: complete а materiilor pri
me agricole. Se va fabrica o varietate 
mai largă de sortimente superioare

și se vor îmbunătăți continuu cali
tatea și modul de prezentare. Va 
crește cu precădere producția de 
carne, produse lactate, pește, con
serve sterilizate de legume și fruc
te, zahăr, ulei. Va continua amena
jarea de pepiniere piscicole, se va 
dezvolta creșterea peștelui în apele 
interioare. Se vor executa lucrări în 
unitățile stufo-piscicole din Delta Du
nării și amenajări agro-piscicole în 
unele zone îndiguite din Lunca Du
nării și se va extinde pescuitul o- 
ceanic.

16. Pentru completarea și îmbogă- ' 
firea sortimentului de produse rea
lizate de industria republicană un 
rol important îi revine INDUSTRIEI

Agricultura
In perioada 1966—1970 vor fi in

tensificate eforturile statului pentru 
dezvoltarea bazei tehnice-materiale a 
agriculturii, vor.fi sprijinite unitățile 
agricole în vederea întăririi lor eco
nomice, astfel încît să se obțină o 
creștere importantă a producției ve
getale și animale.

1. Agricultura va primi din fon
durile statului investiții în valoare 
de peste 35 miliarde de lei, 
de 1,6 ori mai mult decît în anii 
1961—1965, Ia care se va adăuga 
contribuția din fondurile proprii ale 
cooperativelor agricole de producție. 
In afară de aceasta, în principalele 
ramuri industriale care deservesc a- 
gricultura sînt prevăzute investiții 
de circa 9 miliarde lei pentru dez
voltarea producției de îngrășăminte, 
insecticide, fungicide, de tractoare 
și mașini agricole, de materiale de 
construcții pentru lucrările de hidro
ameliorații. Pentru a se obține creș
terea prevăzută a producției și o 
mai mare stabilitate a recoltelor, se 
vor executa importante lucrări de 
hidroameliorații. In anii 1966—1970 
se va amenaja pentru irigații o su
prafață de circa 400 mii ha., încît 
la sfîrșitul perioadei să se ajungă 
la o suprafață irigată de peste 600 
mii ha. Se vor termina lucrările de 
îndiguire și desecare din Lunca Du
nării și se vor executa noi lucrări 
pe rîurile interioare; suprafața apă
rată de inundații va ajunge la sfîr
șitul perioadei la circa 1,5 milioane

U. M.

Media anuală Spor în 
procente în 
1966—1970 
față de 

1961—1965

1961—1965
circa

1966—1970
circa

Grîu-secară mii t. 4 100 4 800 117
Porumb mii t. 6 050 7 600 126
Sfeclă de zahăr mii t. 2 870 4000 139
Floarea soarelui ТПІІ t 500 620—670 124—134
Cartofi de toamnă mii t. 2 420 2 900 120
Legume mii t. 1 740 2 500 144
Fructe și struguri mii t. 1 800 2 600 144
Carne mii t. viu 980 1 150 117
Lapte mii hl. 25 700 28 500 111
Lînă tone 24 200 28 560 118

In producția vegetală, obiectivul 
principal rămîne în continuare creș
terea producției de cereale, în spe
cial de grîu și porumb.

Va crește, de asemenea, produc
ția plantelor tehnice necesare in
dustriei. Se vor crea condiții pen
tru extinderea producției de legume 
timpurii, în special în sere și răsad
nițe și se vor introduce sortimente 
variate, ceea ce va asigura aprovi
zionarea populației cu legume proas
pete pe perioade mai mari de timp. 
Se vor planta cu vii o suprafață 
de 75 mii ha și cu pomi o supra
față de 80 mii ha pe terenuri ce nu 
pot fi valorificate economic prin alte 
culturi.

Creșterea producției agricole ve
getale se va obține în principal prin 
sporirea producției la hectar, folosi
rea semințelor din cele mai produc
tive soiuri, a unor cantități mai mari 
de îngrășăminte, prin extinderea iri
gațiilor și a altor lucrări de îmbu
nătățiri funciare, precum și prin e- 
fectuarea lucrărilor agricole în peri

LOGALE prin unitățile sfaturilor popu
lare, UCECOM șl Centrocoop. 
Producția acestei industrii va fi o- 
rientată spre realizarea produselor 
de serie mică într-un sortiment foar
te variat. O atenție sporită se va 
acorda dezvoltării producției desti
nate aprovizionării populației, îndeo
sebi la articolele de uz casnic și 
gospodăresc, a producției de artiza
nat și a lucrărilor după comandă, 
de întreținere și reparare. Pentru 
realizarea sarcinilor de producție se 
vor asigura ridicarea nivelului de în
zestrare tehnică a unităților in
dustriei locale, precum și a- 
provizionarea cu materii prime și 
materiale repartizate din fond cen
tral.

ha. In anul 1970, în agricultură vor 
lucra peste 115 mii tractoare fizice, 
47 mii combine pentru cereale și un 
număr mare de alte mașini agricole 
cu caracteristici și performanțe ri
dicate. Se va introduce o gamă mai 
variată de tractoare de puteri și ti
puri diferite și de mașini de mare 
productivitate, care să asigure un 
grad ridicat de mecanizare a lucră
rilor agricole, corespunzător diferi
telor culturi și zootehniei.

Se va extinde mecanizarea lucră
rilor agricole în zonele de deal și 
munte.

In anul 1970, agricultură va primi 
peste 1,1 milioane tone' îngrășăminte 
chimice în substanță activă, de 3,5 
ori mai mult decît în 1965, — din 
care circa 800 mii tone îngrășămin
te azofoase — revenind circa 110 
kg îngrășăminte chimice la un hec- 
tar de teren arabil.

La sfîrșitul perioadei vor lucra în 
agricultură peste 26 mii de specia
liști cu pregătire superioară, 63 mii 
specialiști eu pregătire medie și a- 
proape 140 mii de mecanizatori.

2. PRODUCȚIA GLOBALA AGRI
COLA urmează să crească în perioada 
I960—1970 cu circa 20 la sută față 
de media anilor 1961—1965, corespun
zător unui ritm mediu anual de circa 
3,5 la sută.

Se prevede ca în perioada 1966— 
1970 Ia principalele produse agricole 
să se obțină — în medie anuală pe 
întreaga țară — următoarele pro
ducții : 

oada optimă și în termen scurt. 
Se va acorda o mare atenție creă
rii și introducerii în producție a u- 
nor noi soiuri și hibrizi de plante, 
adaptate condițiilor concrete ale di
feritelor zone pedoclimatice.

Se va urmări amplasarea culturi
lor în zonele cele mai favorabile. O 
atenție deosebită se va acorda folo
sirii terenurilor amenajate pentru 
irigații.

Se prevede ca la sfîrșitul anului 
1970 să se ajungă pe întreaga țară 
Ia cca. 5 milioane bovine, peste 6,5 mi
lioane porci, circa 13 milioane oi, 
din care aproape 70 la sută cu lînă 
fină și semifină.

Sporirea numărului de animale, 
intensificarea acțiunii de selecție în 
vederea îmbunătățirii raselor vor 
permite obținerea, în medie anuală, 
a unei producții de circa 1 150 mii 
tone de carne în greutate vie, peste 
28 milioane hectolitri de lapte, peste 
28 mii tone de lînă și peste 3 mi
liarde ouă. Pentru realizarea uneî 
producții sporite de carne trebuie

avută în vedere asigurarea unei 
greutăți medii ridicate a animalelor 
destinate sacrificării, în special a ti
neretului bovin, prin organizarea în- 
grășării acestora. •

Pentru furajarea rațională a ani
malelor prin rații echilibrate, se va 
asigura un sortiment mai variat de 
furaje; se va extinde cu precădere 
cultura lucernei, trifoiului, sparcetei. 
orzului, ovăzului ș. a., bogate în pro
teine și va crește producția la hec
tar la aceste plante.

Se vor executa lucrări de îmbu
nătățire pe pășuni și finețe naturale 
și se vor folosi cantități mai mari 
de îngrășăminte, încît să se obțină 
o creștere simțitoare a producției a- 
cestora. Se va organiza treptat pro
ducerea de nutrețuri combinate, 
asigurîndu-se o furajare mai rațională 
a animalelor. Se va lărgi producția, 
se va mări sortimentul de material 
biologic și medicamente, se va îm
bunătăți asistența sanitar-veterinară 
prin mărirea numărului de dispen
sare și de laboratoare veterinare.

