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Caracteristicile fundamentale ale 
planului cincinal le constituie faptul 
că el asigură dezvoltarea armonioasă, 
ascendentă a întregii economii națio
nale.

(Din cuvîntul rostit de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la închiderea lucrărilor plenarei)

PLENARA COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

In zilele de 27 și 28 iunie a. c. a avut loc ședința 
plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român. La lucrările plenarei au participat ca invitați 

| șefi de secție ai C.C. al P.CJL, membrii Colegiului 
Central de Partid, miniștri, conducători ai organiza
țiilor de masă și ai unor instituții centrale de stat, 
secretarii pentru problemele economice ai comitete
lor regionale de partid, redactori-șeii ai ziarelor 
Centrale.

Plenara a dezbătut:
1. PROIECTUL PLANULUI CINCINAL DE DEZVOL

TARE A ECONOMIEI NAȚIONALE PE PERIOADA 
19GB—1970.

2. PROBLEME ORGANIZATORICE.
In cadrul dezbaterilor asupra planului cincinal au 

hiat cuvîntul tovarășii: Miu Dobrescu, prim-secretar 
al Comitetului regional de partid Iași, Ion Stănescu, 
prim-secretar al Comitetului regional de partid Ol
tenia. Nicolae Vereș, prim-secretar al Comitetului re
gional de partid Mureș-Autonomă Maghiară, Mihai 
Marinescu, ministrul industriei construcțiilor de ma
șini. Aurel Duca, prim-secretar al Comitetului re
gional de partid Cluj, Dumitru Balalia, prim-secretar 
al Comitetului regional de partid Ploiești, Iosif Uglar, 
pjțm-secretar al Comitetului regional de partid Ma- 
rStnureș, Constantin Scarlat, ministrul industriei chi
mice, Constantin Dăscălescu, prim-secretar al Comi
tetului regional de partid Galați, Ion Marinescu, mi
nistrul industriei metalurgice, Gheorghe Călin, prim- 
secretar al Comitetului regional de partid Hune
doara. Emil Drăgănescu, ministrul energiei electrice, 
Vasile Potop, prim-secretar al Comitetului regional 
de partid Suceava, Dumitru Popa, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de partid București, Alexandru 
Boabă, ministrul petrolului. Constantin Sandu, pre
ședintele Comitetului Executiv al Sfatului popular re
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ÎN VIATA POPORULUI ROMÂN, 
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Cuvîntul de închidere
â rostit de tovarășul Nicolae Ceaușescu 

la Plenara €• €. al P. C. R.
din 27—28 iunie 1966

Tovarăși

Planul cincinal pe anii 1966— 
1970, dezbătut de Plenara Comite
tului Central al Partidului, sinte
tizează coordonatele principale ale 
politicii partidului în etapa actuală, 
reflectă direcțiile fundamentale ale 
dezvoltării României stabilite de 
Congresul al IX-lea în vederea con
tinuării pe o treaptă superioară a 
procesului de desăvîrșire a con- 
ctrucției socialiste.

In perioada care a trecut de la 
Congres, Comitetul Central a luat 
O serie de măsuri pentru înfăptui
rea hotărîrilor adoptate, pentru asi
gurarea mersului înainte în dome
nii importante ale vieții economice 
și sociale din tara noastră. Un am
plu program a. fost stabilit pentru 
dezvoltarea bazei tehnice-materiale 
și îmbunătățirea conducerii și pla-

Ridicarea 
a aefivitafii

După cum se știe, Congresul al 
IX-lea al partidului, trasînd sar
cina perfecționării conducerii și 
planificării economiei naționale, 
îmbunătățirii metodologiei planifi
cării de perspectivă, a indicat ela
borarea. pe baza Directivelor, a 
planului cincinal. In acest scop s-a 
trecut încă din luna august a anu
lui 1965 la o amplă și laborioasă 
muncă pregătitoare în vederea e- 
laborării planului de perspectivă.

Tntocmirea planului cincinal s-a 
făcut pe baza analizării aprofunda
te a condițiilor și resurselor eco
nomiei noastre naționale, a cunoaș- 

nificării agriculturii; au fost Înfi
ințate Uniunea Națională a Coope
rativelor Agricole de Producție, u- 
niunile regionale și raionale. Pen
tru coordonarea activității științi
fice și legarea mai strînsă a cerce
tării de nevoile economice, sociale 
și culturale ale țării, a fost consti
tuit Consiliul Național al Cercetă
rii Științifice. S-au stabilit măsuri 
pentru dezvoltarea mai rapidă a 
producției de mașini-unelte, elec
trotehnice și electronice, de utilaj 
energetic, precum și a pieselor de 
schimb. In ultimul timp au avut 
loc consfătuiri pe țară cu lucrăto
rii din construcții, din comerț șl 
din industria constructoare de ma
șini, care au dezbătut principalele 
obiective și măsurile necesare pen
tru progresul continuu a! acestor 
importante sectoare ale economiei 
naționale.

pe o treaptă superioară 
de planificare a economiei

terii legilor obiective ale dezvoltă 
fii sociale; a cerințelor vieții, a fe
nomenelor noi care apar în cadrul 
societății. La temelia elaborării 
planului au stat analizele și dez
baterile organizate în toate unită
țile economice, propunerile între
prinderilor, ale organizațiilor de 
partid și de masă, care au eviden
țiat posibilitățile reale de dezvol
tare a producției în toate dome
niile, precum și căile de valorifi
care a rezervelor economice exis
tente.

Un rol important în definitiva
rea planului cincinal au avut mi

gional Argeș, Miron Nicolescu, președintele Acade
miei Republicii Socialiste România, Teodor Haș, prim- 
secretar al Comitetului regional de partid Crișana. 
Nicolae Giosan, președintele Consiliului Superior al 
Agriculturii, Vasile Daju, președintele Comitetului 
Executiv al Sfatului popular regional Banat, Bujor 
Almășan, ministrul minelor, Gheorghe Roșu, prim- 
secretar al Comitetului regional de partid Bacău, Ion 
Voina, prim-secretar al Comitetului regional de partid 
Brașov, Vasile Vîlcu, președintele Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Producție, Constantin 
Doncea, președintele Comitetului de Stat pentru Va
lorificarea Produselor Agricole, Vasile Mateescu, pre
ședintele Comitetului Executiv al Sfatului popular 
regional București, Gheorghe Cioară, ministrul co
merțului exterior. Constantin Mîndreanu, prim-secre
tar al Comitetului regional de partid Dobrogea, Gheor
ghe Vasilichi, președintele Uniunii Centrale a Coope
rativelor Meșteșugărești.

In încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al C.C. al 
P.C.R.

Plenara a aprobat în unanimitate proiectul planu
lui cincinal de dezvoltare a economiei naționale pe 
perioada 1966—1970, care urmează a fi supus dezba
terii Marii Adunări Naționale.

In legătură cu problemele organizatorice, plenara 
a hotărît în unanimitate alegerea :

în Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a tovară
șilor Maxim Berghianu și Ilie Verdeț;

ca membri supleanți ai Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R. a tovarășilor Manea Mănescu și Dumitru 
Popa;

în Prezidiul Permanent al C.C. al P.C.R, a tovarăși
lor Paul Niculescu-Mizil și Ilie Verdeț;

în Secretariatul C.C. al P.C.R., a tovarășului Mihai 
Gere.

nisterele și celelalte organizații e- 
conomice centrale care au sinteti
zat și corelat propunerile de plan 
în cadrul diferitelor ramuri și do
menii ale economiei; Comitetul da 
Stat al Planificării a desfășurat o 
activitate valoroasă pentru coordo
narea întregii acțiuni de planifi
care.

La concretizarea prevederilor pla-, 
nului- cincinal o contribuție deose
bită au adus-o masele largi de oa
meni ai .muncii din întreprinderi și 
instituții, participarea activă a unui 
larg cerc de specialiști și oameni 
de știință, de activiști de partid 
și de stat. Se poate afirma că ac
tualul plan cincinal al patriei noas
tre este opera întregului popor, a 
întregului nostru partid, emanație 
a gîndirii și înțelepciunii celor ce 
muncesc; aceasta dă planului nos
tru forță și trăinicie, constituie ga
ranția îndeplinirii lui cu succes.

In cursul activității de întocmire 
a planului cincinal au ieșit la ivea
lă noi resurse și rezerve ale eco
nomiei naționale, ceea ce a permis 
majorarea unora • din principalele 
cifre prevăzute în Directive; s-a 
reliefat totodată necesitatea intro
ducerii în plan a unor noi sarcini 
și obiective, menite să contribuie 
la asigurarea unei mai bune pro
porționări a dezvoltării diferitelor 
ramuri economice, la asigurarea 
creșterii și mai viguroase a eco
nomiei.

In elaborarea planului cincinal 
conducerea de partid și de stat a 
pornit de la concluziile desprinse 
din analiza experienței, atît pozi
tive cit și negative, dobîndită în 

activitatea de planificare desfășu
rată în trecut.

