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(Urmnte din doo. 1)

fi. — Jn agricultură se impun 
masuri hotărîte pantrn reaH- 
zarca unor produrțil vegetale 
$1 animaliere spnrlte. cu 
cheltuieli minime.

Ministerul Agriculturii. In- 
duslriei Aliment.ue •! Apelat, 
comitetele oamawih r mna* H 
din întreprinderile aqrttoW de 
stat și stațiunile do 'mecaniza
re. organdi'» de conducere ah» 

producție, si Orqani-
.• tlile de hnrlid, toți lucrato
rii din agricultură ou datoria 
să : desfășoare o igienei acli- 
vitite pentru f «l©<ir<*#i |»o<»l'i-

re a prevederilor do produc
ție. agricolă ale planului cin-

O problemă esențială care 
trebuie Să stea permanent în 
atenția comitetelor județene 
si comunale de partid, a or
ganelor ogricnlr, e«te apăra
rea si conservarea fondului 
fUnc iar, îmbunătățirea călită- 

gricol a noi suprafețe de te
ren. Este necesar să se acor
de o deosebită atenție pentru 
t. dosirea eficientă n întregii 
ba:-- tehnic.imateriale și a 
forței de muncă din agricul
tură, exploatarea cu maximum 
de randament a cisternelor de 
irigații, pentru gospodări
re.’! judicioasă o resurse
lor de apă și protejarea 
l..r împotriva poluării, pentru 
utilizarea rațională a parcului 
de tractoare și mașini agrico
le, a îngrășămintelor chimico 
în vederea obținerii unor pro
ducții mari și stabilo la hec
tar.

In scopul valorificării depli
ne a potențialului agricol, se 
vor lua măsuri pentru zona- 
rea judicioasă a culturilor, 
producerea și asigurarea unor 
soiuri superioare de semințe 
de cereale, plante tehnice, le
gume, plante de nutreț, ma
terial săditor viti-pomicol, a- 
plicnrea mai largă in practică 
i agrotehnicii moderne. Para
lel cu dezvoltarea producției 
de cereale, se va asigura ex
tinderea cultivării plantelor 
tehnice, realizarea unot pro
ducții sporite și de bună ca
litate în legumicultura, viti
cultură și pomicultură.

In zootehnie, concomitent 
cu mărirea efectivelor de ani
male, va trebui să crească 
preocuparea pentru ameliora
rea raselor de animale și ri
dicarea productivității acesto
ra, corespunzător sarcinilor 
stabilite în programul de dez
voltare a zootehniei. Este ne
cesar să fie luate in continua
re măsuri pentru asigurarea 
bazei furajere prin sporirea 
producției la hectar a plante
lor de nutreț, extinderea cul
turilor duble și valorificarea 
mai largă a potențialului de 
pășuni și finețe al țării noas-

Intreprinderilo agricole de 
stat trebuie să-și îmbunătă
țească radical activitatea, să 
folosească din plin baza teh- 
nico-materială de care dispun, 
astfel incit pînă la sfirșitul 
cincinalului actual să se situe
ze la nivelul țărilor cu agri
cultură avansată în ce pri
vește organizarea producției, 
randamentele medii la hectar 
și pe cap de animal, cheltuie
lile de producție, productivi
tatea și folosirea forței de 
muncă la 100 hectare, deve
nind model de organizare pen-

REZOLUȚIA
Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român 

cu privire la perfecționarea organizării și conducerii 
vieții sociale și la dezvoltarea democrației socialiste

Conferința Națională a Par
tidului Comunist Român, ana- 
lizind activitatea desfășurată 
pentru perfectionarea organi
zării și conducerii vieții soci
ale și dezvoltarea democrației 
socialiste, apreciază că, în 
noua etapă istorică în care a 
intrat România odată cu tre
cerea la făurirea societății so
cialiste multilateral dezvolta
te, conducerea vieții economi- 
co-sociale devine un factor 
hotăritor de care depinde în
făptuirea cu succes a progra
mului partidului nostru.

Conferința Națională consta
tă cu satisfacție că înfăptui
rea hotăririlor adoptate de 
partid ia Conferința Naționa
lă din 1967 și Congresul al 
X-Iea a avut drept rezultat 
îmbunătățirea substanțială a 
conducerii întregii societăți, 
a activității organelor de stat 
centrale și locale, lărgirea de
mocrației socialiste, intensifi
carea participării maselor la 
conducerea treburilor statului. 
S-a manifestat tot mai puter
nic rolul conducător al parti
dului în toate domeniile de 
activitate, s-a amplificat rolul 
statului în conducerea unita
ră a tuturor laturilor activi
tății economico-sociale.