3. GOSPODĂRIILE AGRICOLE 
-DE STAT, care dețin în pre
zent peste 2 milioane hectare
teren agricol, sînt înzestrate cu 
mijloace tehnice moderne și fo
losesc cantități însemnate de în
grășăminte chimice, obțin pro
ducții mari, ce le situează în fruntea 
agriculturii noastre socialiste. Gos
podăriile agricole de stat vor primi 
în cursul planului cincinal impor
tante fonduri de investiții ce vor fi 
folosite pentru mecanizare, înființa
re de noi plantații de vii și livezi, 
pentru sere și cu deosebire pentru 
construirea de unități de creștere a 
animalelor pe baza metodelor in
dustriale. Mijloacele cu care vor fi 
dotatei gospodăriile agricole de stat 
asigură obținerea în perioada 1966— 
1970 a unor producții medii anuale 
de 2 200 kg grîu la hectar, 3 300 kg 
porumb, 1 700 kg floarea-soarelui, 
peste 16 000 kg legume, cca. 3 200 
litri lapte de la o vacă și 3,5 kg 
lînă de la o oaie. Ținînd seama de 
rezultatele bune obținute pînă în 
prezent în unitățile specializate, se 
va extinde și adînci această acțiune, 
încît cea mai mare parte din pro
ducția gospodăriilor agricole de stat 
să fie realizată în unități speciali
zate. In anul 1970, din producția 
totală a gospodăriilor agricole de 
stat se va obține în unitățile care 
folosesc metode industriale de creș
terea animalelor peste 50 la sută 
din producția de carne de porc, 
circa 25 la sută din producția de 
lapte și aproape întreaga producție 
de ouă.

Ca urmare a creșterii înzestrării

Transporturi și telecomunicații
Realizarea programului de dezvol

tare a economiei naționale face ne
cesară sporirea corespunzătoare a 
capacităților de transport și teleco
municații. Volumul total al transpor
turilor de mărfuri cu mijloace de de
servire generală va crește în 1970 
cu 55—60 la sută față de 1965.

1. Transportul pe calea ferată va 
avea un rol preponderent în Satis
facerea transporturilor pe distanțe 
mijlocii și mari. Acțiunea de mo
dernizare a transportului feroviar va 
fi continuată în ritm susținut, în 
primul rînd prin înlocuirea tracțiu
nii cu abur, care va ajunge în 1970 
la mai puțin de un sfert din trafi
cul total feroviar. Tracțiunea 
Diesel se va extinde, în afara liniilor 
principale, la deservirea trenurilor 
pe linii secundare și a activității în 
stații; în acest scop, calea ferată 
va fi dotată cu locomotive Diesel de 
diferite tipuri fabricate în țară. In 
această perioadă se va termina e- 
lectrifioarea liniei duble Brașov—Bu
curești și se va electrifica linia Cra
iova—Caransebeș—Cîlnic,

Parcul de vagoane va fi dotat cu 
vagoane de marfă de mare capacita
te și vagoane de călători cu un grad 
superior de confort. Mecanizarea șl 
automatizarea proceselor de exploa
tare se vor realiza prin extinderea 

tehnice și a îmbunătățirii continue я 
întregii lor activități, gospodăriile 
agricole de stat urmează să spo
rească producția agricolă la suta de 
hectare, în perioada 1966—1970 cu 
peste 50 la sută față de perioada 
precedentă, contribuind într-o pro
porție ridicafă la formarea fondului 
de stat de produse agricole.

4. In anul 1970, cooperativele a-
gricole de producție vor fi deservite 
de peste 320 STAȚIUNI DE MA
ȘINI ȘI TRACTOARE, dotate cu a- 
proape 85 mii tractoare de puteri și ti
puri diferite, cu peste 32 mii combine 

și un număr mare și variat de ma
șini agricole care vor asigura exe
cutarea lucrărilor în toate zonele ță
rii, în termene mai scurte și de mai 
bună calitate. Se vor introduce ma
șini pentru mecanizarea lucrărilor la 
sfecla de zahăr, cartofi, în vii și li
vezi. 1

5. O atenție deosebită se va acor
da consolidării economice și orga
nizatorice a COOPERATIVELOR 

.AGRICOLE DE PRODUCȚIE.
Folosirea gospodărească a tuturor 

mijloacelor lor de producție șî a for
ței de muncă, consolidarea și extin
derea rezultatelor pozitive obținute 
de cooperativele agricole de pro
ducție vor contribui la sporirea pro
ducției, la reducerea prețului de cost 
și mărirea rentabilității produselor 
și a veniturilor pentru retribuirea 
muncii, la creșterea proprietății ob
ștești, astfel ca fiecare cooperativă 
agricolă de producție să devină o 
unitate puternică șî înfloritoare. 
Statul va Continua să acorde coope
rativelor agricole de producție un 
sprijin multilateral, punîndu-le la 
dispoziție mijloacele tehnice ale sta
țiunilor de mașini și tractoare, în
grășăminte chimice și insectofungi- 
cide, semințe din hibrizi și soiuri 
valoroase și .animale de rasă, asis
tență tehnică de specialitate, credite 
în condiții avantajoase.. Statul va 
asigura în continuare valorificarea 
producției' cumpărînd prin bună în
voială, la prețuri remuneratorii, dis
ponibilul de produse.

In același timp, vor beneficia de 
sprijinul statului gospodăriile țără
nești necooperativizate din zonele de 
deal și munte în vederea dezvoltării 
și valorificării producției lor agri
cole, vegetale și animale.

Realizarea acestor prevederi va 
duce la ridicarea producției agri
cole și a veniturilor țărănimii, la 
sporirea fondului de stat, asigurînd 
satisfacerea cerințelor unei tot mai 
bune aprovizionări a populației cu 
produse agroalimentare șî a nevoilor 
crescînde de materii prime ale in
dustriei alimentare și ușoare.

centralizării electrodinamice a sta
țiilor, a blocului automat de linie 
și a conducerii centralizate a circu
lației, precum și prin introducerea 
unor utilaje moderne necesare lucră
rilor de întreținere și reparare a li
niilor de cale ferată, manipulării 
mărfurilor și а altor operațiuni ca 
volum mare de muncă.

2, Parcul auto de folosință gene
rală va fi dotat cu circa 34 000 ca
mioane de diferite tipuri; se va 
lărgi sfera de activitate a traficului 
de mărfuri interurban. In scopul ri
dicării eficienței transporturilor auto, 
dotarea parcului se va face cu au
tovehicule și remorci cu capacități 
mari de încărcare, specializate după 
natura mărfurilor transportate. In 
vederea satisfacerii nevoilor popu
lației, se prevede dezvoltarea trans
porturilor auto interurbane de călă
tori prin extinderea traseelor și deser
virea mai completă a celor existente.

Dezvoltarea transporturilor auto 
face necesară continuarea acțiunii 
de îmbunătățire a drumurilor, în ca
drul căreia se prevede modernizarea 
a circa 3 000 km de drumuri cu tra
fic intens și aplicarea de îmbrăcă- 
mi nți asfaltice ușoare pe aproape 
5 000 km drumuri cu trafic mai scă-

(Coniinuare in pag. 4-a)
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Ztrt. in aceste condiții, 1a finele •- 
nulul 199% та fi modernizată în «na 
«nai mare parte rețeaua de drumuri 
naționale.

3. Capacitatea flotei maritime va 
erește cu хягеа 420 «mi tone prin 
înzestrarea cu nave mineraliere, tan
curi petroliere, cargouri de mărfuri 
generale etc., cu eficiență economică 
ridicată în efectuarea transporturilor 
pe distanțe mari.

Hota fluvială va fi in continuare 
înzestrată cu diferite tipuri de vase. 
Va fi sporită capacitatea portuară în 
principal prin terminarea sistemati
zării portului , Constanța in li Hirtele 
actuale și continuarea în ritm sus
ținut a lucrărilor de extindere spre 
sud a acestui port, astfel ca pînă 
în 1970 să se execute digurile de 
adăpostire și o parte din lucrările 
interioare. Porturile maritime pi flu
viale vor fi dotate cu noi utilaje 
pentru mecanizarea manipulării măr
furilor.

Investiții <—
Voiumtd de investiții" din fondu

rile centralizate ale statului pe peri
oada 1966—1970 va fi de 250—2Ѳ0 
miliarde lei (în prețurile anului

Volum de Nivel de creștere
investiții ta în perioada

Ramura гайіа-rde lest — 1966—19TO
foță de

........................... ............ . ......... — (circa) 1961—1965

Industria
Agricultura
Transporturi și telecom unica Ui'
Invăț&nînt, cultură, știință, 

ocrotirea sănătății
Construcții de locuințe și 
gospodării comunale
Industria construcțiilor, silvicultura, 
comerț, baze de depozitare și alte 
ramuri ale economiei naționale

Investițiile în industrie vor tre
bui să asigure dezvoltarea în rita 
•usținut a producției, valorificarea 
superioară a materiilor prime, per
fecționarea producției, creșterea pro
ductivității muncii, ridicarea calită
ții produselor și crearea de resurse 
sporite pentru export. Ramurilor de 
bază ale industriei; energia prima
ră și secundară, metal urgia feroasă 
și neferoasă, industria construcțiilor 
de mașini și industria chimică ii se 
vor aloca circa trei pătrimi din to
talul investițiilor din industrie. Pen
tru industria ușoară și alimentară 
se prevede o creștere mai accentua
tă a investițiilor, de circa 2 ori față 
de volumul realizat în anii 1961-- 
1965.