După cum se știe, pînă în pre
zent activitatea economică din țara 
noastră s-a desfășurat pe baza Di
rectivelor generale cu privire la 
dezvoltarea economiei pe o peri
oadă de 5 sau 6 ani. De fapt, în 
practică, munca de planificare a 
constat în întocmirea unor planuri 
economice anuale. Desigur, siste
mul planificării anuale nu a dat 
posibilitatea punerii depline în va
loare a superiorității economiei 
noastre socialiste planificate, a de
terminat unele stări de lucruri ne
gative, neajunsuri în îndeplinirea 
Directivelor de perspectivă. S-a 
pierdut astfel din vedere uneori a- 
sigurarea proporționalității între u- 
nele ramuri, s-au manifestat per- 
turbații și lipsă de ritmicitate în 
îndeplinirea planurilor. Desfășura
rea activității pe baza planurilor 
anuale a lipsit ministerele și între
prinderile de perspectiva clară a 
principalelor lor obiective pe o peri
oadă mai îndelungată, precum și 
de posibilitatea asigurării mijloace
lor materiale corespunzătoare. In 
aceste condiții a fost posibilă a- 
pariția unor manifestări de subiec
tivism, modificări nejustificate în 
destinația unor investiții, în am
plasarea unor obiective industriale, 
ceea ce a avut urmări negative a- 
supra politicii de dezvoltare armo- 
nioasă, pe întreg cuprinsul țării, a 
forțelor de producție, precum și a- 
supra eficacității activității econo
mice.

Criticind neajunsurile manifesta
te in trecut în sistemul de planifi
care, Congresul al IX-lea al parti
dului a trasat sarcina concretizării 
programului de dezvoltare econo
mică cuprins în Directive în cadrul 
unui plan cincinal desfășurat pe 
ani. Aceasta răspunde unor nece
sități vitale ale vieții economice a 
țării noastre, a cărei complexitate 
și amploare crește necontenit, per
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planului cincinal le constituie faptul 
că el asigură dezvoltarea armonioasă, 
ascendentă a întregii economii na
ționale. Cincinalul prevede crește
rea în ritm susținut a industriei 
socialiste și în orimul rînd a in
dustriei grele; se stabilește în ace
lași timp o dezvoltare mai rapidă 
decît în trecut în domeniul pro
ducției bunurilor de larg consum, 
atît din punct de vedere al capa
cității de producție cit și al înzes
trării tehnice; planul acordă de a- 
semenea o importanță sporită a- 
griculturii, creșterii rolului acestei 
ramuri principale în economia ță
rii noastre, contribuției sale la pro
gresul multilateral al societății. Un 
rol de seamă în prevederile pla
nului cincinal ocupă știința, cultu
ra, învățămînt'ul, îmbunătățirea 
vieții poporului. întregul an
samblu de prevederi al planului 
cincinal are drept țel unic dezvol
tarea și mai puternică a bazei ma
teriale a socialismului, întărirea 
și înflorirea orînduirii noastre so
cialiste, creșterea bunăstării mate
riale și spirituale a oamenilor mun
cii de la orașe și sate. Amploarea 
și ritmul dezvoltării economiei na
ționale se oglindește în faptul că 
produsul social va înregistra o 
creștere de circa 50 la sută, veni
tul național sporind în cursul cin

mițând cunoașterea tot mai aprofun
dată și valorificarea superioară a 
resurselor țării în scopul asigurării 
mersului înainte ale întregii noas
tre societăți.

Actualul plan cincinal prevede 
atît proporțiile generale de dezvol
tare a economiei, raporturile între 
ramurile economice, cit și dezvol
tarea fiecărei ramuri în parte, a 
fiecărei întreprinderi, anual și pe 
întreaga perioadă. Fiecare minister, 
fiecare regiune, fiecare unitate e- 
oonomică are acum un program 
clar de activitate pînă în anul 
1970. Ele cunosc de pe acum mij
loacele de oare dispun pentru rea
lizarea sarcinilor de viitor, a fie
cărui produs planificat, precum și 
forța de muncă care trebuie asi
gurată. Aceasta dă fiecărui minis
ter și fiecărei unități posibilitatea 
de a lua din timp toate măsurile 
economice, financiare și tehnice în 
vederea realizării ritmice și în cele 
mai bune condiții a tuturor obiec
tivelor planului.

Elaborarea în acest fel a cinci
nalului dă organelor economice cen
trale și întreprinderilor siguranță 
și stabilitate in întreaga lor acti
vitate, permite colectivelor de oa
meni ai muncii să-și organizeze mai 
bine eforturile, să perfecționeze 
continuu organizarea producției și 
a muncii, creează teren propice 
pentru dezvoltarea inițiativei crea
toare a tuturor celor ce muncesc.' 
Aceasta reprezintă o perfecționare, 
o îmbunătățire calitativă a întregu
lui sistem de planificare, trecerea, 
la o metodă superioară de condu
cere a economiei, corespunzător e- 
tapei actuale de desăvîrșire a con
strucției socialismului. Se creează 
astfel condiții favorabile pentru fo
losirea mai judicioasă în viața so
cială a legii obiective de dezvol
tare planică a economiei națio
nale, pentru punerea puternică în 
valoare a superiorității conducerii 
planificate a economiei socialiste.

cinalului într-un ritm mediu anual 
de 8 la sută. Este demn de reținut 
faptul că această creștere este su
perioară Directivelor Congresului 
al IX-lea care prevedeau sporirea 
anuală a venitului național cu 7 
la sută.

Ceea ce străbate ca un fir roșu 
planul cincinal este aplicarea nea
bătută a politicii marxist-leniniste 
a partidului nostru de continuare 
a procesului de industrializare so
cialistă a țării. Industria, prevăzută 
a se dezvolta mai accelerat decit 
celelalte ramuri ale economiei, va 
cunoaște în perioada planului cin
cinal și o importantă creștere caii* 
tativă, fiind în măsură să asigure 
din ce în ce mai bine, la un nivel 
tehnic tot mai înalt, înzestrarea tu
turor ramurilor economiei naționale. 
Importanța dezvoltării industriei 
reiese atît din exiperiența țării noas
tre cit și din concluziile pe care 
le oferă întreaga istorie a dezvol
tării societății moderne; industria 
se dovedește factorul principal ca
re asigură sporirea avuției națio
nale, ridicarea standardului de via
ță al poporului, progresul tuturor 
domeniilor vieții sociale. Cu atît 
mai mare este rolul chemat să-l 
joace dezvoltarea industriei în o- 
rînduirea socialistă. Nu se poate 
vorbi de o înflorire a societății so
cialiste, de asigurarea condițiilor

(Continuare in pag. 2-a)
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pentru trecerea treptată spre co
munism, fără o puternică dezvolta
re a economiei și în primul rînd 
a industriei, în vederea sporirii a- 
bundenței de bunuri materiale, a- 
Ungerii acelui stadiu al dezvoltă
rii sociale „cind toate avuțiile so
cietății vor țîșni mai bogat'-, de 
caro vorbeau clasicii marxism-leni- 
nanalni. Cunoscînd o asemenea 
dorvoltare. fiecare stat, fieoare na
țiune socialistă își va spori con
tribuția la intensificarea colaboră
rii și cooperării internaționaliste 
dintre țările socialiste, suverane și 
independente, la întărirea și dez
voltarea sistemului socialist mon
dial, la afirmarea tot mai puternică 
a superiorității socialismului in 
luate.

Ritmul intens de dezvoltare in
dustrială a țării în perioada 1966— 
1970 se concretizează în creșterea 
producției industriale cu 73 la sută 
— cu 8 procente mai mult decît 
In Directive — ceea ce corespunde 
unui ritm mediu anual de peste 
11,6 la sută. In faza definitivării 
planului au mal fost incluse noi 
obiective importante, cum sint: fa
brica de autoturisme, secția de gru
puri tennoenergetice de mare pu
tere, o fabrică de frigidere, com
binatul de cauciuc stereospecific, 
urina cocso-chimică Galați, forja 
de bare și blocuri pentru oteluri 
aliate, uzina de prelucrare a alumi- 
■dnlui, instalații pentru fabricarea 
de ierbicide și altele.

Dezvoltarea mai rapidă a ramu
rilor hotăritoare și îndeosebi a con
strucției de mașini, metalurgiei, chi
miei și energiei electrice va de
termina creșterea în continuare a 
complexității industriei, accentua
rea procesului de diversificare a 
producției.

In scopul satisfacerii cît mai de
pline a cerințelor populației, 
a necesității de aproviziona
re a pieței cu mărfuri de ca
litate superioară șl în sortimente 
variate, planul cincinal prevede un 
spor de 65 la sută în domeniul 
producției bunurilor de consum fa
ță de 1965. Este de remarcat faptul 
că față de cifrele stabilite prin di
rectivele Congresului al IX-lea 
planul cincinal prevede în 1970 un 
spor al producției de bunuri de con
simt de peste 2 miliarde și ju
mătate lei. Măsurile care se vor 
lua in cursul acestui cincinal vor 
trebui să asigure oa planul cinci
nal viitor să poată lichida în 
mare măsură rămînerea In urmă în 
acest domeniu, să asigure accele
rarea dezvoltării cantitative și ca
litative a producției bunurilor de 
consum. In acest scop se impune 
ca Ministerul Industriei Ușoare să 
elaboreze un program special de 
măsuri, a căror aplicare să încea
pă spre sfîrșitul actualului cin
cinal. Un aport însemnat la 
îmbunătățirea deservirii popu
lației de la orașe și sate poate a- 
duce cooperația meșteșugărească. 
Este necesar ca în anii viitori să 
se ia măsuri pentru perfecționarea 
organizării cooperației meșteșugă
rești, pentru creșterea capacități: 
sale de producție, pentru diversi
ficarea activității unităților coope 
ratist meșteșugărești, astfel incit 
acest sector de producție să se ri
dice la nivelul celorlalte ramuri 
ale economiei noastre socialiste. 
Cooperația meșteșugărească este 
chemată să aducă o contribuție spo
rită la lărgirea gamei de produse 
de consum, în special la realizarea 
acelor produse care solicită o pri
cepere și o măiestrie deosebită. 
Toate acestea impun, printre altele, 
luarea unor măsuri pentru simpli
ficarea sistemului de planificare și 
finanțare a cooperației, precum și 
îmbunătățirea aprovizionării tehni- 
co-materiale a unităților coopera
tiste meșteșugărești.