Conferința apreciază că re
organizarea administra tlv-leri- 
torială a avut o mare însem
nătate pentru întărirea rolu
lui unităților de bază — ora
șul și comuna, pentru înfăp
tuirea politicii partidului dc 
di zvoltare armonioasă a for
țelor de producție pe întreg 
cuprinsul țării, ridicarea nive
lului de civilizație a tuturor 
orașelor și satelor, pentru spo
rirea atribuțiilor organelor te
ritoriale în solutionarea pro
blemelor economice, sociale si 
obștești, pe plan local. Măsu
ra îmbinării funcției de prim- 
secretar cu cea de președinlc- 
al comitetului executiv al 
consiliului popular s-a dove
dit a fi pe deplin justa, ea 
contribuind la creșterea rolu
lui conducător al partidului 
in viața socială, la o mai bună 
îmbinare a activității de par
tid și de stat, la întărirea le
găturilor oro --’-r lore’e cu 
mase'e largi de oameni ai 
muncit

ireaga noi

in cooperativele agricole de 
producție este necesar »«• se 
acorde o atenție mai mare 
utilizării raționale a forței do 
muncă, întăririi disciplinei și 
perfecționării organizării inun-
ii. extinderii retribuției sti- 

nnilitive p<> baza acordului 
global, diverși firăt ii In conti
nuare a activităților producti-

l-olosfrea deplină a Inirogu- 
!ul potential material și uman 
de cate dispune agricultura 
trebuie să ducă la reducerea 
< beiluiclflor <le produ< tio și 
Infletisebi a < holtuielilor ma
teriale, ia ridicarea rapidă a 
eficienței economice, In creș
terea aportului acestei ramuri 
de bază a economiei româ
nești In sporirea venitului na
tional.

7. — In transporturi trebuie 
să se acționeze mai hotfirît 
pentru folosirea integrală a 
capacității mijloacelor do 
transport și reducerea costu
rilor de transport. Ministerul 
Transporturilor și Telecomu
nicațiilor, împreuna cu cele
lalte ministere vor lua măsuri 
pentru extinderea acțiunii de 
optimizare a repartizării volu
mului de mărfuri pe diferite 
mijloace și sisteme do trans
porturi în concordantă cu ne
voile economiei naționale,, 
pentru introducerea pe scară 
largă a paletizării și contei- 
nerizării, dotarea cu autove
hicule de mare capacitate și 
remorci, cu tractoare de maro 
pul^Te și înalt randament, 
pentru extinderea mecanizării
■ •peratiiior de încărcarc-des- 
efircare.

8. — Conferința consideră că 
justa repartizare a venitului 
național pentru dezvoltare șl 
pentm consum constituie o 
condiție hotfirîtoare a progre
sului general al societății.

Fondul național de dezvol
tare economico-socială trebuie 
să fie folosit cu prioritate 
pentru lărgirea și moderniza
rea fondurilor fixe producti
ve, pentru înzestrarea econo
miei cu mașini și utilaje — 
elemente active ale procesu
lui de producție.

Pentru utilizarea cu înaltă 
eficiență a fondului național 
de dezvoltare economico-so- 
cială trebuie îmbunătățită în 
continuare activitatea de pro
iectare și constructii-montaj 
spre a reduce substantial in
vestiția specifică prin adopta
rea de soluții tehnologice și 
constructive economicoase, e- 
liminarea supradimensionări
lor, a finisajelor inutile sau 
exagerate, extinderea amplasă
rii instalațiilor în aer liber, 
realizarea unor construcții u- 
șoare și ieftine, includerea 
spațiilor pentru birouri în cor
purile clădirilor productive.

Conferința pune în fața Mi
nisterului Construcțiilor Indus
triale, a organizațiilor de con
structii-montaj, a ministerelor 
beneficiare de investiții, a or
ganizațiilor de partid și a tu
turor oamenilor muncii care 
lucrează în acest sector sarci
na de a mobiliza toate forțele 
pentru realizarea exemplară a 
programelor de investiții, pen
tru scurtarea duratelor de e- 
xecuție și de dare în funcțiu
ne a noilor capacități.