In vederea întăririi bazei telinice- 
materiale a agriculturii se vor aloca 
fonduri importante gospodăriilor a- 
gricole de stat pentru construirea 
de noi unități de creștere a animale
lor, completarea parcului de trac
toare și mașini, construcții de sere, 
plantații de vii și pomi; se vor con
strui noi stațiuni de mașini și trac
toare și se va mări dotarea acesto
ra ; se va executa un volum sporit 
de lucrări de hidroameliorații, ații 
pe terenurile statului cît și pe cele 
ale cooperativelor "agricole de pro
ducție.

In scopul ridicării nivelului tehnic 
al ramurii transporturilor și teleco
municațiilor se prevede dotarea, 
modernizarea mijloacelor de trans
port și telecomunicații și extinderea 
mecanizării și automatizării procese
lor de transport.

Investițiile prevăzute pentru acti
vitățile social-culturale vor fi orien
tate în principal spre dezvoltarea 
bazei materiale a învățămîntului și 
ocrotirii sănătății, cărora le vor re
veni 43 la sută și, respectiv, 30 la 
sută din totalul acestor investiții. 
Se va extinde rețeaua de unități 
pentru deservirea populației; spații 
comerciale, unități de alimentație 
publică și alte întreprinderi de de
servire care vor contribui la diver
sificarea și îmbunătățirea prestațiilor 
către populație.

4. Qreșteri teeportoate se prevăd in 
tiwaportarle aeriene de căOtari, în 
special în traficul internațional, cto- 
endu-se aviația civilă cu avioane 
modeme de viteză și capacitate spo
rite. In vederea deservirii în mai 
bune condiții a teafictoui, se va 
amenaja un nou aeroport in Bucu
rești pentru transporturi internaționale 
și se vor executa amenajările nece
sare pe alte aeroporturi drn țară.

6. In domeniul tetecamuaicațiBor 
pentru satisfacerea aevtafor crescân
de ale economiei și populației, se 
prevede extinderea capacității «en
tratelor telefonice automate urbane, 
în primai rtnd în principatele orașe 
și centre industriale. Iu această pe
rioadă va încep» acțiunea de auto
matizare a telefoniei mterurtiane, 
se va realiza automatizarea legătu
rilor telefonice între localitățile 
cu trafic intens și se va extinde re
țeaua de cablări telefonice interur
bane, asigurtndti-эе legătura prin 
cablu a Capitalei cu majoritatea cen
trelor regionale.

Construcții
1963), cu circa 50 la sută mai mare 

decît în perioada 1961—1965.
Investițiile vor fi repartizate ast

fel :

144 1.5 ori
35 1.6 ari
32 1,8 ori

S 1,4 ori

24 1,4 ori

14 1,3 ori

Se va acorda în continuare o a- 
tenție deosebită creșterii eficienței e- 
conomice a investițiilor, fiind alese 
cele mai bune variante de proiect 
care să prevadă adeptarea de capa- 
citați de mărime optimă, procese teh-

Promovarea tehnicii avansate 
fi dezvoltarea cercetărilor științifice

Promovarea și extinderea în ritm 
accelerat a tehnicii celei mai înaintate 
în toate ramurile economiei naționale 
reprezintă o condiție principală pen
tru îndeplinirea cu succes a sarcinilor 
prevăzute în planul pe anii 1966- 
1970.

Se va urmări în mod deosebit creș
terea gradului de complexitate, a ca
lității și a tehnicității produselor, îm- 
bunătățindu-se continuu gradul de 
prelucrare a materiilor prime; va 
crește participarea industriei con
structoare de mașini la realizarea in
stalațiilor complete necesare ramuri
lor economiei naționale. Se vor fa
brica noi materiale cu caracteristici 
tehnice și calitative superioare, în
deosebi de către industria siderurgică, 
chimică, electrotehnică și a materiale
lor de construcții; in industria 
ușoară și alimentara se vor realiza 
produse noi de calitate superioară.

Mecanizarea va fi intensificată cu 
deosebire la lucrările grele și cu vo
lum mare de muncă din industria 
cărbunelui și a minereurilor, în tur
nătorii. exploatarea lemnului, recol
tarea stufului, la lucrările de pă- 
mînt și de betoane tn construcții; se 
va acorda o atenție sporită mecani
zării operațiilor de îiicărcare-descăr- 
care în toate ramurile industriei și 
în transporturi. Eforturile materiale 
destinate acestui scop vor fi orien
tate în principal spre acele lucrări 
și operații a căror mecanizare asi
gură cu precădere creșterea produc
tivității muncii, reducerea cheltuieli
lor de producție și ușurarea condi
țiilor de muncă.

Se va extinde folootrea mijloacelor 

noipgfce și utilaje de înaltă produc- 
tivftate — la nivelul tehnicii avan
sate — oele mai judicioase amplasa
mente și soluții constructive menite 
să contribuie la scurtarea substan
țială a duratei de execuție a con
strucțiilor.

Orientarea activității în ramura 
industriei oenstrucțiflor va avea ca 
obiectiv de bază accelerarea ritmu
lui de execuție în vederea scurtări i 
termenelor de punere în funcțiune a 
investițiilor, concomitent cu îmbună
tățirea calității, creșterea producti
vității muncii și reducerea prețului 
de cost ai lucrări lor de consfnseții- 
montaj. Ținând seama de proporțiile 
și tehnicitatea șantierelor, ministerele 
și sfaturile populare vor trebui să-și 
întărească organizațiile de construc- 
ții-montaj de care dispun, să per
fecționeze metodele de execuție a 
lucrărilor, să ia măsuri pentru per
manentizarea și calificarea cadrelor.

Se vor lua măsuri pentru simplifi
carea modului de elaborare și avi
zare a documentațiilor, pentru o mei 
temeinică aprofundare a soluțiilor 
tehnice.

Ca soluții constructive, pe lingă 
folosirea betonulta armat, se va ex
tinde folosirea construcțiilor metali
ce, precum și a unor materiale u- 
soare și eficiente.

Pentru ridicarea nivelului tehnic al 
execuției, organizațiile de eonstrucții- 
montâj vor fi dotate cu un bogat parc 
de utilaje, cu dispozitive și scule per 
fecționate, volumul investițiilor alo
cate acestei ramuri fiind de circa 6,5 
miliarde iei, Ca rezultat ai dotării teh
nice și prin îmbunătățirea indicilor 
de folosire a utilajelor, se va intensi
fica mecanizarea operațiilor grele și 
cu consum mare de muncă. Mecani
zarea complexă a lucrărilor de pă- 
mînt va atinge în 1970 nivelul de cir
ca 80 la sută, iar a lucrărilor de be
toane — circa 80 la sută.

Repartizarea forțelor de producție 
pe teritoriul țării va fi orientată și 
în viitor potrivit necesităților econo
miei naționale și condițiilor economice 
și naturale proprii fiecărei regiuni, ur- 
mârîndu-se ridicarea treptată a regiu
nilor mai puțin dezvoltate și folosirea 
cît mai judicioasă a forțelor de muncă 

curente de mecanizare a muncii ad
ministrative și se va începe introdu
cerea mecanizării complexe în acti
vitatea de conducere a unităților e- 
conomice, la elaborarea lucrărilor de 
proiectare, la întocmirea și prelucra
rea evidențelor statistice etc., urtnă- 
rindu-se totodată raționalizarea și 
simplificarea lucrărilor administra
tive.

Se va dezvolta automatizarea pro
ceselor continue de producție în in
dustria siderurgică și de prelucrare 
a țițeiului, în industria energiei e- 
le: trice, industria chimică, a mate
rialelor de construcții, a sticlei, în 
industria alimentară, în transportu
rile pe calea ferată și în telecomuni
cații; de asemenea, va spori preocu
parea pentru automatizarea mașinilor 
și a utilajelor individuale, cu deo
sebire în industria constructoare de 
mașini și în industria textilă.

Dezvoltarea economiei și culturii 
în perioada anilor 1966—1970 impu
ne intensificarea și continua ridicare 
a nivelului cercetării științifice.