Planul cincinal stabilește măsuri 
importante pentru ridicarea nivelu
lui agriculturii, pentru dezvoltarea 
bazei sale tehnico-materiale, prevă
zând investiții mari pentru creșterea 
gradului de mecanizare și chimi
zare a producției agricole, pentru 
extinderea suprafețelor iriga
te. Ca rezultat al măsurilor pen
tru asigurarea mijloacelor tehnice 
accesare și al îmbunătățirii conduce

rii și planificării agriculturii, planul 
cincinal prevede creșterea produc
ției agricole cu 26-32 la sută față 
de media realizată în anii 1961- 
1965, adică cu 6-12 procente mal 
mult decît sporul prevăzut în direc
tivele Congresului al IX-lea. Rezul
tatele obținute în creșterea produc
ției agricole vegetale, în special la 
cereale, precum și progresele obți
nute în domeniul zootehniei, relie
fate de recensămintul recent al a- 
nimalelor, demonstrează că avem 
toate condițiile și posibilitățile pen
tru îndeplinirea sarcinilor cincina
lului în domeniul producției agri
cole. In anii viitori agricultura se 
va afirma tot mai mult ca ramură 
principală a economiei naționale, a- 
sigurînd șatisfacerea în condiții tpț 
mai bune a necesităților de consum 
ale populației și a altor nevoi ale 
societății.

In cursul acestui plan cincinal 
poporul român face eforturi mari 
pentru asigurarea dezvoltării în 
ritm susținut a economiei, pentru 
întărirea bazei tehnico-materiale a 
socialismului, conștient fiind că a- 
ceas’ta reprezintă singura cale pen
tru Îmbunătățirea continuă a condi
țiilor sale de viață materialo și 
culturale. Efortul economic al țării 
noastre rezultă din ponderea ridi
cată a fondului de acumulare în 
cadrul venitului nostru național, 
pondere care reprezintă 28,5 la sută. 
Viata, experiența noastră și a altor 
țări demonstrează că numai afectînd 
importante resurse materiale, mij
loace însemnate din avuția națio
nală, în vederea reproducției lăr
gite, se poate asigura mersul 
înainte al economiei, științei și cul
turii, ridicarea gradului de civiliza? 
tie a vieții poporului, înflorirea în
tregii societăți. Pe această cale 
partidul, poporul nostru asigură a- 
propierea treptată a nivelului de 
dezvoltare a țării noastre la nivelul 
țărilor avansate din punct de vede
te economic, pune temelia viitoru
lui mereu mai fericit al patriei. Ge
nerațiile de mîine vor putea spune 
cu recunoștință : înaintașii noștri au 
făcut totul pentru a asigura popo
rului o viață îmbelșugată și feri
cită, au făurit o țară liberă, inde
pendentă și prosperă.

Modul de repartizare a venitului 
național, în condițiile creșterii sus
ținute a acestuia în cadrul actua
lului cincinal, asigură sporirea fon
dului de consum, satisfacerea cres- 
cîndă a necesităților materiale și 
spirituale ale populației o viață tot 
mai bună pentru oamenii muncii de 
la orașe și sate.

Proporțiile și amploarea efortului 
făcut de poporul nostru pentru dez
voltarea economiei și culturii se 
oglindesc în volumul și repartizarea 
investițiilor prevăzute de planul 
cincinal. Volumul total al investiți
ilor centralizate din fondurile 
statului în perioada 1966-1970 se 
ridică la 280,5 miliarde lei; la a- 
ceasta se adaugă fondurile care vor 
fi investite de cooperativele agri
cole de producție și de cooperația de 
consum și meșteșugărească. Numai 
investițiile prevăzute pentru 1970. 
ultimul an al cincinalului, sînț cu 
cinci miliarde de lei mai mari de
cît totalul investițiilor realizate în 
perioada 1951—1955. Actua
lul cincinal prevede o pon
dere ridicată a investițiilor în 
ramurile hotărîtoare ale industriei, 
acestora repartizîndu-li-se 78 la su
tă din totalul investițiilor indus
triale. Fonduri însemnate sînt alo
cate, de asemenea, pentru dezvolta
rea continuă a bazei materiale a 
științei, culturii și învățămîntulul, 
pentiu finanțarea întregii activități 
desfășurate în vederea ridicării 
vieții spirituale a poporului.

Una dintre caracteristicile princi
pale ale planului cincinal o consti
tuie faptul că el asigură O mai jus
tă repartizare a forțelor de produc
ție pe întreg teritoriul țării în sco
pul valorificării la un nivel supe
rior a resurselor materiale, precum 
și dezvoltării forțelor de producție și 
a bazei tehnico-materiale în regiu
nile și raioanele rămase în urmă 
din punct de vedere economic. Aces
te țeluri au călăuzit politica de am
plasare a noilor obiective prevăzute 
în planul cincinal, care dau posibi
litatea creării unei baze industriala 

în 70 din cele circa 100 de raioane 
lipsite în prezent de industrie sau 
cu o industrie slab dezvoltată, Vo
lumul fondului de investiții alocate 
în cincinal regiunilor Oltenia, Ar
geș, Suceava, Maramureș, București, 
Iași, Mureș — cu un număr mare do 
raioane șl centre în care nu a exis
tat o bază industrială — reprezintă 
38 la sută din totalul bondurilor de 
investiții. îmbunătățirea repartizării 
forțelor de producție pe teritoriul 
țării are drept consecinț^ folosirea 
tot mai judicioasă a forței de mun
că a populației și, implicit, o mai 
bună distribuire a veniturilor, ridi
carea generală a nivelului de trai 
al oamenilor muncii. Numai pe 
baza lichidării rămînerii în urmă a 
unor regiuni, a dezvoltării armo
nioase a bazei tehnico-materiale a 
socialismului pe întreg teritoriul pa
triei se pot crea condiții pentru 
mersul înainte al societății socialiste, 
pentru trecerea treptată spre co
munism, Planul cincinal va realiza in 
acest domeniu o îmbunătățire sub
stanțială, dar problema este mult mai 
complexă pentru a putea fi rezol
vată în următorii cinci ani. Aplicînd 
cu fermitate și consecventă acoastă 
politică vom reuși probabil ca în de
cursul a încă unuia sau două planuri 
cincinale să lichidăm în mare mă
sură consecințele dezvoltării dispro- 
poiționate din trecut a economiei 
țării noastre, să asigurăm progresul 
economic și social al tuturor 
regiunilor, ale întregii țări, 
făcînd astfel ca întregul popor șă

O sarcină esenfială: îndeplinirea 
exemplară a planului de investiții

Tovarăși,
Aș dori să mă opresc acum asu

pra cîtorva probleme care vor tre
bui să preocupe în mod deosebit, 
în viitor, Comitetul nostru Central, 
toate organele de partid și de stat.

Principala problemă care trebuie 
să stea în centrul preocupă
rilor organelor și organizațiilor de 
partid, a ministerelor, a celorlalte 
instituții centrale, a fiecărei între
prinderi o constituie sporirea efica
cității întregii noastre activități e- 
ccnomice. Este necesar să fie inten
sificate eforturile pentru punerea în 
valoare a rezervelor de care dispune 
economia noastră, pentru creșterea 
productivității muncii sociale, pen
tru obținerea unor rezultate eco
nomice superioare cu minimum de 
cheltuieli, în vederea sporirii veni
tului național si ridicării nivelului da 
trai al poporului.

După cum vă este cunoscut, în 
definitivarea planului s-a pus un 
accent deosebit pe îmbunătățirea U- 
tilizării capacităților de producție și 
folosirea intensivă a mașinilor și 
instalațiilor, pe reutilarea și dezvol
tarea unor întreprinderi existente, 
care cu investiții mai reduse po( 
contribui mai repede la sporirea 
producției. Este necesar ca între
prinderile și ministerele să elabo
reze măsuri care să asigure folosi
rea deplină a capacităților de pro
ducție, a spațiilor productive, pre
cum și redistribuirea între între
prinderi a utilajelor nefolosite, e- 
conomisindu-se pe această cale fon
duri de investiții.

Chiar acolo unde s-au aprobat 
investițiile, dacă se găsesc soluții 
pentru realizarea sarcinilor de pro
ducție prevăzute în cadrul spațiilor 
existente, trebuie să se facă pro
puneri pentru utilizarea cu altă 
destinație a fondurilor respective, 
în primul rînd pentru mai buna 
dotare tehnică a întreprinderilor.

O pioblemă centrală a planului 
cincinal o constituie investițiile. Fo
losirea fondurilor mari alocate pen
tru construirea de noi întreprin
deri, pentru Îmbunătățirea înzes
trării tehnice a tuturor ramurilor e- 
conomiei naționale, pentru dezvolta
rea bazei materiale a științei, cul
turii și învătămîntului pune răspun
deri deosebit de mari în fata or
ganelor noastre de partid și de stat.

Este necesar ca folosirea rațională 
a tuturor fondurilor de investiții, 
ridicarea eficienței economice a noi
lor construcții, economisirea mijloa
celor materiale și financiare să de
vină o preocupare centrală și per
manentă a tuturor ministerelor e- 

beneficieze din plin de superiorita
tea orînduirii socialiste.