Comitetul de Stat al Plani
ficării, împreună cu Ministerul 
Aprovizionării Tehnico-Mate- 
riale și Controlului Gospodă
ririi Fondurilor Fixe, Ministe
rul Industriei Construcțiilor de 
Mașini și celelalte ministere

Conferința apreciază că pro
movarea largă a principiului 
muncii și conducerii colective, 
infiintarea comitetelor și con
siliilor oamenilor muncii, in- 
stitutionalizarea adunărilor ge
nerale au creat cadrul orga
nizatoric corespunzător pentru 
participarea activă a oameni
lor muncii la conducerea ac
tivității economice, au ridicat 
pe o treaptă superioară demo
crația economică muncitoreas
că, socialistă. S-au îmbunătă
țit structurile organizatorice 
aie ramurilor producției mate
riale, au fost legiferate atri
buțiile și răspunderile pe toa
te treptele, relațiile dintre a- 
cestea, creîndu-se condiții 
pentru sporirea eficientei în 
întreaga economie.

Imbinind în mod organic 
conducerea centrală cu stimu
larea inițiativei maselor, in 
cadrul aplicării consecvente a 
centralismului democratic, s-a 
dezvoltat și adîncit democra
ția socialistă, au fost create 
condiții pentru participarea 
nemijlocită a clasei muncitoa
re. țărănimii, intelectualității, 
a tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalita
te, la elaborarea și înfăptui
rea politicii de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noustră.

O contribuție importantă la 
mobilizarea oamenilor muncii 
pentru înfăptuirea programu
lui partidului au adus sindi
catele, organizațiile de tine- 
‘rel, organizațiile de femei, 
celelalte organizații de masS 
și obștești, consiliile oameni
lor muncii opartinînd națio
nalităților conlocuitoare. Un 
rol tot mai însemnat în viața 
politică și socială a poporu
lui nostru are Frontul Unită
ții Socialiste'.

Consultarea permanentă a 
maselor, dezbaterea publică a 
principalelor proiecte de 
legi și hotăriri, organiza
rea de consfătuiri cu ca
dre de conducere și specia
liști, dialogul viu cu poporul 
și vizitele de lucru în toate 
județele tării ale conducători
lor de partid si de slat au de
venit o metodă esențială în 
conducerea arii' l'-i'il, o trăsă
tură definitorie a democrației 
noastre socialiste. S-a întărit 

producătoare de mașini și u- 
tilajc, trebuie să asigure core
larea rirlctft a producerii și li
brării utilajelor tehnologico cu 
graficele dc montaj șl terme
nele de punere în funcțiune a 
noilor obiective de Investiții. 
Este necesar ca centralele șl 
întreprinderile producătoare 
<ie utilaje «ă la măsuri pen
tru realizarea acestora la un 
nivel calitativ corespunzător, 
pentru respectarea riguroasă n 
obligațiilor afumate prin con- 
1ra< ie.

tînltățfle de construeții-mon- 
taj trebuie să se preocupe mal 
susținui de extinderea metode
lor industriale de execuție, 
ridicarea gradului de mecani
zare a lucrărilor și utilizarea 
intensivă n mașinilor și a uti
lajelor în construcții, asigura
rea continuității lucrărilor in 
tot cursul anului, perfecționa
rea organizării muncii și întări
rea ordinii și disciplinei, redu
cerea consumurilor de materi
ale dc construcții îndeosebi 
de metal, ciment și lemn —, fo
losirea mai largă a materiale
lor înlocuitoare, realizarea di
rect pe șantiere a prefabrica
telor și a unor construcții me
talice,

9. — Conferința Națională 
considera că cercetarea ștlin- 
țlfico-tehnlcâ trebuie să-și spo
rească substanțial contribuția 
la realizarea obiectivelor de 
dezvoltare cconomico-socială n 
țării, să fio ferm orientată spre 
rezolvarea problemelor de in
teres major ale economiei. In 
acest scop este necesară con
centrarea — pe buza unui pro
gram unic — a eforturilor tu
turor cercetătorilor, indiferent 
de locul în care lucrează, în
tărirea conlucrării între cerce
tare, proiectare și producție 
pentru lărgirea bazei de mate
rii prime, introducerea în cir
cuitul economic a înlocuitori
lor materialelor scumpe și de
ficitare, perfecționarea mașini
lor și utilajelor, elaborarea de 
noi tehnologii de fabricație, re
ducerea consumurilor materia
le și fabricarea de produse noi, 
superioare, aliniereo acestora 
la nivelul performantelor teh- 
nico-economice realizate in ță
rile avansate. O atenție spori
tă se va acorda soluționării 
problemelor legate de protec
ția mediului împotriva poluă
rii, utilizindu-se în acest scop 
mijloace tehnice și tehnolo
gii perfecționate corespunză
toare.

Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie, acade
miile de știință, ministerele e- 
conomice, Ministerul Educa
ției și Invățămîntului, condu
cerile instituțiilor de cerceta
re și proiectare trebuie să ia 
măsuri pentru utilizarea mai 
bună a bazei materiale, scur
tarea termenelor de finalizare 
a cercetărilor și aplicarea ra
pidă in producție a rezulta
telor acestora.

10. — Un imperativ esențial 
în activitatea de comerț exte
rior este sporirea exporturi
lor, valorificarea superioară a 
muncii naționale printr-o par
ticipare activă la schimburile 
internaționale de valori, la di
viziunea mondială a muncii, 
asigurarea .condițyigi pentru _, 
echilibrarea balanței de plăți 
externe încă din anul 1974.

Pînă la sfirșitul acestui an 
fiecare minister, centrală și 
întreprindere trebuie să în
tocmească programe de mă
suri pentru sporirea exportu
lui într-o proporția mai mare 
decît cea prevăzută în planul 
cincinal. Angajamentele luate 
cu privire la depășirea pla

continuu legalitatea socialistă, 
întreaga activitate socială ți 
de stat fiind așezată pe fun
damentul normelor legale.

Ca urmare a activității des
fășurate pentru perfecționarea 
organizării și conducerii vieții 
sociale s-a întărit orînduirea 
noastră socialistă, unitatea din
tre clasa muncitoare — clasa 
conducătoare a societății noas
tre socialiste —, țărănime și 
intelectualitate, mobilizarea în
tregului popor în jurul par
tidului, pentru realizarea o- 
biectivelor făuririi societății 
socialiste multilateral dezvol
tate.

Conferința Națională dă o 
înaltă apreciere activității des
fășurate de Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român 
și de guvernul Republicii So
cialiste România, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat, pentru perfec
ționarea continuă a vieții eco
nomico-sociale și de stal, pen
tru lărgirea democrației socia
liste. pentru întărirea partici
pării maselor la conducerea 
vieții sociale.

Conferința Națională își în
sușește în întregime Raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în care se face o 
analiză profundă, multilaterală, 
cu privire la stadiul actual de 
dezvoltare a țării si se stabi
lesc — pe baza aplicării crea
toare a teoriei marxist-leninls- 
te și a generalizării experien
ței de pînă acum — direcțiile 
principale spre caro ttebuie 
concentrate eforturile generale 
ale partidului, ale întregului 
popor, in vederea perfecționării 
conducerii vieții economico- 
sociale, a activității statului, 
dezvoltării democrației socia
liste, ridicării pe o treaptă su
perioară a edificării socialiste 
in România.

1. — Conferința Naționala con
sideră că este necesar să se 
action--ze continuu pentru per- 
fecționarea conducerii conști
ente, planificate a activității 
economico-sociale, a întrc-glî 
societăți, pentru crearea ca
drului organizatoric cel mal 
corespunzător în vederea par
ticipării efective a maseloT 

nului de producție industria
la trebuie sfi se concretizeze 
in bună parte în produse pen
tru export. Este necesar să se 
acționeze intens pentru creș
terea și îmbunătățirea struc
turii exporturilor, ridicarea 

mpetltivitățlt produselor ro
mânești. adaptarea lor perma
nent* ia cerințele pieței ex
terne.

In același timp, «ft Impun 
măsuri mai hotliite pentru 
dimensionarea importurilor In 
strictul necesar, prlft folosirea 
mai largă a resurselor șl po
sibilităților producției ffttcmc, 
înfăptuirea programelor do 
integrare a fabricației unor 
produse cară se realizează pe 
bază do licențe. Plecare mi
nister, centrală și unitate pro
ducătoare trebuie să urmă
rească obținerea din activi
tăți proprii a mijloacelor va
lutare necesare importurilor, 
să asigure plusuri do valută 
pentru economia națională.

Se Impune să fie extinse pe 
scară largă acțiunile de coo
perare In producție, în do
meniul tehnicii șl științei cu 
alte țări, în scopul folosirii 
mai largi a avantajelor parti
cipării la diviziunea Internațio
nală a muncii.

Va trebui să se acorde în 
<*onttnuero toată atenția lărgi
rii cooperării cu țările so
cialiste membre în Con
siliul de Ajutor Economic Re
ciproc, în cadrul „Programu
lui Complex", menit să contri
buie la progresul multilateral 
al fiecărei țări si la egaliza
rea nivelurilor lor de dezvol
tare economică. Vor trebui 
dezvoltate acțiunile de coope
rare cu toate țările socialiste 
în interesul progresului fiecă
reia și al propășirii generale 
a socialismului.