Orientarea generală a cercetărilor 
are 1a bază dezvoltarea cercetării 
fundamentale și a celei aplicative, 
îmbinate armonios; strîngerea conti
nuă a legăturii științei cu practica 
construcției socialiste, sporirea apor
tului științei în realizarea obiective
lor planului economic și a sarcinilor 
privind dezvoltarea social-cultu
ral ă a țării noastre. Direcțiile prin
cipale ale cercetărilor științifice vor 
fi axate pe perfecționarea continuă 
a proceselor de producție, promova
rea progresului tehnic în toate ra
murile ecoeomiei naționale și vak>- 

rificarea aapertoară a resurselor na
turale ale țării.

Itentru extinderea bazei «и- 
teriale necesare dezvoltării ștuo- 
ța, a înzestrării institutelor de cer
cetări și laboratoarelor cu aparatură 
modernă, in perioada 1966—1970 se 
prevede un volum de investiții de 
cites 1,5 miliarde lei, iar chtatiaae- 
lite bugetare pentru finanțarea cer-

Dezvoltarea
Dezvoltarea învățămîntului de toa

te gradele, în perioada І9Ѳ6—1970, 
se va caracteriza atît prin creșterea 
numărului de elevi și stadenți, cît și 
prin ridicarea nivelului său calitativ, 
ca -urmare a îmbunătățirilor ce se 
vor aduce sistemului de învățămîrit. 
Un rol important în ansamblu] în
vățămîntului îi revine școlii medii, 
care se va extinde treptat în anii ce 
urmează. Se va dezvolta in conti
nuare învățămîntul superior și îndeo
sebi cel tehnic și economic.

Va crește capacitatea de școlari
zare a tuturor categoriilor de institu 
ții de învățămrnt, punîndu-se un ac
cent deosebit pe învățămîntul superior, 
învățămîntul profesional și învățămîn- 
tul mediu de specialitate. In perioada 
1966-1970 se vor investi pentru dez
voltarea bazei materiale a învățătnîn- 
tuiuî circa 3,5 miliarde tei, din care 
circa 40 la sută pentru învățămîntul 
superior, 31 la sută pentru învățămui- 
tul profesional și mediu de specialitate 
și 29 1a sută pentru învățămîntul de 
cultură generală. Pentru învățămîntul

Creșterea productivității muncii, 
reducerea prețului de cost și perfecționarea 

activității economico^finânciare, 
îmbunătățirea calitAțiiprodusclor

In cursul planului cincinal se va 
acorda ta continuare o atenție deo
sebită creșterii ta ritm susținut a pro
ductivității muncii m toate ramurile 
producției materiale — condiție de 
bază a ridicării nivelului de trai al 
oamenilor muncii.

In perioada 1966-1970 productivita
tea muncii pe un salariat va crește pe 
ansamblul industriei cu circa 40 la 
sută, acoperindu-se astfel aproximativ 
două treimi din întregul spor al pro
ducției industriale obținut ta anul 
1970 față de anul 1965. In constracții- 
montaj productivitatea muncii pe un 
salariat va crește în anul 1970 față de 
anul 1965 cu circa 30 la sută, în tran
sporturile feroviare — cu circa 28 la 
sută, iar în transporturile auto de de
servire generală — cu circa 30 la sută. 
Pentru realizarea sarcinilor privind 
sporirea productivității muncii este 
necesar ca ministerele, organele cen
trale, sfaturile populare și întreprinde
rile să mobilizeze rezervele existente 
prin perfecționarea continuă a organi
zării producției și a muncii, ridicarea 
nivelului de calificare a cadrelor, ex
tinderea normării tehnice a muncii și 
folosirea eficientă a pîrghiilor cointere
sării materiale.

In perioada 1966-1970 numărul de 
salariați va crește cu circa 900 mii, 
această creștere urmînd a se asigura 
prin folosirea sporului natural 
al populației apte de mun
că și prin atragerea în rîndul salaria- 
țllor a circa 400 mii din populația 
ocupată în prezent în agricultură. Nu
mărul celor care lucrează în agricul
tură va scădea, ajungînd în 1970 la 
circa 50 Ia sută din întreaga popu
lație activă a țării, fată de 57 la su
tă în 1965 și de peste 74 la sută în 
1950.

Reducerea prețului de cost și a 
cheltuielilor de circulație constituie 
una din principalele surse ale crește
rii mijloacelor de finanțare a dezvol
tării Susținute a economiei naționale. 
In industria republicană, pe întreaga 
perioadă 1966-1970, se va realiza o re
ducere a prețului de cost al produc
ției de circa 10 la sută, iar în tran
sporturi cu circa 14 la sută față de 
anul 1965; se va reduce în. continua
re costul lucrărilor de construcții-mon- 
taj. In comerțul socialist, cheltuielile 

cetărn știmțiffce vor spori cu peete 
30 la sută.

Oamenii de știiwț*  din toate 4to- 
meniite. folosind condfltite faVcraMte 
create dezvoltării științei, w «tace 
o contribuție prețioasă ta sofoțtoBe- 
r«a probfeaietor concrete pe care le 
ridic*  construcția socialiștii, ia pro
gresul științific și cultura! al între
gii țării.

învățămîntului
superior se vor da în fotose te o capa
citate de șooîarizare însumtod tarea 
270 000 mp și o capacitate ta tatatiae 
si cantine insamind circa 15 060 tocmi 
Obiectivul cel mai important asupra 
căruia se vor concentra te această 
perioadă o mare parte ■ eforturilor de- 
investiții destinate tavățămîntului va 
fi construcția Institutului Politehnic 
din București. Pentru învățământul 
profesional și cel mediu de specialita
te se vor da în folosință circa 1 000 
săli de clasă și circa 44000 tocmi 
în internate. Pentru nerode învățămân
tului de cultură generală se vor con
strui tarea 10000 de foceri ta in
ternate, amplasate îndeosebi pe lin
gă școlile medii de la sate. Cheltu
ielile bugetare pentru tnvățămtat în 
1970 vor fi cu circa 30 te sut*  mai 
mari față de anul 1965.

învățămîntul va da economiei na
ționale circa 550004 cadre, din cere 
circa 310900 munefiori calificați prin 
școli, circa 130000 cadre medii de 
specialitate și tarea 110000 cadre su 
pregătire superioară.

de circulație vor scădea cu peste 0 ta 
sută față de anul 1966. Pentru reali
zarea acestor sarcini, colectivele în
treprinderilor și organele lor coordo
natoare vor trebui să se preocupe In 
permanență de gospodărirea cu maxi
mum de eficiență a mijloacelor pase 
ta dispoziție de către stat. O deose
bită atenție se va acorda redueerii 
cheltuielilor materiale prin valorifica
rea și folosirea cît mai completă a 
materiilor prime, materialelor, com
bustibilului și energiei, prin găsirea 
de noi căi pentru introducerea și ex
tinderea înlocuitorilor etc. Economise 
din reducerea prețului de cost vor 
trebui să fie obținute urmărindu-se 
totodată cu perseverență ridicarea ca
lității produselor — obiectiv de în
semnătate deosebită pentru creșterea 
eficientei în economie și asigu
rarea competivității produselor 
noastre pe piața externă. Va continua 
acțiunea de limitare a cheltuielilor ne
productive.

Organele tutelare ale întreprinderi
lor și cele din aparatul financiar-ban- 
car vor trebui să intensifice tnunpa de 
îndrumare și control, sprijinind în
treprinderile în realizarea sarcinilor 
tor de producție și financiare. Pentru 
a dispune în mod eficient de fondu
rile care le-au fost alocate, întreprin
derile vor trebui să ia măsuri spre 
a preîntâmpina formarea de stocuri 
suprarjormatiye de materii prime, ma
teriale și de mărfuri cu mișcare lentă. 
Creșterea în ritm susținut a produc
ției industriale și agricole, ridicarea 
productivității muncii și reducerea 
prețului de cost, inclusiv micșorarea 
cheltuielilor de circulație. în foste 
ramurile economiei naționale. vor 
contribui la sporirea continuă a re
surselor financiare ale statului, la asi
gurarea în întreaga perioadă 1966- 
1970 a unor planuri financiare echili
brate, a unor bugete excedentare 
și a unei circulații monetare sănă
toase.