Dezvoltarea in ritm susținut 
a economiei naționale permi
te îmbunătățirea sistematică a 
nivelului de trai al populației. Sala
riul real va spori cu 25 la sută, iar 
veniturile reale ale țărănimii cu 
20-25 la sută. De asemenea, vor spo
ri în acest cincinal, veniturile pen
sionarilor, majorarea pensiilor ur- 
mînd a se aplica de la începutul a 
nului viitor. Corespunzător sporirii 
puterii de cumpărare a populației, 
planul cincinal prevede creșterea 
volumului de mărfuri desfăcut prin 
comerțul socialist în 1070 față de 
1965 cu 59 la sută. Planul cincinal 
prevede, de asemenea, măsuri im
portante îndreptate spre dezvoltarea 
construcției de locuințe, atît din fon
durile statului cît și din fondurile 
populației, îmbunătățirea deservirii 
comerciale și gospodărești-edi- 
litare, ocrotirea sănătății pu
blice, dezvoltarea întregii vieți so
ciale de la orașe și sate.

Analiza caracteristicilor principale 
qle planului cincinal demonstrează 
că el exprimă în mod fidel princi
piile fundamentale ale politicii mar- 
xist-leniniste a partidului nostru, 
asigură crearea unei puternice baze 
materiale a societății, dezvoltarea 
armonioasă a economiei și întregii 
vieți sociale a țării, creează condiții 
pentru ridicarea procesului de con
struire a socialismului pe o treaptă 
superioară, pentru avîntul multila
teral al patriei noastre socialiste.

ccnomice, a fiecărei întreprinderi, 
încă din faza de elaborare a stu
diilor tehnico-economice și a pro
iectelor să se acorde o atenție spo
rită alegerii procedeelor tehnologice, 
stabilirii mărimii optime a capaci
tății de producție, adoptării de so
luții constructive cit mai economice 
și eficiente adecvate producției pla
nificate. Un exemplu elocvent al 
posibilităților de reducere a inves
tițiilor îl constituie planul departa
mentului Gostat care, reexaminînd 
soluțiile prevăzute inițial pentru u- 
nele construcții zootehnice ale actua
lului cincinal, a redus costurile cu 
30 la sută. Din acește economii, 
care se cifrează la peste un mi
liard, Consiliul Superior al Agricul
turii a prevăzut obiective suplimen
tare în vederea creșterii producției 
agricole. Ținînd seama de faptul că 
aceste reduceri s-au făcut la cos
turile actuale — destul de ridicate 
încă — reiese că rezerve există în 
această direcție.

Discuțiile avute cu ocazia defini
tivării cincinalului au scos în evi
dență faptul că posibilități de eco
nomisire a fondurilor destinate in
vestițiilor există la toate ministe
rele. Considerăm că este necesar să 
se acorde o atenție susținută valo
rificării acestor posibilități, astfel ca 
sarcinile de Investiții să se reali
zeze cu cheltuieli mai mici decît 
cele planificate. Fondurile econo
misite vor rămîne la dispoziția de
partamentelor, putînd fi folosite, pe 
baza aprobării Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R. pentru realizarea 
unor noi obiective economice. In a- 
celasi timp, din aceste fonduri un 
anumit procent va putea fi aloca; 
pentru îmbunătățirea cointeresării 
materiale a oamenilor muncii, pentru 
pr miierea inginerilor, proiectantelor, 
a muncitorilor, a personalului de 
conducere din întreprinderi și minis
tere care au depus eforturi pentru 
realizarea de economii.

Sporirea eficientei investițiilor ce
re ca în toate ramurile să se ur
mărească reducerea ponderii con
strucțiilor, care în actualul cincinal 
reprezintă 47,4 la sută din totalul 
investițiilor. Este știut că în anii 
trecuți s-au executat construcții in
dustriale cu suprafețe mult mai 
mari decît cele impuse de procesele 
tehnologice, s-au manifestat ten
dințe de gigantism și supradimen
sionare a unor construcții, iar în 
unele cazuri s-a recurș cu ușurin
ță Ia demolarea unor construcții, 
care mai puteau fi folosite. Toate 
acestea au dus la irosirea unor 
fonduri de investiții ce puteau 

fi utilizate pentru dotarea tehnică 
a întreprinderilor.

O problemă asupra căreia doresc 
să mă opresc și care va trebui re
glementată este practica actuală de 
a se îngloba în cadrul investițiilor 
productive costurile lucrărilor so- 
cial-culturale și edilitare din pe
rimetrul unor construcții sail chiar 
din localitatea unde se constru
iesc întreprinderile. Această prac
tică înfățișează deformat efor
turile financiare făcute în vederea 
dezvoltării bazei materiale a acti
vității social-culturale și de gospo
dărire comunală. Totodată, fondu
rile afeotate construcțiilor de elu? 
burl, cantine și alte obiective so- i 
cial-culturale, pentru lucrări edili- 
tare, canalizarea orașelor, aprovizio
narea cu apă etc. duc în prezent, 
în unele cazuri, la majorarea ar
tificială a costurilor investițiilor 
productive, a fondurilor de amorti
zare a construcțiilor industriale 
grevînd asupra prețului de 
cost al produselor. In vi
itor, construcțiile social-culturale 
trebuie finanțate în mod separat 
fondurile respective înglobîndu so 
în capitolul bugetar afectat acțiu
nilor social-culturale.

O parte însemnată a sporului 
producției industriale prevăzută in 
planul cincinal, reprezentînd 30 la 
sută, urmează să se realizeze in 
unitățile industriale nou construi
te, Aceasta impune o deosebîjjȘ 
grijă pentru gospodărirea judicioa
să a fondurilor financiare, pentru 
elaborarea întregului ansamblu de 
măsuri de oare depinde executarea 
la termenele planificate a tuturor 
obiectivelor de construcție, intra
rea lor efectivă In funcțiune la ca
pacitatea, productivitatea muncii, 
prețul de cost, numărul de sala- 1 
riați și rentabilitatea prevăzute în ' 
proiecte.

Este necesar să reamintim fap
tul că în ultimii ani însemnate lu
crări de investiții nu au fost rea
lizate, valoarea acestora însumlnd 
numai în anii 1964—1965 aproape 
4 miliarde lei. Au existat întîr- 
zieri foarte mari în atingerea pa
rametrilor prevăzuți în proiecte, 
ceea ce a avut consecințe negati
ve pentru economia noastră națio
nală. 41 de obiective puse în func
țiune în perioada 1963—1966, pen
tru care s-au investit fonduri de 
6 miliarde lei, nu au reali
zat, pînă la 31 martie a acestui 
an, nici unul din indicatorii teb- 
nicl-economici proiectați, producții 
obținută fiind cu 1,4 miliarde lei 
mai mică, iar beneficiile cu 400 
milioane lei sub prevederi.

Aș dori să atrag atenția că și în 
acest an mersul îndeplinirii planu
lui de investiții și construcții este 
nesatisfăcător. Pînă la 1 iunie nu 
s-a realizat decît 31 la sută din 
volumul investițiilor planificate pen
tru 1966, cele mai mari rămîneri 
în urmă existînd la Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Maș.ni 
(26 la sută). Ministerul Industriei 
Chimice (26 la sută), Ministerul In
dustriei Alimentare (24,3 la sută), 
Consiliul Superior al Agriculturii 
(29 la sută). Se manifestă încă se
rioase întîrzieri în ce privește do
cumentația, întocmirea proiectelor, 
precum și deficiențe organizatori
ce în activitatea întreprinderilor de 
construcții. Este necesar ca toate 
ministerele să ia măsuri pentru re
cuperarea grabnică a întîrzlerilor, 
în vederea executării integrale a 
planului de investiții pe 1966. care 
prevede darea în funcțiune a peste 
500 de obiective din industrie, a- 
gricultură și din celelalte domenii 
și începerea a numeroase lucrări 
noi de mare importanță pentru 
producția anilor viitori

O deosebită importanța are pre
gătirea lucrărilor prevăzute a șe în
cepe în anul 1967, pentru construi
rea unora din cele mai importanțe 
obiective ale industriei chimice, e- 
nergetice, siderurgice și construc
toare de mașini prevăzute în cin
cinal. In acest scop, in cursul a- 
cestui an este necesară concepțra- 
rea atenției spre elaborarea -iQcg- 
mentației tehnico-economice. a pro
iectelor, pregătirea condițiilor pen
tru livrarea la timp a utilajelor cț 
urmează a fi montate în 1967. or-

(Contlnuare In pag. 3-a}
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ganizarea șantierelor și asigurarea 
forței de muncă.

Cunoașterea întregului plan de 
investiții al cincinalului, precum și 
a amplasării noilor obiective, face 
posibilă pregătirea din vreme a do
cumentației, a proiectelor construc
țiilor, luarea măsurilor impuse de 
deschiderea in perspectivă a șan
tierelor, precum și pentru asigu
rarea utilajelor necesare funcțio
nării noilor întreprinderi.

Multi tovarăși au subliniat în cu

Creșterea eficienfei economice — 
obiectiv de bază al cincinalului

' Un aspect esențial al îndeplinirii 
«rcuulor cincinalului îl constituie 
ridicarea rentabilității economice a 
tuturor întreprinderilor. Creșterea 
productivității muncii, reducerea 
prețului de epst sînt probleme e- 
sentiala ale întregii activități eco
nomice, cărora trebuie să le acor
dăm o atenție permanentă. In pe
rioada 1966—1970 se prevede ca 
două treimi din sporul producției 
industriale să se obțină pe seama 
creșterii productivității muncii. Cît 
de importantă - este creșterea pro
ductivității muncii rezultă și din 
faptul că în 1970 numai un procent 
del sporire suplimentară a aces
teia echivalează cu 2,7 miliarde lei 
producție industrială. Factorul prin
cipal al reducerii prețului de cost 
în industrie îi va constitui și în 
această perioadă economisirea chel
tuielilor materiale pe seama căreia 
se va obține aproximativ 60 la sută 
din volumul de economii prevăzut. 
După cum vă este cunoscut, în e- 

vconomîa noastră, în comparație cu 
alte țări dezvoltate din punct de 
vedere economic, cheltuielile de 
producție sînt încă mari. In unele 
întreprinderi se înregistrează ap de 
an pierderi însemnate, care sînt a- 
caperite din bugetul statului, con
sumul la numeroase materii prime 
și materiale este ridicat, iar pro
ductivitatea muncii din unele ra
muri este sub nivelul posibillăților 
de care dispunem.