Un obiectiv de seamă tre
buie să-l constituie dezvolta
rea schimburilor comerciale și 
a cooperării în producție cu 
țările în curs de dezvoltare. 
Este necesar să se aplice con
secvent programul de acțiuni 
și măsuri, aprobat de Comite
tul Executiv al C.C. al P.C.R. 
privind colaborarea cu țările 
africane; totodată, vor trebui 
elaborate programe similare în 
vederea Intensificării cooperă
rii cu țările din Asia și Ame
rica Latină.

Vor fi amplificate și diver
sificate relațiile comerciale și 
acțiunile de cooperare cu ță
rile capitaliste dezvoltate; se 
vor dezvolta contactele și le
găturile cu diferite organisme 
economice și financiare In
ternationale, îji vederea unei 
participări mai intense a 
României la circuitul econo
mic mondial.

★
îndeplinirea înainte de ter

men a planului cincinal repre
zintă Un imperativ major al 
accelerării dezvoltării econo- 
micd-sociale a tării noastre, în 
interesul avîntului general al 
construcției socialiste, al ridi
cării mai rapide a nivelului 
de trai al poporului. Conferin
ța Națională cheamă organele 
și organizațiile de partid, co
muniștii, clasa muncitoare, ță
rănimea. și. întelechiăllțatea, 
toți oamenii muncii fără deo
sebire de naționalitate să-și 
mobilizeze forțele șl energiile 
creatoare, sfi muncească cu 
elan și abnegație pentru ridi
carea patriei noastre pe noi 
trepte de civilizație și prospe
ritate, pentru înfăptuirea Pro
gramului partidului de con
struire a societății socialiste 
în România.

largi populare la conducerea 
societății, renlizînd astfel tot 
mai deplin principiul socialist 
al făuririi de către popor a 
propriei sale istorii.

In elaborarea măsurilor pri
vind conducerea planificată a 
activității economico-sociale, 
partidul pornește de la con
cepția materialist-dialectică și 
istorică, de la faptul că fiecă
rei orindulri sociale, fiecărei 
etape de dezvoltare a societă
ții îl corespunde o anumită 
formă de organizare, de con
ducere. In condițiile socialis
mului, conducerea conștientă 
a societății pe baza unui plan 
național unic este o necesita
te obiectivă. Planul national 
unic asigură concentrarea tu
turor forțelor materiale și u- 
mane ale societății în vederea 
dezvoltării rapide a industriei, 
agriculturii, științei și culturii 
si, pe această bază, ridicarea 
nivelului do viață al întregu
lui popor.

Conducerea planificată a so
cietății trebuie să asigure dez
voltarea în ritm înait și, în 
același timp, armonioasă a for
țelor de producție pe întreg 
teritoriul tării, progresul pro
ducției de bunuri materiale, 
în pas cu cele tnai noi cuce
riri ale științei și tehnicii; să 
urmărească formarea șl per
fecționarea noilor relații de 
producție a tuturor relați
ilor sociale, afirmarea în via
tă o principiilor dreptății și e- 
chității comuniste. întreaga ac
tivitate de conducere trebuie 
să se bazeze pe studierea și 
cunoașterea legilor obiective 
ale dezvoltării sociale — ntît 
a celor cu caracter general, cît 
șl a celor ce se formează în 
cadrul orinduirii socialiste — 
acționîndu-se în mod conștient 
pentru lichidarea contradicți
ilor existente sau care mai 
apar, împiedlclnd ce ele să 
devină antagoniste, pentru rea
lizarea unei concordanțe tot 
mai depline între forțele de 
producție și relațiile de pro
ducție, pentru progresul neîn
trerupt al societății socialiste. 

Activitatea de conducere 
planificată trebuie să porneas
că de la obiectivele funda
mentale strategice ale parti
dului nostru comunist •— fău

rirea sorlplăjll socialiste mul 
tllaleral dezvoltate, edificarea 
orinduirii comuniste tn Româ
nia.

2. — In procesul de perfecțio
nare a conducerii și planifică
rii activității economico-aocia 
le se afirmă fot mai puternic 
rolul partidului de forță poli
tici conducătoare n societății, 
necesitat* Istorică a făuririi 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate șt a trecerii la 
comunism.