Un obiectiv esențial al întregii 
activități economice este Îmbunătă
țirea calității produselor. Ridicarea 
nivelului tehnic al bazei materiale 
de producție, precum șl măsurile or
ganizatorice ce se vor lua ta ftataT*

(Continuări în pag. 9-a)
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ramură vor duce la obținerea unor 
Шв«М№1№ dregeri âîe ifontferfi jjito- 
Aisefar <te eilîUU ridkată. Iti acest 
scop e<ste ntsceSar să fie aplicate 
jtentru fiecare grdpă Se produse și 
|»ntru Secare ptrîfofe îfl parte efi- 
«fit » afetefftilttaW 3 calității, im- 
*unătățititill-se pe această baza stan
dardele și ildrmefe interne; acestea 
ver trebui să țină hiereb păsul cu 
noile cerințe privitoare 14 calitatea 
pftstittofefor. Se vi acbrda toată aten
tat (totlrli întreprinderilor eu mij- 
toâee de măsură și control, ex tinde- 

<' riî și ecHnptetării cu utilaje a Stan-
durilor de proba, ргйсіип și dfga- 

•ț^-ЛМгіі cit itiai Bune a controlului

вИИМс ta uzute, ăsigurindu-se aces
tora condițiile necesare pentru a 
livra mantei produie de calitate ri- 
taâata.

Sarcini de mare fettpoftarlță îfl dd- 
fftftliuJ calității revin industriei cori- 
îteBetetoe de mașini și eledtroWMni- 
« pttirtt ridicarea cofltirttiă а ійѵе-

ОДЬіШЬкіИІё comerciale yi colaborarea 
economică externă

Btzvottatflg tsmtpwă Și multilatera
lă e eeofitititiel naționale, diversifica
rea predltețtei, ргйтоѵагеа continuă 
a progresului tehnic, тег asigură in 
eontinuure creșterea voluiriUldi cofiter- 
țnlui exterior, in айііі ЮТ volumul 

f festei al Sctiintâtirllor comerciale ex
■ ІЙНШ vă crește cu peste 40 ia sută 

față de anta 19Ѳ5.
Verii (tonHnnăte șt adîneite efortu- 

ЙІ*  penteti eonstofort*  de capacități 
86 pftfeititiție, care sâ asigure disponi 
Minți sporite la export. îndeplinirea 
» efeb ffiffi btBe audiții a sânii- 
ЙІІеС ife tiVfare a mărfurilor, lă ter- 
йййеіе prevăzute și ia un înalt nivel 
teiiaic-calitativ și, în acest scop, adap
tata cît mai operativă a producției 
1*  cerințele și exigențele pieții exter
ne, vor trebui să constituie preocupări 
petfttaitaite *ie  triton*  furiitebrttor de 

. mărftirl jteritfu ttptift in acest scop 
s< VUf îttiblifiâlăți formele de organi- 

'.Л,' '
• T sare și metodele folosite în realiza- 

fe# plenului de comerț exterior.

Ѵешііиі nafienal și ridicarea nivelului 
de trai al populației

BeaVoliareâ economiei naționale 
va ere*  «bădiții pentru Creșterea ve- 
піініиі național îfl pefioada 1966-1970 
ed Mfi rîtfh ffiediu anual de circa 7 la 
setă In utilizarea vdîfitaluî națio
nal, fPfiddl . de aewiiulafe prevăzut 
asigură un ritm susținut in sporirea 
producției industriale, lărgirea bazei 
tehnice materiale a agriculturii. mo
dernizarea transporturilor și dezvol
tară*  proporțională a celorlalte ra
muri ale economiei. Totodată prin 
apei Ires fondului de consum cu citea 
se ia sula se creează condiții pen
tru ridicarea continuă a nivelului de 
tfaî, în pffttiul rînti prin creșterea 
veniturilor legate nemijlocit de can
titatea și ealltatea muncii. Salaritil 

'V real urmează se crească în 1970 
cu 29—85 te sută față de nivelul 
din 1965, Ceea c® reprezinte, pentru 
fiecare salariat, un spor absolut «I 
paterii de cumpărate mai mare deeît 
eti realizat în perioada precedentă 
ai S Sfii. s^ofirăâ SîtafWltii FBâ) se 
Va realiza în cea mai mare parte 

lului tehnic ai mașinilor, №*~lațl-  
ilor și aparatelor pe care le execută, 
condiție de bază în obținerea de re
zultate pozitive in întreaga acțiune 
de îmbunătățire к calității prefttuse- 
fet fabrică te. Este tteeeăfir, № ăse- 
тей®й, să ăe asigllre fidfcatea ctfii- 
fifitiâ a itivelldui calitativ al mate
rialelor și semifabricatelor pe care le 
execută industria siderurgică, indus
tria chimică și cBa a petrolului, in
dustria materialelor de construcții, 
industria lemnului ș. a, produsele 
vindute de ele conditioning în mă- 
siită determinantă calitatea mărfuri
lor realizate <fe către alte rtttfiilti. 
triale întreprinderile și rniriiStefeic 
producătoare vor trebui să manifeste 
o deosebită grijă față de calitatea 
liLinuflldr rte consiliu, în scopul îmbu
nătățirii continue a tătarot caracte
risticilor cere determină valoarea lor 
de întrebuințară, realizării unui as
pect estetic atrăgător, ta condițiile 
asigurării unei cît mii largi varie
tăți de sortimente.

Corespunzător nevoilor dezvoltării 
econdihfei naționale, cresc ah de an 
necesitățile de materii prime, instala 
ții, mașini și utilaje, precum și de bu- 
ntifl de larg consum, care în părte 
vor trebui asigurate prin import. Pro
gresul industrial și ttflfiic al ecdnr 
miei riațioriăle cere ca importurile dg 
mașini, utilaje Și ittettteții sâ Fie rea
litate ia іііѵйиі celor mai reușite ti
puri livrate pe plan mondial și să fie 
asigurate la termenele necesare, în 
concordanță eu necesitățile deisWtătii 
noastre economice.

Republica PqptdarS Română va 
continua să dezvolte și să ădîtreeae- 
câ relațiile sale tfe colaborare eoo 
nornică cu țările socialiste și va ex
tinde legăturile economice ou toate 
ătatele pe bata pfttteJplîtor rtfaptst- 
tlfil independenței și suveranității 
naționale, egalității în drepturi, a- 
vantajului reciproc și tieameeteeului 
în treburile interne 

prin majorarea salariilor nominale 
rare reprezintă stimulentul principal 
pentrli creșterea producției și produc
tivității muncii. Pe această bază și 
țitiîrtd seatna de sporirea numărului 
de sateriați, fondul total rte seiâtîi 
V» ii .in anul , 1970, cil circa 50 la 
sută mai mare dec-ît în 1965.

veniturile reale ale țărănimii pe 
o persoană se prevăd să fie eu circa 
20 la sută mai ma tn ІВ70 față de 
1965, pe baza Sporirii producției a- 
gricote» sursa principală de creștere 
« veniturilor? Bănești cOhătitUiftd^ și 
în viitor valorificarea produselor a- 
gricale către stat.

Veftitufile pensionarilor vor spori 
pfta creșterea gtotetăfă a nivelului 
peflsiitor.

Ga-espuiizâiw eu creștem vântu
rilor populației, vă avea 16e sporirea 
vînzărilor de mărfuri prin CâifieFțlul 
socialist și deăveiltarea sftttitelitor 
către populație. Volumul desfacerilor 
<№ mărfuri prin гатями! sseîâiist 
se prevede să crească în 1970, față

de 19ѲЙ. cu so ЛЙ te sute. Viiteâ- tare și nealimentare urmează să 
rile la principalele produse altoten- crească în 1970 față de 1965 astfel :