Problema creșterii rentabilității 
întreprinderilor, asigurarea unor be
neficii mari la toate produse
le trebuie să stea în cen
trul preocupărilor ministerelor, 
a conducerilor tuturor întreprinde
rii!;. întreprinderile, ministerele, 
trebuie să se preocupe în perma
nență de obținerea unui volum cît 
mai mare de beneficii, pentru ca 
în toate ramurile, în toate unită
țile, rentabilitatea producției să se 
ridice la nivelul dotării tehnice pen
tru care economia și finanțele sta
tului fac eforturi însemnate. Orice 
pierdere înregistrată lntr-o între
prindere, la un produs sau altul, 
este suportată de întreaga noastră 
economie, de întregul popor — stă- 

' pinul avuției materiale a socie
tății. Fiecare întreprindere, fiecare 
lucrător cu funcție de conducere 
în economie, fiecare om al mun
cii, trebuie 6ă se străduiască din 
răsputeri șă contribuie la sporirea 
veniturilor, la creșterea acumulări
lor socialiste, la dezvoltarea avu
ției naționale. Numai astfel vom 
reușț să sporim an de an venitul 
național, creînd condiții pentru spo
rirea atît a fondului consacrat a- 
cumulărilor, cît și a fondului de 
consum menit ridicării continue a 
nivelului de viată al oamenilor 
muncii.

Rezerve importante pentru spo
rirea producției, pentru reducerea 
prețului de cost și eliminarea pier

Organizarea știinfifică a producției 
și a muncii, dezvoltarea cercetării 

știinfifice și pregătirea cadrelor
Un obiectiv de bază al planului 

cincinal îl constituie promovarea 
largă a progresului tehnic în în
treaga economie. K Sînt prevăzute 
măsuri pentru înzestrarea întreprin
derilor și unităților noi cu utilaje 
perfecționate, cu mașini și instala- 

j. ții complexe dintre cele mai mo- 
derne, din producția internă și din 

s import 

vântul lor la plenară că există con
diții pentru intrarea în funcțiune 
la termenele stabilite a tuturor o- 
biectivelor planului cincinal, unele 
puțind fi date în producție chiar 
înainte de termenul stabilit în pro
iect. Aceasta cere însă ca toate 
organele de partid și de stat să 
pună în centrul atenției lor pro
blema dării în producție la timp, 
cu toti parametrii planificați, a noi
lor construcții, să desfășoare în a- 
cest scop o muncă intensă și per
severentă, adoptînd măsurile cele 
mai energice și hotărîte.

derilor există în domeniul agricul
turii. In gospodăriile agricole de 
stat, cheltuielile de producție sînt 
mari, utilajele sînt folosite uneori 
sub capacitate, suprafețele irigate 
nu sînt întotdeauna rațional uti
lizate. Atît în sectorul de stat cît 
și în cel cooperatist, mortalitatea 
la animale este foarte ridicată, pro- 
vocînd importante pagube pentru 
economie.

Eforturile principale ale organe
lor de stat, ale organelor și orga
nizațiilor de partid, ale unităților 
cooperatiste, ale tuturor oamenilor 
muncii din agricultură, trebuie să 
fie îndreptate spre transformarea 
tuturor unităților agricole de stat 
și cooperatiste în unități economi
ce rentabile. Așa cum s-a arătat ia 
Congresul partidului și la plenara 
din noiembrie 1965 a Comitetului 
Central, una din căile importante 
pentru asigurarea stabilității unei 
producții agricole ridicate, pentru 
creșterea rentabilității în agricul
tură o constituie extinderea lucră
rilor de irigație. In acest scop este 
necesar să se ia măsuri pentru rea
lizarea integrală a planului de iri
gații și utilizarea cu maximum de 
eficiență a fondurilor importante 
alocate de stat. Este necesară ex
tinderea suprafețelor irigate de gos
podăriile agricole de stat, precum 
și a celor realizate prin mijloace 
proprii ale cooperativelor agricole 
de producție, folosindu-se pe scară 
larga posibilitățile și resursele lo
cale.

Consiliul Superior al Agricultu
rii trebuie să analizeze aprofundat 
și exigent situația existentă în toa
te gospodăriile agricole de stat, 
luînd măsuri pentru îmbunătățirea 
conducerii și organizării acestora, 
a gospodăririi mijloacelor lor, pen
tru dezvoltarea ramurilor de pro
ducție cele mai corespunzătoare, 
astfel Incit să se asigure rentabi
litatea tuturor G.A.S.-urilor. De a- 
semenea, atît Consiliul Superior al 
Agriculturii, cît și Uniunea Națio
nală a Cooperativelor Agricole de 
Producție, uniunile regionale și ra
ionale, sînt chemate să acorde un 
sprijin susținut tuturor cooperati
velor agricole de producție, în spe
cial celor rămase in pentru
îmbunătățirea activității lor econo- 
mice-gospodărești, pentru a face 
din fiecare cooperativă o unitate 
economică puternică, capabilă să 
asigure cantități sporite de produ
se agricole, venituri tot mai mari 
țăranilor cooperatori. Organele de 
partid și de stat trebuie să acorde, 
de asemenea, toată atenția felu
lui în care este lucrat pămîntul 
aflat în gospodăria personală a ță
ranilor cooperatori, să asigure spri
jinirea tehnică și de specialitate a 
țăranilor din zonele muntoase ne- 
cooperativizate, in vederea crește
rii producției agricole, îndeosebi a 
zootehniei.

O deosebită atenție se va acorda 
în viitor extinderii mecanizării și 
automatizării producției — cerințe 
esențiale impuse de actuala revo
luție tehnică-știintitică ce se dez
voltă vertiginos în întreaga lume. 
Creșterea amploarei și complexită
ții economiei solicită In mod im
perios introducerea unei evidente 
economice stricte, cere îmbunătăți

rea sistemului informațional econo
mic și folosirea pe scară largă a 
tehnicii electronice de calcul în 
proiectare, la programarea produc
ției, în transporturi și în alte acti
vități economice. Producerea mij
loacelor tehnice moderne cerute de 
progre-ul continuu al producției ih- 
dustriale deschide cîmp larg de ma
nifestare a capacității oamenilor de 
știință și specialiștilor din tara 
noastră, a experienței muncitorilor 
și tehnicienilor din industria con
structoare de mașini. Sarcini im
portante pentru realizarea amplului 
program de asimilări de mașini și 
utilaje noi revin în primul rînd 
Ministerului Industriei Construcți
ilor de Mașini, care va trebui să 
dezvolte în mod considerabil baza 
tehnică a uzinelor, iar Împreună 
cu ministerele beneficiare să asigu
re elaborarea din timp a studiilor 
tehnico-economice necesare-

îndeplinirea marilor sarcini cars 
revin întreprinderilo r noastre cere 
măsuri hotărîte pentru îmbunătățirea 
organizării producției și a muneii, 
în vederea utilizării raționale și 
completa a timpului de lucru și a 
mijloacelor tehnice-materiala, valori
ficării depline a tuturor rezervelor 
existente în întreprinderi. O atenție 
deosebită trebuie acordată perfec
ționării fluxurilor de fabricație, e- 
liminării tuturor întreruperilor și 
golurilor de producție, folosirii ra
ționale a spațiului de producție. Or
ganizarea științifică a producției și 
a muncii este un proces continuu 
de perfecționare, care trebuie ur
mărit permanent de toate organi
zațiile economice, organele de 
partid și de stat.

îndeplinirea ritmică a sarcinilor de 
plan cere întărirea continuă a dis
ciplinei de producție și de muncă, 
respectarea cu strictețe a procese
lor tehnologice, a normelor de orga
nizarea interioară a întreprinderilor, 
a atribuțiilor factorilor de conduce
re, de la director și pînă la maistru, 
a răspunderilor fiecărui muncitor în 
îndeplinirea sarcinilor de producție. 
Conducerile ministerelor și ale ce
lorlalte instituții economice cen
trale, organele de partid regionale, 
raionale și orășenești, organizațiile 
de partid din întreprinderi, sindica
tele au datoria de a elabora mă
suri și regulamente care să 
ducă la întărirea ordinii și 
disciplinei în toate întreprinde
rile, în special in ramurile 
transportului feroviar și auto, ener
giei electrice, chimiei și cărbunelui, 
unde în ultimii ani au avut loc nu
meroase accidente și mari defecțiuni 
în producție. Este necesar să se ia 
măsuri pentru lichidarea manifes
tărilor de încălcare a ordinii și 
disciplinei, care provoacă pagube 
economiei naționale. In condițiile 
producției moderne, asemenea ma
nifestări au repercusiuni costisitoa
re, ele nu dfectează utilaje simple, 
ci instalații tehnice complexe. De 
aceea, in conducerea întreprinderi
lor, în folosirea mașinilor și utila
jelor este necesar maximum de e- 
xigehță și spirit de răspundere.