Grefiere» si afirmarea rolu
lui conducător al partidului 
trebuie să se exprime în in
tegrarea sa organică în acti
vitatea șl viața societății. Con
sacrarea partidului comunist 

a forță politică conducătoare 
a societății noastre socialiste 
nu este efectul unor dorințe 
subiective, ci însuși rezulta
tul dezvoltării istorice; prin 
întreaga »n activitate partidul 
comunist n dovedit că se 1- 
dentifică < u aspirațiile celo 
mal profunde ale oamenilor 
muncii, cu Interesele întregii 
națiuni socialiste. Activul de 
bază și toți membrii partidului 
trebuie sM participe la dezvol
tarea economico-socială în 
mod nemijlocit, dinăuntrul tu
turor organismelor economice, 
sociale și de stat ale târli.

3. — Conferința Națională a- 
preclază că odată cu crește
rea rolului partidului conti
nuă să se amplifice rolul sta
tului în conducerea unitară a 
întregii societăți. Dezvoltarea 
societății pe baza planului na
țional unic constituie unul din
tre atributele fundamentele 
nle statului socialist, o formă 
esențială de manifestare a 
principiului suveranității na
ționale. In condițiile creșterii 
rolului statului În dirijarea or
ganizată a tuturor laturilor 
activității economico-sociale, 
trebuie să se precizeze mai 
bine formele de organizare și 
metodele de conducere ale sta
tului.

Conferința Națională apre
ciază că în perspectivă se va 
produce o împletire tot mai 
strlnsă a activității partidului, 
statului și a celorlalte organis
me sociale, aceasta constituind 
un proces legic al dezvoltării 
socialiste $1 comuniste. In re
alizarea acestui proces trebuie 
să se asigure delimitările nece
sare, pentru a se înlătura su
prapunerile și paralelismele.

4. — Activitatea statului tre
buie să se bazeze pe principi
ile centralismului democratic, 
pe îmbinarea armonioasă a 
conducerii unitare cu lărgirea 
continuă a autonomiei organe
lor teritorial-admlnistrative și 
a unităților economico-sociale.

Conferința Națională, apre
ciind că actuala organizare ad- 
ministrativ-teritorială cores
punde pe deplin etapei de dez
voltare In care ne găsim, ho
tărăște să se acționeze în con
tinuare cu fermitate pentru 
aplicarea consecventă a pre
vederilor legii consiliilor popu
lare, în vederea realizării u- 
nei largi autonomii a județe
lor, orașelor și comunelor în 
soluționarea problemelor de 
interes local și sporirii răspun
derii acestora pentru întreaga 
activitate economico-socială 
din județele și localitățile res
pective,- se va acționa pentru 
înlăturarea tendințelor de cen
tralism excesiv care se mai 
manifestă din partea unor mi
nistere și organe centrale, pre
cum și din partea unor județe.

Pornindu-se de la faptul că 
orașul și comuna constituie 
unitățile teritoriale de bază, 
în care își desfășoară activi
tatea oamenii muncii, conferin
ța hotărăște să se acționeze în 
continuare pentru dezvoltarea 
armonioasă a fiecărui oraș, a 
fiecărei comune, astfel îneît 
să se asigure cetățenilor con
diții de viață materială și spiri
tuală mereu mai bune.

Conferința trasează sarcina 
organelor și organizațiilor de 
partid, consiliilor populare să 
organizeze consultarea largă 
si participarea intensă a oame
nilor muncii la întreaga acti
vitate de sistematizare, la în
făptuirea programului de înflo
rire a localităților patriei, cu
prins în Directivele cu privire 
la sistematizarea teritoriului, 
a orașelor și satelor, la dez
voltarea lor economico-socială.

5. — Apreciind că reorgani
zarea economiei este în linii 
generale încheiată, că ea co
respunde etapei actuale de 
dezvoltare a țării noastre și ți- 
nînd seama, în același timp, că 
mai persistă o serie de lipsuri, 
în primul rînd, în organizarea 
centralelor, precum și în rela
țiile acestora cu întreprinderi
le și cu ministerele, Conferin
ța Națională consideră nece
sar șă se acționeze cu toată 
fermitatea pentru buna func
ționare a unităților economice, 
pentru asigurarea unei condu
ceri științifice la toate nivelu
rile economici.

Reafirmind Justețea politicii 
economice a partidului în ela
borarea căreia s-a pornit de la 
necesitatea concentrării, spe
cializării și cooperării în pro
ducție, Conferința Națională 

i consideră necesar să fie luate 
>c,ate măsurile pentru ca cen
trala să devină realmente uni
tatea principală a organizării 
producției și cercetării, a con
ducerii planificate a activității 
economice.