Creșterea în IU?® față de 
19Й5 fii procente

— carne și preparate din earn*

t»ro

&0 ta suta
lapte la toitâ

— zahăr 56 la sută
- țesături (tircteeit eonfWții} 30 h sută

triefâtaje h lă sută
— încSIțftnmte de ptate 40 la suth

— bobita (Й ta sutâ
— frigidere 5b la suta
- tmmiîti de Spălat fUte 1Ш fa sută

Părâlel 6U etbstefea VîtlzSrilof de 
Hiărturi Se va asigura îftibunătețirea 
continuă я calității poxlitseter și 
dîvefsificăreâ sortimentelor conform 
cerințelor sporite <*№  populației. în 
âmț scoți urtiiCaXă sâ fte luate ftiă- 
Suri peilthi îmbunătățirea relațiilor 
dintre industrie și cnmerț, siimulîn- 
du-Se eît mai tnuit inițiativa înlre- 
jjriftetefifor erwrtereiate Șt a celor pro
ducătoare în ce privește ttori- 
fractarea și livrarea mărfurilor în 
vederea adaptării operative a struc
turii fondului de mărfuri la cerințele 
consumatorilor. Pentru ridicarea ni- 
ѴёІШиі de deservire a populației se 
prevede construirea de noi spății co
merciale, precum și continuarea ac
țiunii de modernizare a nteglzfftelor 
tetlsteilte și de ііі!геЙІК®г« â fotltie 
lor a^ăhsate. de vînzare. îmbimăiățj- 
rea metodelor fetosite în elmoaște- 
r«*  dfererii populați». îfl recepția tte- 
ІЙІЙѴЭ a mărfurilor, precum și ftiâi 
tettieînîCa pregătire și editoare а ІЙ- 
crâtorilor din comerț. Pentru valori
ficarea în inai btMîe eondițiuni a 
producției de legiune și fttfete se va 
asigura dezvoltarea spațiilor de de
pozitare și îneilozare, precum și îrti- 
bunătățirea condițiilor de transport, 
sortare, preambalare și prezentare a 
produselor. In perioada 1966 1970 
se va da o ateriție deosebită dezvol
tării tdrisniuliii intern și interhățtd- 
nâl. Concomitent cu extinderea capa
cității de cazare pe litoral, vor fi 
piiee în valoare rtoî zone de interes 
turistic; se vă acorda o atenție deo
sebită sporirii obiectivelor turistice, 
re-erariilor și serviciilor, ereîrtdu-se 
astfel noi puncte de atracție pentru 
vizitarea țării noastre. Vor trebui 
utilizate forme cît mai variate de 
cazare și alimentație publifeă — cu 
b amplasare judicioasă a acestora 
pe teritoriu — care să satisfacă eît 
mai deplin cerințele diferitelor cate
gorii de turiști și să cdhttibuie la 
lărgirea activității turistice în toate 
regiunile țării. In cursul cincinalu
lui viitor se Va dubla capacitatea 
de cazare în hoteluri și construcții 
ușoare (cupuțe. campinguri, cabane, 
ș. a.), destinată ttifteriiulul. Volumul 
serviciilor către populație vă crește 
cu 50- 55 la sută în 1970 față de 
І96Й prin extinderea actualelor ser
vicii, dezvoltarea de noi forme de 
servieii la orașe și sate. îmbunătă
țirea Continuă a nivelului de deser
vire a populației. Se vă dezvolta 
activitatea unităților industriei lo
cale ; va erește volumul serVietilor 
nelndlistriale executate de Unitățile 
de spălătorii, dtitâțătoirîii ș. ă. asigu- 
rfted o mei toată sat fiți «cere * MM*  
rftw populați», in domeniul g«p&- 
dăriei comunale rețeaua de distribu

ție a apei potabile în medial urban 
se va extinite cu eireă 2 400 km în 
uf-itiătoril 5 afli; ste vor coPstfui și 
tfezVdită Instalațiile dă almterităre Cu 
apă îfl nuilieroase orașe, cattHlâtea 
de apă potabilă ce se va distribui 
îii anul 1970 efeseînti eu circa 40 
ta suta față tie cea diti attol 1965. 
Itețfeaua d® eătatoare va citește eu 
circă 1 500 Ktti; ăe Vă acorda 0 deo
sebită atenție acțiunii pentru pro
tecția cursurilor de apă, în Vederfea 
utilizării complexe а acestora, pu- 
httida-se ta IttHcțitin® stâții de fu
rare â âțtelor iizâte orășenești și *to-  
siâlații tie epurare la întreprinderi. 
Se va dezvolta și se va ftfeutiâlâți 
№ (tohtlrfltare tfarftpcâtol ofâșănfeic 
tte persoane pHfi Sțtorltteă pâreilliii 
tte transport în comun, îndeosebi a 
parcului de autobuse. Itină in anul 
1970 parcul tos âiitovetiicule pbntrli 
transportul în еШШ vă etește eti 
drea 45 la Sute fată de d» din toiul 
1965. Tbtodată, îh principalele orașe 
din țară se vor codetrăi noi 
bâze de exploatare Și întreținere a 
mijloacelor de transport urban. Sever 
realiza nbi spații verzi și plantații 
în orașe și centre muncitorești.

îmbunătățirea în centinuare a 
condițiilor de locuit ale oamenilor 
muncii va constitui un*  din proble
mele importante ale planului de 
dezvoltare economică. In următorii 
cinci ani se vor construi din fon
durile statului circa 9 000 mii m p, 
adică etre*  300 000 âpartantente. cu 
cite*  25 Ia sută mai tmrițe tibeft ta 
pwieeda 1961—1066. Noile locmteje 
se vor construi în ммтЫиГі ui- 
zeetrate eu dotâriie tehnico-edHitare 
și eu unitățile de eotoerț, alunenia 
țte publică, prestații de servicii, școli, 
dispensare, neetaare deservirii pepu- 
lațfei din aceste mari ansambluri. 
Va trebui să se accentueze preocu
pară*  pentru execuția coordonată a 
acestora, astfel îffiSt lâ darea îh fo
losință a noilor locuințe să ifltre m 
fuhcțnme și dotările aferente. Se va 
lărgi gama tipurilor de apartamente, 
•reicomitem cu diferențierea tipurilor 
de Wtieuri de locuințe. Se vor îmbu
nătăți suprafața utile • apartamen
telor și gradul de finisaj și de echi
pare. în care scop «fe prevede ca in
vestiția pe riî p de suprafață Itictii- 
bilă să crească cu circa 10 la sută 
Construcția пейот locuințe V*  eon- 

jBiteii la ridicarea nîteieMta ilrBâ-^ 
mstic al orașelor și centrelor mun
citorești și totodată ia tminmătăți- 
rea condițiilor de loeurt.

In deriteiltal etilWii se vor tati- 
strui tioi aștaămwite de artă, ctrte- 

m*tegr*fe,  cluburi p« lîrtfțfl între- 
pflMWi. № ii06le âffi pruictpaWe 
centre industriale se vor construi

case de cultură ou săli de specta
cole șî întrumri. Se vor dezvolta te
leviziunea și radiodifuziunea în ve- 
tosfăa фбГІи. volumului orelor de 
pttegftoii Și a acoperirii în bune con- 
tiițilttti a teritoritdui țării. Va fi 
sporită capacitatea studiourilor de 
Ifft^lfcțfe cinematografică. Prin dez- 
rdUireti industriei poligrafice, căreia 
îi v®r 11 acordate investiții orientate 
în principal spre dotarea cu utilaj 
ffiofen, âe vor crea condiții de creș
te» â titajelor cărților, ziarelor și 
revistelor și de îmbunătățire a pre
zentării grafice a acestora

Iii această perioadă HivtaWțîile 
pentru apMminiete ейНигіЙе tor 
crește cu aproape 76 la euiâ. i*r  chel
tuielile bugetare cu cea. fa ttotfe

In domeniul ocrotirii sănătății 
se va pune în eonlimtere aeeentul 
pe intensificarea măsurilor prefitav- 
iice, aiitiepideiîiice, de igienă și prci- 
tdeția nimicii. In acest scop peste 
S3 la sută din fondurile de ta vesti- 
ții destinate ocrotirii sănătății se 
vor folosi pentru îmbunătățire*  *-  
ststenței de urgență și aWtotaatbrii. 
Se Vbt face în et?ntihtiarfe tfeftti 
pbdttij dezvoltarea și îmbunătățirea 
asistenței medicale spitalicești fel 
cate scop s6 Vor aloci errea 35 la 
stită dta totalii! itiVesflțiilot pentru 
ocrotirea sănătății. Se vof da fii 
funcțiune citea 7 000 paturi în Spi
tale moderne, de mareeapaeitate, șiite 
va începe construite*  uner litttiâțî 
însumînd circa 5 000 de patiifi e»r*  
Vor intra în fflHcțiilfle ШфЙ ІІ70. 
Peste 33 la sută dfei volumtil Йі- 
veetițiitor destinate asrotirii sănătă
ții se vor folosi pentru dotare*  r*-  
tefei sanitare cu tttifajfe și âp<tra№ă 
medicală în vederea îmburiătățifii 
activității acesteia. Paralel eu 
voltarea bazei mâterfafe; ее ѴЫ teta 
măsuri pentru îmbunătipree dffâfiî- 
Жіі aăfâtehței fltedfcâfe fel «■fcfeiti 
de a b face iliai Opera liVă șt foii 
eficientă. In domeniul ВаІйёа^ЙШ- 
fîc se vor ttfibufiătăți condițiile de 
cazare și tratament în stațiuni «â 
dficteflțâ terapeutică recufitectSfă, eS- 
rWă li Să Ш asigura concotttifefit 
dtilârfie edilitare și de desSrvM. Рвй- 
tfa ttexvdltatei bazei rhâteriate â 
iltlblHI flitee și sportului se Vor a- 
Slglifa investiții de йрМЗірё 2 ori rtiâl 
mari decît realizările Sfii pertoatta 
1961—1965, fit scopul îftibUnMâtirfi 
condițiilor materiale pentru praettoâ- 
re*  diferitelor ramuri SțtotWve Й *-  
tențte tosebitâ s6 va totorda dfttael- 
tta aeWWâțîi d« ШЙ.