Un rol hotărîtor In desfășurarea 
ritmică și armonioasă a procesului 
de producție în toate compartimen
tele întreprinderilor au cadrele teh
nice — ingineri și maiștri —■ care 
trebuie să asigure o asistență teh
nică de înaltă calificare la fiecare 
loc de muncă. Maiștrii și inginerii 
trebuie să fie permanent prezenti 
în producție, ei răspund direct de 
tot ce se întîmplă în sectorul de 
activitate unde își desfășoară mun
ca Ei nu pot părăsi în nici un caz 
locul de producție fără a lăsa în
locuitori, fără a lăsa cuiva răspun
derea îndeplinirii atribuțiilor ce le 
revin

O importanță deosebită are pen
tru înfăptuirea prevederilor cinci
nalului, pentru progresul întregii 
noastre economii, aplicarea juslă a 
politicii partidului de cointeresare 
materială a oamenilor muncii. 
Este cunoscut faptul că în acest 
domeniu dăinuie încă unele neajun
suri, rezultate în bună măsură șl 
din modul defectuos de stabilire a 
normelor de muncă și a sistemului 
premial de către Comitetul de Stat 
pentru Problemele de Munca și 
SalariL Se impune ca iu această 
direcție să se facă □ analiză apro

fundată și să ia măsurile corespun
zătoare. O dată cu introducerea ma
șinilor și instalațiilor noi, avansate, 
este necesar să se revizuiască în
tregul ansamblu al condițiilor de 
producție, ștabilindți-se norme de 
cdlisum și de muncă corespunză
toare Schimbărilor tehnice surve
nite. Aceasta permite ridicarea con
tinuă a productivității muncii, spo
rirea rentabilității întreprinderilor, 
dezvoltarea întregii economii națio
nale, și, implicit, sporirea venituri
lor personale ale oamenilor muncii.

In cadrul studiilor întreprinse 
pentru îmbunătățirea conducerii e- 
conomiei, se examinează în prezent 
măsuri de îmbunătățire a cointeresă
rii materiale în creșterea cantita
tivă și calitativă a producției, pre
cum și de ridicare a răspunderii ma
teriale în gospodărirea întreprinde
rilor si realizarea sarcinilor de 
plan, îmbinînd strîns aceste două 
laturi ale cointeresării materiale.

O cerință esențială a economiei 
noastre, căreia trebuie să i se acor
de maximum de atenție de către mi
nistere și întreprinderi, de către toți 
oamenii muncii, este ridicarea cali
tății produselor. Este necesar să 
fie continuată, cu toată intensitatea 
acțiunea de îmbunătățire a calității 
produselor, fabricarea unor sorti
mente cu parametri tehnici și eco
nomici ridicați, cu durabilitate spo
rită, finisaj îngrijit și prezentare 
estetică. Asigurarea calității produ
selor la nivelul celor mai bune măr
furi similare din străinătate consti
tuie o condiție de bază a eficienței 
pe plan intern și a competitivității pe 
piața externă a mărfurilor româ
nești.

Una din problemele hotărîtoare 
de care depinde desfășurarea nor
mală a procesului de producție o 
constituie aprovizionarea tehnică-ma- 
terială a întreprinderilor. In legă
tură cu aceasta s-au adus, pe drept 
cuvînt, numeroase critici și 
s-au făcut propuneri atît în pe
rioada elaborării planului Cincinal, 
cît și în cadrul plenarei noastre. 
Sistemul actual de organizare si pla
nificare a aprovizionării, modul de 
repartizare și circulație a materiilor 
prime și materialelor este greoi și 
lipsit de operativitate. Aceasta con
stituie uneori cauza principală care 
determină imobilizarea mijloacelor 
circulante, folosirea nerațională a 
unor materiale deficitare, neritmici- 
tatea procesului de producție. Pe 
baza indicațiilor conducerii partidu
lui, se află în curs de pregătire mă
suri pentru îmbunătățirea organiză
rii și planificării aprovizionării teh- 
nico-materiale, pentru extinderea re
lațiilor directe între întreprinderi, 
pentru apropierea bazelor de apro
vizionare de întreprinderile consu
matoare.

Paralel cu îmbunătățirea aprovi
zionării tehnico-materiale în toate 
ramurile economiei naționale, un 
accent deosebit trebuie pus pe per
fectionarea cooperării și colaborării 
între uzine, pe Îndeplinirea contrac
telor economice. In centrul preocu
pării uzinelor care colaborează, tre
buie să stea respectarea riguroasă 
a termenelor de livrare, desfășura
rea ritmică a producției.

Promovarea progresului tehnic im
pune intensificarea activității de 
cercetare științifică și valorificarea 
pe scară largă în producție a rea
lizărilor științei și tehnicii con
temporane. Este cunoscut rolul im
portant pe care trebuie să-l înde
plinească știința în dezvoltarea eco
nomiei și culturii, în întreaga operă 
de construcție a socialismului. Pen
tru a-și îndeplini acest rol, cerce

Relafiile economice externe
Resursele suplimentare de creștere, 

a producției industriale și agricole 
identificate in perioada definitivării 
planului au permis sporirea volumu
lui comerțului exterior la 55 la sulă 
în 1970, în comparație cu peste 40 
la sută pievăzut în Directivele Con
gresului al IX-lea.

In cadrul dezvoltării comerțului 
nostru exterior, un rol principal 
ocupă relațiile de colaborare și 
schimburile reciproce cu țările so
cialiste, care dețin ponderea princi
pali in comerțul exterior al Româ

tarea științifică, atît cea: fundamen
tală cît și cea aplicativă, trebuie 
să pornească de la cunoașterea a- 
profundată a direcțiilor dezvoltării 
economice și sociale a tării noas
tre, a tendințelor generale ale dez
voltării societății. Este firesc ca 
cercetarea fundamentală să abor
deze probleme științifice fundamen
tale,- lucrările științifice publicate 
nu trebuie să fie un scop 
în sine, ci ele trebuie să co
munice rezultatele muncii știin
țifice legate de cerințele dez
voltării societății. Consiliul National 
al Cercetării Științifice trebuie să 
elaboreze, în colaborare cu orga
nele economice de stat și Academia, 
încă în cursul acestui an, progra
mul de perspectivă al cercetării ști
ințifice din țara noastră. A- 
cest program trebuie să pre
meargă măsurilor și acțiunilor 
principale care se întreprind pen
tru asigurarea mersului înainte al 
activității economice și sociale, să 
fie strîns legat de soluționarea unor 
probleme de bază ale construcției 
socialismului. Oamenii de știință tre
buie să-și consacre eforturile unor 
teme esențiale pentru înflorirea pa
triei noastre: cercetarea geo
logică pentru punerea în va
loare a unor noi rezerve de mine
reuri, găsirea celor mai eficiente 
căi de valorificare superioară a re
surselor țării, crearea pe cale sin
tetică a unor materii și materialo 
noi care să îmbogățească gama de 
produse ale industriei; ei trebuie să 
abordeze problemele legate de pro
gresul tehnic în toate domeniile in
dustriei, economiei, de mecanizarea 
și automatizarea proceselor de pro
ducție, Nunțai astfel știința poate 
să devină cu adevărat O importanță 
forță de producție a societății, care 
să contribuie din plin la ridicarea 
vieții materiale și spirituale a po
porului.

Realizarea prevederilor planului 
de stat este condiționată de pre
gătirea din timp a cadrelor de mun
citori, ingineri, economiști, cercetă
tori și alti specialiști, corespunză
tor noilor cerințe ale dezvoltării 
și perfecționării tehnice în diferitele 
domenii de activitate. In cursul cin
cinalului numărul salariaților va 
crește cu circa 1 milion. Din tota
lul muncitorilor calificați ceruți de 
economia națională în anul 1970, nu
mai 25 la sută vor fi pregătiți în 
rețeaua școlară de stat. Cu toate 
că aceasta reprezintă o creștere față 
de 1965 este necesar să șe ia mă
suri temeinice pentru îmbunătățirea 
formelor de calificare a muncitorilor 
în procesul de producție, precum 
și pentru continua perfecționare a 
pregătirii muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor, corespunzător progre
sului tehnicii, modernizării produc
ției. Vor trebui să se asigure, de 
asemenea, condiții pentru pregăti
rea unui număr mai mare de cadre 
tehnice pe calea învățămîntului se
ral. In acest scop trebuie să se ia 
măsurile organizatorice corespunză
toare, să se asigure cadrele didac
tice necesare, să se creeze condiții 
pentru ca oamenii muncii să poată 
frecventa cu regularitate cursurile.

In ceea ce privește cursurile CU 
frecvență, toți specialiștii care vor 
inlța în producție în anii cincinalu
lui se află în școli. Pornind do la 
direcțiile generale de orientare și 
de la nevoile de cadre ale econo
miei naționale, este necesar să se 
stabilească încă In cursul acestui an 
i n program de perspectivă pentru 
pregătirea muncitorilor calificați și 
a specialiștilor necesari dezvoltării 
în viitor a țării noastre.

niei. Lărgind și diversificînd schim
burile comerciale, științifice și teh
nice cu țările socialiste, este nece
sar să găsim în același timp căi 
pentru dezvoltarea cooperării în 
producție, eficiente și reciproc avan
tajoase pentru toate părțile. Tara 
noastră va dezvolta, de asemenea, 
relațiile de colaborare economică cu 
toate țările, indiferent de orînduirea 
lor socială, pe baza principiilor a» 
vantajului reciproc, neamestecului

(Continuare în pag. 4-a)
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In treburile interne, respectarea in
dependenței și suveranității națio
nale.