Conferința însărcinează Co
mitetul Contrai și Consiliul de 
Miniștri să acționeze pentru a 
asigura ■— pînă la sfirșitul a- 
nului 1972 — trecerea înteqra- 

! lă Ia centrale a atribuțiilor
• conferite de lege. Totodată, 
( trebuie luate măsuri pentru

simplificarea organizării cen
tralelor, prin grefarea — de 
regulă o ndestora pe una 
din unitățile componente do 
bază,

Conferința Națională consi
deră necesar să se fa noi mă-

• suri de simplificare a relațiilor 
intre centrale și ministere, 
de eliminare a verigilor Inter
mediare și paralelismelor. In

. acest scop se vor lua măsuri 
pentru desființarea unor direc
ții generale și direcții in
termediare din ministere, 

, urmînd ca centrala să aibă le
gătura nemijlocită cu conduce
rea ministerului; se va preciza 
rolul departamentelor, acolo 

; unde ele vor rămîne. spre » 
se asigura soluționarea opera
tivă a problemelor.

Va trebui să se acționeze 

mal liotărît pentru raționaliza
rea și simplificarea muncii de 
administrație, reducerea apara
tului funcționăresc, adminis
trativ din ministere șl centrale, 
să fie luate măsuri pentru tre
cerea, în cel mal scurt timp, a 
cadrelor do Ingineri șl tehnici
eni din aparatul administrativ 
în activitatea de producție, 
concepție tehnologică, cerceta
re șl dezvoltare, jirecutn «I o 
mal Justă repartizare a celor
lalte cadre cu pregătire supe
rioară.

în scopul îmbunătățirii con
ducerii colective în ministere, 
1n locul colegiului se va înfi
ința Consiliul de conducere al 
ministerului — organ delibera
tiv — din care să facă parte 
toți conducătorii centralelor și 
institutelor de cercetări și un 
număr limitat de conducători 
de direcții, de alțl lucrători din 
aparatul ministerului,

Pentru a asigura o lot mai 
largă participare a oamenilor 
muncii la activitatea de con
ducere trebuie îmbunătățită, 
în continuare, activitatea co
mitetelor șl consiliilor oame
nilor muncii șl întărit rolul a- 
dunărilor generale în întreaga 
activitate economico-socială.

Țlntnd seama de necesitatea 
concentrării, specializării și co
operării în producție In ramu
ra construcțiilor de mașini, se 
va înființa un consiliu de co
ordonare, format din reprezen
tanții tuturor ministerelor care 
nu sectoare de construcții de 
mașini; în funcție de necesități, 
nsttel de consilii se pot înfiin
ța și în alte ramuri.

G. — In scopul perfecționării 
conducerii agriculturii, Confe
rința Națională trasează sarci
na de a se acorda o mal mare 
atenție aplicării ferme a mă
surilor de raionare șl speciali
zare a producției.

Organele și organizațiile de 
partid și de stat se vor preocu
pa de intensificarea activității 
consiliilor oamenilor muncii șl 
de creșterea rolului acestora 
în conducerea unităților socia
liste din agricultură ; pînă la 
sfirșitul actualului cincinal se 
va asigura mecanizarea tutu
ror lucrărilor din agricultura 
de stat; se va acorda o aten
ție deosebită conducerii șl or
ganizării întreprinderilor agri
cole de stat, care trebuie să 
devină un model de organizare 
a muncii pentru întreaga noas
tră agricultură, precum și adin- 
ciril șl perfecționării relațiilor 
do colaborare dintre întreprin
derile agricole de stat și co
operativele agricole de pro
ducție.

Organele șf organizațiile de 
partid, conducerile cooperati
velor agricole de producție sînt 
obligate să asigure dezvoltarea 
democrației cooperatiste, dez
baterea în adunările generale 
a problemelor privind activi
tatea de producție, organiza
rea muncii, retribuirea țărani
lor, a tuturor problemelor eco
nomice și sociale privind dez
voltarea cooperativelor agrico
le de producție; se va asigura 
sporirea rolului consiliilor in- 
tercooperatîsie In coordonarea 
și raionarea mal bună a pro
ducției; se va realiza o mai 
strînsă conlucrare între uniu
nile județene cooperatiste și 
Uniunea Națională, pe de o 
parte, și organele agricole ju
dețene și Ministerul Agricul
turii, Industriei Alimentare și 
Apelor, pe de altă parte.

7. — Este necesar să se asigu
re, în același timp, perfecțio
narea organizării și conducerii 
în domeniul transporturilor, 
construcțiilor și al celorlalte 
ramuri care au un rol impor
tant in funcționarea unitară a 
întregii noastre societăți.

Se va continua, de aseme
nea, perfecționarea conducerii 
planificate a dezvoltării acti
vității științifice, de proiectare, 
a invățămîntului și sistemului 
de pregătire a cadrelor pentru 
toate sectoarele economiei și 
vieții sociale.