.*■

înfăptuirea prevederilor plamdai 
ciiieinal de dezvoltare a economiei 
naționale pe perioada фбб—1970 v« 
însemna un nou și ifopbttant pae 
înainte în creșterea putetii eedito- 
mice a țârii și în perfecționarea re
lațiilor de producție soctaltefe, în ri
dicarea bunăstării materiale și cul
turale a poporului român. Aceasta 
va constitui o nouă confirmare a Ste 
periorității offeiduirii sbetaltate, o 
contribuție a țârii noastre ta întări
rea continuă a sistemului mofltiiai 
socialist

Prezedtfhd spre dezbatere pro
iectul de Oirectiite, Csntife- 
tal Gentral al Partidului ăWt- 
eitoresc Român își exprimă ежі- 
vidgerea că clasa muncifoare, țârâ- 

/ titotea, intelectualitatea vbr mtefci 
cu abnegație și devotament penitu 
îndeplinirea mărețelor obiective prt- 
v&âute îft noul plan rnctnâl, pwnțri- 
du-și fiifreaga energie și putete de 
creație în slujba. înfloririi ți jahteți*>  
rității României socialiste.



STEAGUL ROȘO

I

ț
Proiect de Directive

ale Congresului al IV-lea al Partidului Muncitoresc Român 
cu privire la energetice si electrificarea țării

1966-1975

I
Prin realizarea Planului de elec

trificare pentru anii 1951—1960 și 
a Directivelor planului șesenal de 
dezvoltare a economiei naționale in 
anii 1960—1965, baza energetică a 
economiei s-a dezvoltat în ritm sus
ținut; ea a asigurat în perioada 
1951 —1965 combustibilul și energia 
electrică necesare pentru creșterea 
de peste 6 ori a producției industria
le, precum și satisfacerea celorlalte 
nevoi ale economiei.

In antd 1965 consumul total de 
combustibil este de peste 3 ori mai 
mare, iar cel de energie electrică 
de aproape 9 ori mai mare ca în 
1950

Aceste înfăptuiri, rod al politicii 
științifice marxist-leninisie a Parti
dului Muncitoresc Rdmân. sînt parte 
integrantă a marilor realizări obți
nute de oamenii muncii sub condu
cerea partidului în opera de con
struire a socialismului în patria 
noastră.

Pe seama rezultatelor obținute în 
lucrările de cercetare geologică des
fășurate în această perioadă s-a 
dezvoltat continuu baza energetică, 
creîndu-se totodată premize favora
bile pentru extinderea ei în anii 
viitori.

Ritmul mediu anual de creștere a 
producției de energie electrică în ul
timii 6 ani este de peste 17 la sută. 
In prezent se produce în 24 zile mai 
multă energie electrică decât întrea
ga cantitate realizată în anul 1938.

Puterea instalată în centralele e- 
lectrice a crescut în perioada 1951— 
1965 de aproape 5 ori. ajungînd în 
1965 la 3,5 milioane kW. S-au con
struit în acești ani centralele termo 
și hidroelectrice de la Paroșeni, Doi- 
cești, Fîntînele, Borzești, Brazi, Bi- 
caz, Sadu, cascada de hidrocentrale 
de pe rîul Bistrița ; au fost reali
zate primele etape de construcție ale 
marilor termocentrale Luduș și Gra- 
tova.

S-au îmbunătățit continuu indicii 
tehnico-economici și de folosire a 
capacităților de producție. La finele 
anului 1965, puterea instalată în cen
tralele electrice nu atinge însă ni
velul prevăzut ca urmare a întîr- 
zierilor la livrarea unor agregate 
însumînd aproape 400 MW; aceste 
întîrzieri se vor recupera în cursul 
anilor 1966—1967.

A fost creat și dezvoltat sistemul 
electroenergetic național, care cu
prinde acum aproape 95 la sută din 
totalul puterii instalate în centralele 
electrice și o vastă rețea de linii e- 
lectrice, totalizînd peste 95 000 km

O dată cu dezvoltarea rețelelor e- 
lectrice de distribuție în orașe, ra
ioane și regiuni, au fost electrifica
te peste 7 000 sate; la sfîrșitul a- 
nitlui 1965, aproape 50., la sută din 
totalul satelor noastre vor fi electri
ficate.

Pentru punerea în valoare a avan
tajelor economice pe care le prezintă 
producerea combinată de energie e- 
lectrică și termică, s-a extins termo- 
ficarea industrială și urbană. Aproa
pe jumătate din totalul puterii in

Proiect adoptat de Plenara С. C. 
al P.M.R. din 31 mai — 2 iunie a.c. 
După discutarea lui în organizațiile 
de partid, în adunări ale oamenilor 
muncii și în presă, proiectul va fi 
supus dezbaterii și aprobării Con
gresului al IV-lea al Partidului Mun
citoresc Român.

stalate în centralele termoelectrice 
cu turbine de abur s-a realizat în 
centrale de termoficare.

înzestrarea cu -energie electrică a 
industriei a crescut de la 2 300 kWh 
pe an și muncitor industrial în 1950 
la aproape 8 300 kWh în 1965.

Extinderea bazei energetice și dez
voltarea electrificării au cerut, pen
tru asigurarea necesităților de ener
gie din resurse proprii, eforturi 
mari de investiții din partea statu
lui, care în anii 1951—1965 au re
prezentat mai mult de 42 la sută din 
totalul investițiilor în industrie.

In pas cu dezvoltarea bazei ener
getice și a electrificării au crescut 
cadre de muncitori, tehnicieni, ingi
neri, oameni de știință, au fost crea
te și organizate institute de cerce
tări, studii și proiectări și întreprin
deri specializate în lucrări de ex
plorări, exploatare, construcții și 
montaje.

Prin ridicarea continuă a nivelului 
teljnic in instalațiile producătoare 
și consumatoare de energie și prin 
eforturile muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor din întreprinderi, con
sumurile specifice energetice au scă
zut, în ultimii 10 ani. cu mai mult 
de 36 la sută.

In perioada 1951—1965 a fost crea
tă și se dezvoltă industria construc
toare de instalații energetice și in
dustria electrotehnică.

In aceiași timp a fost începută 
valorificarea complexă a cursurilor 
de apă prin lucrări de amenajări hi
droenergeticei irigații, alimentări cu 
apă a întreprinderilor industriale și 
a centrelor populate.

Realizările obținute în dezvoltarea 
bazei energetice crează premizeie 
pentru asigurarea în condiții mai 
bune cu combustibil și energie elec
trică a tuturcr necesităților econo
miei naționale.

II
Pianul de dezvoltare în următorii 

10 ani a bazei energetice a econo
miei și a electrificării are urmă
toarele sarcini principale :

1. Intensificarea eforturilor pentru 
descoperirea de noi rezerve de com
bustibili și creșterea eficienței eco
nomice a lucrărilor de cercetare geo
logică.

2. Creșterea producției de energie 
primară, finind seama de situația 
rezervelor geologice, pentru a se asi
gura în cît mai mare măsură din re
surse interne nevoile de energie ce
rute de dezvoltarea în continuare a 
economiei naționale. Dezvoltarea în- 
tr-un ritm mai accentuat a extrac
ției de cărbuni și a amenajărilor 
hidroenergetice, pentru a continua po
litica de economisire a rezervelor 
de țiței și gaze în vederea folosirii 
pe o perioadă de timp cît mai înde
lungată a acestora ca materie pri
mă în industria chimică și pentru 
utilizări în scopuri tehnologice.

3. Extinderea valorificării resurse
lor hidroenergetice ale Dunării, în 
colaborare cu «-țările riverane ve
cine, și a cursurilor interioare de 
apă, înir-o proporție ridicată, prin 

amenajări care o dată cu construc
ția de hidrocentrale, să asigure utili
zarea apelor pentru irigații în agri
cultură, alimentări cu apă indus
trială și apă potabilă, piscicultura 
și alte folosințe.

4. începerea utilizării energiei nu
cleare pentru producerea de energie 
electrică și termică.

5. Extinderea electrificării, eonii- 
nuîndu-se politica de cohcentrare a 
puterii în centrale mari și îolosin- 
du-se pentru echiparea acestora agre
gate de puteri mari unitare.

6 Continuarea și intensificarea ac
țiunii generale de economisire și 
raționalizare a tuturor consumurilor 
de combustibili, energie electrică și 
teixnică, prin creșterea randamente
lor, valorificarea resurselor secun
dare. energetice și scăderea consu
murilor specifice.