In azmi 1970, din totalul exportu
lui circa 90 la sută vor reprezen
ta mărfurile industriale, iar din a- 
cettea aproape jumătate vor fi pro
dus' ale industriei constructoare de 
rzațini și chimiei. Această modifi
care in structura exportului con- 
stHsie un proces continuu și de du
rată pentru înfăptuirea căruia este 
necesară sporirea și diversificarea 
nvoducției solicitate în străinătate, 
Îmbunătățirea continuă a calității 
produselor și asigurarea competitivi
tății mărfurilor exportate. Este ne- 
cescr să se asigure participarea de- 
legațiicr uzinelor la acțiunile de 
prospectare și vînzare a mărfurilor 
pe piețele străine, să se dezvolte 
colaborarea dintre întreprinderile de 
comerț exterior și întreprinderile 
poducătoare, în vederea adaptării 
producției la cerințele pieței.
.O deosebită atenție va trebui a- 

cordată de către fiecare minister și

Satisfacerea necesifăfîior 
mereu crescînde ale populației

Este necesar ca Ministerul Comer- 
tatai Interior, Ministerul Industriei 
Ușoare și Ministerul Industriei Ali
mentare, Cooperația meșteșugărească 
și de consum să acorde o atenție 
sporită nevoilor de consum ale popu
lației în funcție de diferitele cate
gorii de venituri, să lărgească gama 
de mărfuri, să îmbunătățească con
dițiile de desfacere a acestora, să 
asigure ritmicitatea aprovizionării 
pieței ;n funcție de sezon și de spe
cificul regional. Creșterea veniturilor 
populației, ridicarea exigențelor con
sumatorilor impun întreprinderilor 
industriei ușoare și alimentare, co
merțului și cooperației eforturi sus
ținute pentru ridicarea calității pro
ducției bunurilor de consum, 
pentru modernizarea continuă a a- 
peovizionării și deservirii populației. 
O contribuție mai mare la creșterea 
fondului de mărfuri și la lărgirea 
v-rrietâții sale vor trebui să aducă 
mrilătile industriei locale, în spe
ria! pentru produse de serie mică, 
articole mărunte de uz casnic etc.
. In domeniul construcțiilor de lo

cuințe vor continua eforturile sta
tului pentru a pune la dispoziția oa
menilor muncii un număr sporit de 
apartamente, în condiții de confort 
tot mai bune. Pentru folosirea ra
țională a fondurilor alocate în acest 
scop se impune creșterea răspun
derii sfaturilor populare, a organiza
țiilor de proiectare și construcții 
asupra executării și dării în folo
sință la timp și de calitate supe
rioară a noilor construcții. O aten
ție sporită trebuie să se acorde re
cucerii prețului de cost al con
strucțiilor, economisirii de mate
riale, reducerii materialelor defi
citare, măririi densității spațiului 
construit în noile ansambluri de lo
cuințe. Trebuie să se ia măsuri

Sarcinile organelor
Tovarăși,
Așa cum au subliniat toți tovară

șii care au luat cuvintul în cadrul 
plenarei noastre, planul cincinal are 
un caracter profund realist, o fun
damentare temeinică ce pornește 
nu de la dorințe subiective ci de 
la viață, de la realitate, de la con- 
ditiil'1 și posibilitățile obiective ale 
economici naționale. Hotărîtoare es
te acum activitatea desfășurată de 
toate organele de partid și de stat 
pentru organizarea îndeplinirii sale. 
P» baza programului de perspectivă 
pe care îl oferă fiecărei întreprin
deri planul cincinal, colectivele de 
conducere trebuie să elaboreze, con
sultând masa largă a muncitorilor si 
tehnicienilor, întregul complex de 
măsuri tehnice-organizatorice cerute 
de realizarea tuturor indicilor de 
plan. Conducerile întreprinderilor 
t-bui - să acorde o atenție deosebită 
măsurilor pentru asigurarea forței 
de muncă necesară în toate etapele 

întreprindere furnizoare, precum și 
de Ministerul Comerțului Exterior și 
întreprinderile exportatoare, îndepli
nirii în cit mai bune condiții a obli
gațiilor contractuale. Organele de 
partid și de stat trebuie să acorde 
cea mai mare atenție producției des
tinate exportului, îndeplinirii terme
nelor de livrare, respectării condiți
ilor de cantitate și calitate prevă
zute în contracte, creșterii prestigiu- 
iui mărcilor de fabricație ale tării 
noastre peste hotare.

Se cere, de asemenea, îmbunătă
țită în continuare activitatea desfă
șurată de Ministerul Comerțului Ex
terior și celelalte organe economice 
centrale în direcția importului, ur- 
mărindu-se satisfacerea cererilor 
profund justificate din punct de ve
dere economic, prospectîndu-se 
atent piața pentru a se obține ma
ximum de avantaje economice și 
comerciale. Trebuie să se acorde 
mai multă atenție reducerii impor
tului de materii prime, materiale și 
utilaje prin satisfacerea, în măsură 
sporită, a nevoilor economiei din 
producția internă.

pentru producerea unor noi mate
riale de construcții mai ieftine 
și mai bune, care să ducă la re
ducerea prețului de cost al construc
țiilor. Oamenii muncii, partidul și 
statul cer proiectanților și construc
torilor să îmbunătățească arhitec
tura noilor construcții, să lichideze 
monotonia stilului arhitectonic, să 
lărgească diversitatea soluțiilor, va- 
lonficînd mai bine tradițiile națio
nale și caracteristicile specifice ale 
diferitelor regiuni ale țării, precum 
și cuceririle arhitecturii mondiala 
contemporane. Se impune ca în a- 
ceastă direcție să se treacă de la 
stadiul discuțiilor la acțiuni prac
tice, eficiente.

Jn procesul dezvoltării industriei 
socialiste, amplasarea unor obiec
tive industriale în raioane cu carac
ter agricol sau în apropierea unor 
localități rurale asigură folosirea 
forței de muncă din comunele și 
satele învecinate. Numeroși oameni 
ai muncii și-au exprimat dorința de 
a Ii se crea condiții ca, lucrînd pe 
șantiere sau în întreprinderile noi, 
să poată continua să locuiască Ia 
sate. Trebuie să venim în întîmpi- 
narea acestei dorințe dînd posibili
tate muncitorilor să continue să lo
cuiască în comunele lor, familiile 
Jcr puțind lucra în același timp în 
agricultură. Este necesar să se ia 
măsuri pentru asigurarea transpor
tului muncitorilor de la întreprin
deri în comunele în care locuiesc. 
Totodată, trebuie să se înceapă 
acțiunea de sistematizare a localită
ților rurale, astfel îneît locuitorii 
să postă beneficia în condiții cit 
mai bune de școală, magazine co
merciale, electrificare, creîndu-se 
premisele pentru apropierea trep
tată a condițiilor de viață ale sa
tului de cele ale orașului.

de partid și de stai
planului cincinal pentru recrutarea 
și calificarea la nivelul corespunză
tor a muncitorilor și specialiștilor 
pe care îi solicită introducerea cu
ceririlor progresului științei și teh
nicii în producție. O importanță deo
sebită are perfecționarea continuă 
a stilului de conducere a întreprin
derilor, aplicarea principiului mun
cii colective, care permite folosirea 
largă a cunoștințelor și experienței 
specialiștilor și muncitorilor, găsirea 
celor mai potrivite forme organiza
torice pentru stimularea inițiativei 
creatoare a oamenilor muncii în 
îndeplinirea planului.

Ministerelor, tuturor organelor e- 
conomice centrale, le revine dato
ria de înaltă răspundere de a asi
gura înfăptuirea politicii partidului 
în toate domeniile de activitate e- 
conomică, traducerea în viață a tu- 
•urer prevederilor planului. Ele 
t’-cbi'io să înfăptuiască conducerea 
concretă a fiecărei ramuri, îndru
ma» ea operativă, de înaltă compe

tență și asistența tehnică-economică 
calificată a tuturor întreprinderilor 
și unităților economice, să exercite 
un contrei permanent asupra prin
cipalelor aspecte ale îndeplinirii 
planului. Ministerele trebuie să ia 
masuri pentru perfecționarea coope
rării economice între întreprinderi, 
îmbunătățirea continuă a aprovizio
nării tehnice-materiale a tuturor u- 
nitățilcr în subordine, dezvoltarea 
progresului tehnic.

In discuțiile purtate în plenară 
s-au formulat unele critici îndreptă
țite la adresa activității unor minis
tere, unor miniștri, precum și pro
puneri valoroase privind munca 
unor organe economice centrale. 
Toate acestea vor trebui studiate cu 
atenție, în vederea găsirii soluțiilor 
celor mai potrivite pentru îmbună
tățirea continuă a activității.

Comitetul de Stat al Planificării 
trebuie să se preocupe permanent 
de modul în care se realizează teți 
indicii de plan, proporțiile princi
pale ale dezvoltării economiei pe 
ansamblu și pe ramuri. Pe baza 
controlului riguros și a sintetizării 
periodice a datelor care oglindesc 
mersul îndeplinirii planului, Comi
tetul de Stat al Planificării trebuie 
să-și aducă contribuția la elabora
rea măsurilor menite să asigure rea
liza; ea integrală a obiectivelor cin
cinalului.

Un rol de prim ordin joacă, în 
întreaga activitate economică, sis
temul financiar și de credit. Asi
gurând finanțarea tuturor ramurilor 
economiei naționale, el are meni
rea de a influența și dirija toate 
actele economice în direcția înfăp
tuirii neabătute a politicii partidu
lui și guvernului de construire a 
socialismului. Organele financiare 
— Ministerul Finanțelor, Banca 
Națională, Banca de Investiții — 
în activitatea cărora se mai mani
festă încă deficiențe — au 
datoria de a exercita un con
trol financiar exigent în toate do
meniile economice. Trăgînd conclu
zii din constatările controlului fi
nanciar, acestor organe le revine 
obligația de a sesiza fenomenele 
pozitive și negative care se petrec 
în procesul îndeplinirii planului e- 
conomic și de a propune soluții și 
măsuri Corespunzătoare. Organele 
financiare trebuie să urmărească 
modul în care fiecare minister și 
fiecare întreprindere își îndeplinesc 
planul de producție, de investiții, 
de desfacere a producției, precum 
și gradul de rentabilitate a activi
tății economice. Este necesar, de a- 
semenea, să- fie combătute tendin
țele de sporire a aparatului ne
productiv în economie, în alte sec
toare și îndeosebi în organele de 
stat centrale și locale. Creșterea 
aparatului neproductiv influențează 
negativ asupra prețului de cost al 
produselor și a rentabilității între
prinderilor.