7. Extinderea termoficării indus 
triale și urbane, vaforifioîndu-se la 
maximum instalațiile existente și 
cele noi ce se vor crea, prin ampla
sarea marilor consumatori indus
triali de energie termică și electrică 
în jurul centralelor de termoficare.

8, Asigurarea unui nivel tehnic ri
dicat în exploatarea instalațiilor e- 
nergetice; pregătirea cadrelor de 
muncitori, tehnicieni și ingineri cu 
înaltă calificare.

1965 1975

Țiței 1 mii. t 12,55 13,5—14
Gaze asociate
petrolifere mild. mc. 4 Aprox. 4,5
Gaz metan mild. m.c. 13,7, 19—20
Cărbuni mii. t 12 35—40
Energie nucleară mii. t ex. — Aprox. 2
Energie hidro mild. kWh 0,87 10

Aportul cărbunilor, energiei ape
lor și al energiei nucleare în aco
perirea necesităților va reprezenta 
în 1975 aproape 28 la sută, față 
de aproximativ 11 la sută cărbuni 
și energie hidroelectrică în 1965.

Electrificarea se va dezvolta și în 
viitorii 10 ani într-un ritm susținut, 
mai ridicat decît a.l celorlalte ra
muri ale economiei naționale.

In anii 1966-1975 se va instala în 
centralele electrice o putere de cca. 
10 milioane kW care reprezintă de 
aproape 3 ori puterea centralelor 
electrice din țara noastră la sfîrși
tul anului 1965.

Pentru a se valorifica în condițiile 
tehnice și economice cele mai bune 
cantitățile mari de cărbune care vor 
fi extrase din Oltenia și în Valea 
Jiului, se vor construi, în afară de 
termocentrala Craiova care va fi 
amplificată pînă în anul 1969 la o 
putere de 1 milion kW, încă două 
termocentrale pe bază de cărbuni.

Se construiește și se va da în fo
losință pînă în 1970-1971 importan
tul nod hidroenergetic și de naviga
ție Porțile de Fier, care se realizează 
în colaborare cu Republica Socia
listă Federativă Iugoslavia, avînd o 
putere instalată pe partea românească 
de peste 1 milion kW și o pro
ducție anuală mai mare' de 5 mili
arde kWh. Se lucrează, împreună cu 
Republica Populară Bulgaria. la 
elaborarea studiilor și proiectelor 
pentru o hidrocentrală pe Dunăre 
in zona Islaz. Pe rîurile interioare 
se Vor construi în următorii 10 ani, 
în afară de hidrocentrala „Gh. Gheor- 
ghiu-Dfej“ — Argeș, care va fi dată 
în funcțiune în 1966, un număr de 
centrale hidroelectrice cu o putere 
instalată totală de aproape 1,5 mi
lioane kW, dintre care cele mai im
portante vor fi pe rîurile Lotru, Se-

9. Dezvoltarea în continuare a in
dustriei constructoare de mașini și 
a industriei electrotehnice. pentru 
satisfacerea într-o mai mare mă
sură și la un înalt nivel tehnic a 
necesităților de utilaje și agregate 
pentru producerea și utilizarea ener
giei.

III
In concordanță cu dezvoltarea eco

nomiei naționale, consumul total 
anual de energie va crește pînă în 
1975 la 70—75 milioane tone com
bustibil convențional; producția de 
energie electrică la 55—60 miliarde 
kWh, iar distribuția de căldură prin 
termoficare la 40—45 milioane Giga- 
calcrii.

Consumul global de energie va 
crește de la 2 100 kg combustibil 
convențional pe locuitor în 1965 la 
circa 2 745 kg în 1970 și circa 3 550 
kg în 1975, iar producția de ener
gie electrică va crește de la 925 
kWh pe locuitor în 1965, la circa 1700 
kWh în 1970 și aproximativ 2 850 
kWh în 1975.

Contribuția diferitelor forme de 
energie primară din resurse interne 
în acoperirea necesităților din anul 
1975, în raport cu realizările din 
anul 1965, va fi următoarea: 

beș, Someș, Șiret, Olt, Criș. O pu
tere de aproximativ 1 milion kW 
electrici se va realiza in centrale 
electronucleare.

Restul puterii se va realiza prin 
construcția unei termocentrale noi 
pe păcură și prin amplificarea ter
mocentralelor existente.

Din totalul puterii noi în centrale 
termoelectrice, aproximativ 25 la su
tă va fi în agregate de termoficare. 
Aceasta va permite realizarea unor

Ritmic din
Hotărîți de a-și aduce din plin 

contribuția la realizarea angajamen
tului asumat de colectivul exploa
tării în cinstea celui de-al IV-lea 
Congres ai partidului — de a ex
trage peste prevederi 3500 tone de 
cărbune cocsificabil — încă din pri
mele zile ale lunii iunie, minerii 
sectorului III al minei Lupeni au 
reușit să-și depășească în mod rit
mic sarcinile de plan. îndeosebi,

Obiective
Colectivul Fabricii de fire artifi

ciale „Viscoza" din Lupeni desfă
șoară o activitate însuflețită pentru 
a înfăptui angajamentele luate în 
cinstea celui de-al IV-lea Congres 
al partidului. Calculele făcute la 
sfîrșitul lunii mai au arătat că u- 
nele obiective sînt deja realizate. 
Astfel, filatorii s-au angajat să rea
lizeze pînă la Congres 10 tone fire 
de mătase și 9 tone sulfura de car
bon peste plan. Situațiile încheiate 
indică nu numai realizarea ci și de
pășirea acestor obiective. Pe primele 
cinci luni din anul curent colecti
vul fabricii a produs cu 10,3 tone 

economii de circa 2,5 milioane to
ne combustibil convențional în 1970 
și circa 3 milioane tone în 1975.

Se vor instala agregate mari, cu 
parametri ridicați și se vor lua mă
suri pentru reducerea consumului 
specific de combustibil în centralele 
electrice cu 20—25 la sută.

Sistemul electroenergetic național 
va fi extins prin construirea de 
linii electrice de transport și distri
buție, realizîndu-se 2 800—3 000 km 
linii de 220—400 kV și aproxima
tiv 25 000 km linii de 20 și 110 kV; 
în același timp se vor dezvolta și 
moderniza rețelele regionale, raiona
le și orășenești de distribuție.

Se vor electrifica în continuare 
cel puțin 1 000 sate anual, astfel,, 
ca electrificarea rurală să fie prac
tic încheiată în 1972-1973. Se va 
intensifica folosirea energiei electri
ce în producția agricolă șfe. zo
otehnică. Se va extinde elec
trificarea căilor ferate, a trans
porturilor în comun în orașe 
și. se vor asigura cu energie elec
trică și termică nevoile populației. 
Marea majoritate a construcțiilor noi 
de locuințe va fi asigurată cu în
călzire din rețele termice publice.

☆

Realizarea importantelor obiective 
prevăzute pentru extinderea bazei e- 
nergetice și a electrificării țării în 
următorii 10 ani va asigura îmbună
tățirea continuă a alimentării cu 
combustibil și energie electrică a 
tuturor ramurilor economice și sa
tisfacerea într-o măsură tot mai 
largă a necesităților de consum ale 
populației. Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Român este încre
dințat că muncitorii, tehnicienii și 
inginerii din domeniul energeticii și 
electrificării, oamenii de știință, co
lectivele din întreprinderile producă
toare de utilaj și echipament ener
getic, prin munca lor creatoare pe«- 
tru realizarea acestor Directive, vor 
aduse o nouă și însemnată contribu
ție la dezvoltarea economiei națio
nale și creșterea bunăstării popo
rului. e.

primele zile
prin munca însuflețită a frontaliști- 
lor conduși de minerii Ghioancă 
loan, Petre, Constantin și Ghioaneă 
Sabin, colectivul sectorului a trimis 
la ziuă pînă ieri dimineață 470 
tone de cărbune peste sarcinile pla
nului. Este depășirea cea mai mare 
înscrisă pe graficul întrecerii ce se 
desfășoară între sectoarele miniere 
ale Văii Jiului.

îndeplinite
fire de mătase și cu 29,1 tone sul
fura de carbon mai mult decît pre
vederile planului.

La îndeplinirea acestor obiective 
și-au adus în mod deosebit contri
buția operatorii chimișfi Moja Vic
tor și Lung Vaier, Tașcău Petru 
și Vîrtosu Petru, răsucitoarea Pre- 
cup Veronica, depănătoarea Puiu 
Paraschiva, instalatorul Szasz Ale. 
xandru, lăcătușul lakob Iosif și 
mulți alții care au pus întreaga lor 
pricepere și experiență în slujba 
îndeplinirii angajamentelor luate de 
colectiv.
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