îndeplinirea marilor prevederi ale 
planului cincinal, asigurarea dez
voltării armonioase a tuturor sec
toarelor vieții sociale în confor
mitate cu politica partidului de 
construire a socialismului cere în
drumarea și controlul permanent 
din partea Consiliului de Miniștri 
asupra tuturor organelor economi
ce centrale. Ministerele, organele 
economice centrale, conducerile în
treprinderilor din țara noastră au 
dobîndit o bogată experiență; sîn- 
tem încredințați că ele iși vor în
deplini în condiții toi mai bune sar
cinile de mare răspundere ce le 
revin în înfăptuirea prevederilor 
cincinalului.

Este necesar să îmbunătățim în 
continuare sistemul de evidentă 
și informare operativă cu privire 
la mersul îndeplinirii planului în 
toate compartimentele. Cunoașterea 
sistematică a stadiului de îndepli
nire a planului permite conduce
rilor ministerelor, Consiliului de 
Miniștri, conducerii partidului, să 
intervină operativ pentru adoptarea 
măsurilor care să garanteze înlă
turarea lipsurilor și greutăților. în
deplinirea obiectivelor planului.

înalta răspundere a înfăptuirii 
mărețului program de înflorire a 
patriei, elaborat de Congresul al 
IX-lea, revine partidului nostru — 
forța conducătoare a societății so

cialiste — organelor și organiza
țiilor sale. Comuniștii trebuie să 
se afle în primele rînduri ale mun
cii desfășurate în toate sectoarele 
vieții sociale — în fabrici și uzine, 
la sate, în instituții — sporind 
prin exemplul eforturilor lor eroi
ce, nepregetate, avîntul întregului 
popor în realizarea cincinalului.

Comitetul Central al partidului 
are datoria de a urmări în mod 
sistematic îndeplinirea planului în 
toate compartimentele, luînd în a- 
celași timp măsuri pentru îmbună
tățirea continuă a conducerii și 
planificării economiei; pentru 
ridicarea nivelului muncii or
ganelor de partid și de stat, pen
tru întărirea legăturii lor cu ma
sele, pentru dezvoltarea democra
ției noastre socialiste. Fiecare 
membru al Comitetului Central, in
diferent de domeniul în care lu
crează, poartă răspunderea pentru 
felul în care se îndeplinesc hotă- 
rîrile partidului, sarcinile planului 
de stat, trebuie să participe activ 
la eforturile pentru perfecționarea 
continuă a muncii în toate domeniile 
construcției socialismului. Birourile 
comitetelor regionale, raionale și o- 
rășenești de partid trebuie să a- 
corde cea mai mare atenție pro
blemelor economice, să analizeze 
cu spirit de răspundere și în mod 
aprofundat mersul îndeplinirii pla
nului, să asigure generalizarea ex
perienței pozitive în conducerea în
treprinderilor, în organizarea pro
ducției și a muncii, să sprijine în
treprinderile în folosirea rațională 
a fondurilor, în valorificarea tutu
ror rezervelor. Comitetelor regio
nale de partid le revine o mare 
răspundere în dezvoltarea econo
mică, științifică, culturală, socială 
a regiunilor, raioanelor și orașelor, 
în înfăptuirea politicii partidului 
de creștere armonioasă a forțelor 
de producție pe întreg teritoriul 
țării. Avem organizații regionale, 
comitete regionale de partid puter
nice, care își îndeplinesc cu com
petență sarcinile ce le revin în e- 
conomie, în toate domeniile de ac
tivitate; sînfem siguri că ele își 
vor realiza cu succes îndatoririle 
în lupta pentru realizarea planului 
cincinal.

Sarcini importante revin, de a- 
semenea în munca pentru îndepli
nirea prevederilor planului, organi
zațiilor sindicale, de tineret și de 
femei.

Sindicatele, care reunesc în rîn- 
durile lor pe principalii făuritori 
ai bunurilor materiale și spirituale 
ale societății, ai avuției naționale, 
trebuie să desfășoare o activitate 
intensă in rîndul oamenilor muncii 
pentru dezvoltarea conștiinței so
cialiste, a atitudinii înaintate față 
de muncă, a răspunderii pentru rea
lizarea planurilor de producție, să 
militeze pentru creșterea nivelului 
profesional, tehnic și cultural al 
clasei muncitoare. Colaborînd în
deaproape cu conducerile în
treprinderilor, sindicatele tre
buie șă organizeze perio
dic dezbaterea principalelor proble
me privind activitatea economică, 
de producție din fiecare întreprin
dere, să asigure exercitarea opi
niei colective, generalizarea expe
rienței înaintate a oamenilor 
muncii.

Uniunea Tineretului Comunist tre
buie să asigure prezența tineretului 
— cu elanul și combativitatea ce 
îi sînt caracteristice — în toate 
sectoarele de activitate, creșterea 
contribuției sale la înfăptuirea po
liticii partidului, a obiectivelor pla
nului cincinal. Cultivînd în rîndu- 
rile tineretului pasiunea pentru 
muncă, pentru știință și tehnică, 
pentru activitatea în producție, U- 
niunea Tineretului Comunist tre
buie să militeze pentru ca acesta 
să învețe cu sîrguință, să-și însu
șească procesele tehnologice mo
derne, cunoștințele legate de folo
sirea mașinilor noi în industrie, de 
mecanizarea și chimizarea agricul

turii, de dezvoltarea tuturor ramu-* 
rilor economice.

Sarcini însemnate revin, de ase
menea, Consiliului Național al Fe
meilor în studierea și adoptarea 
măsurilor care să ducă la partici
parea mai intensă a tuturor cate
goriilor de femei — reprezentând 
peste jumătate din populația țării 
— la munca desfășurată în fabrici 
și uzine, pe șantiere, în cooperati
vele agricole de producție, în in
stituții, pentru îndeplinirea cincina
lului, pentru înfăptuirea politicii de 
construcție a socialismului.

Tovarăși, f
In vasta operă de construire a 

socialismului în țara noastră s-au 
obținut realizări istorice. Alături 
de acestea s-au manifestat însă șt 
lipsuri, au apărut greutăți. Esen
țial este însă faptul că, de fiecare 
dată, partidul, poporul nostru au 
găsit forțele necesare pentru a le 
depăși, au găsit căile mersului îna
inte, ale progresului neîntrerupt al 
patriei.

Rezultatele bune obținute în pri
ma jumătate a anului în realizarea 
planului dovedesc că sarcinile cin
cinalului pot fi realizate, că 
prevederile sale corespund pe 
deplin posibilităților și resurselor 
de care dispunem. Aceste rezulta
te, măsurile luate de partid șij>-e 
stat în perioada care a trecut de 
la Congresul al IX-lea, experiența 
cîștigată de colectivele de oameni 
ai muncii, priceperea și hărnicia 
de care dă dovadă întregul nostru 
popor, constituie garanția îndepli
nirii sarcinilor ce ni le-am propus.

In cursul discuțiilor purtate în 
plenară s-au făcut numeroase pro-y 
puneri prețioase privind soluțiile' 
și căile cele mai bune pentru în
deplinirea sarcinilor planului cin
cinal, pentru perfecționarea conti
nuă a activității în diferitele do
menii ale economiei și vieții so
ciale. Desigur, este posibil ca în 
procesul realizării cincinalului să 
apară și necesitatea aducerii unor 
corective prevederilor planului. In 
general însă, trebuie să asigurăm 
respectarea strictă a tuturor sarci
nilor cincinalului, îndeplinirea tu
turor obiectivelor sale.

Totodată, este necesar ca pentru 
a pune baze temeinice dezvoltării 
în perspectivă a economiei națio
nale, încă de la începutul anului 
viitor să trecem la întocmirea 
diilor pentru elaborarea planului 
cincinal pe perioada 1971—1975.

Obiectivele stabilite de Congre
sul al IX-lea al partidului, sarci
nile planului cincinal constituie 
programul dezvoltării întregii vieți 
sociale din patria noastră, al întă
ririi și înfloririi multilaterale a o- 
rînduirii noastre socialiste. Dezvol
tând economia și cultura, asigurînd 
ca patria noastră să fie mai puter- < 
nică, mai bogată, poporul român 
își aduce contribuția la întărirea 
sistemului socialist mondial. Noi 
considerăm că, dacă fiecare țară 
socialistă este mai puternică, creș
te forța socialismului, autoritatea 
sa în lume sporește, influența lui 
asupra dezvoltării sociale contem
porane. Aceasta corespunde pe de
plin intereselor vitale ale oameni
lor muncii de pretutindeni, cauzei 
socialismului și comunismului, pro
gresului social și păcii în lumea 
întreagă.

Sîntem convinși că clasa mun
citoare, țărănimea, intelectualitatea 
și celelalte categorii de oameni ai 
muncii, fără deosebire de naționa
litate, strîns uniți în jurul partidu
lui, vor lupta cu însuflețire, nu vor 
precupeți nici un efort pentru în
deplinirea planului cincinal, care 
deschide o nouă etapă de progres 
și prosperitate în viața poporului 
român, în înflorirea României so
cialiste. (Cuvintarea tovarășului Ni- 
colae Ceaușescu a fost subliniată 
in repetate rînduri cu ap/auze pu
ternice, prelungite). â
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