3. — Conferința Națională ho
tărăște înființarea, pe lingă 
Consiliul de Miniștri, a unui 
organism pentru problemele 
organizării economico-sociale 
și ale perfecționării conduce
rii tuturor domeniilor, care 
să îndrume unitar, să studie
ze și să elaboreze norme și 
criterii pentru organizarea a- 
cestei activități, într-o con
cepție unică.

Avînd în vedere rolul im
portant al consiliilor populare 
în conducerea vieții econo
mico-sociale pe teritoriul ță
rii, conferința hotărăște să se 
înființeze un consiliu de co
ordonare a consiliilor popu
lare, organ deliberativ, format 
din reprezentanții tuturor ju
dețelor.

Ținînd seama de experien
ța conferințelor pe țară cu 
secretarii și primarii comunali 
și cu cadrele de bază din in
dustrie, conferința stabilește 
să se organizeze periodic, la 
3-5 ani, asemenea conferințe, 
în toate sectoarele de activi
tate.

9. — Conierința Națională ho
tărăște să se înființeze Con
siliul Suprem al Dezvoltării 
Economico-Sociale, organism 
permanent, care urmează să 
analizeze și sa dezbată prin
cipalele orientări ale dezvol
tării țării și să prezinte con
ducerii do partid si de stat 
studiile și concluziile sale, să 
lucreze în strinsă legătură cu 
organele dc partid și de stat 
la întocmirea prognozelor, i a 
planurilor cincinale și anuale.

Acest organism va fi for
mat din cadre de conducere 
de partid și de stat, din cele 
mai bune cadre economice, 
tehnice și științifice, precum 
și din reprezentanți ai oame
nilor muncii care lucrează di
rect în producție.

10. — Conferința hotărăște să 
se înființeze, pe lingă Con
siliul de Miniștri, Consiliul 
Financiar-Uoncur, avînd șarci- 
na de a analiza fenomenele 
și tendințele care se manifes
tă în sfera raporturilor finan
ciare, monetare și valutare, 
atlt pe plan intern cît și pe 
plan internațional, de a ela
bora studii și măsuri pentru 
traducerea în viață a politicii 
financiare a partidului.

1 i.—Subliniind Importanța 
deosebită a organizării muncii 
și a controlului ca o latură 
importantă n conducerii plani
ficate a activității economico- 
sociale, Conferință Naționali 
consideră necesar «fl «e rea
lizeze o mal bună delimitare 
Intre organele administrației 
de stat, Inclusiv Consiliul de 
Mlnlflrl, șl organele puterii 
do stat i este necesară dezvol
tarea În continuare a funcți
ilor de control al* Marii A- 
dunări Naționale și ale Con
siliului de Stat.

Vor trebui să fie luate mă
suri hotărite pentru unifica
rea controlului, pe baza unor 
criterii precise, și eliminarea 
oricăror paralelisme, întări
rea disciplinei de plan și fi
nanciare, ridicarea răspunderii 
tuturor organelor de stat și 
îndeplinirea în condiții tot 
mnl bune a hotăririlor de 
partid și legilor. In acest scop, 
Conferința hotărăște transfor
marea Consiliului Economic 
într-un organ puternic de 
partid șf de stat, pentru con
trolul unitar al îndeplinirii 
hotăririlor de partid și a le
gilor țării în toate domeniile 
de activitate; totodată, hotă
răște crearea unul organ spe
cial în domeniul controlului 
financiar. Acestea vor funcți
ona sub conducerea directă 
a Consiliului de Stat.

12. — Conferința Națională 
apreciază că în anul 1973 tre
buie să fie Încheiată faza ac
tuală a perfecționării, orga
nizării și conducerii planifica
te e economiei noastre națio- 
ale, astfel incit Întreaga viață 
economică să se desfășoare In 
conformitate cu noua organi
zare, cu prcvederllo legilor a- 
doptate.

Conferința consideră, toto
dată, că perfecționarea con
ducerii planificate a societății 
trebuie să constituie o preocu
pare continuă a partidului și 
statului, un proces permanent 
determinat de însăși dezvolta
rea forțelor de producție și 
perfecționarea relațiilor de 
producție și sociale.

13. — In procesul de perfec
ționare a activității de dez
voltare economico-socială es
te necesară promovarea cu 
fermitate a legalității socia
liste în toate domeniile de ac
tivitate, nimănui nefiindu-i 
permis să se sustragă de la 
aplicarea legilor.

Este necesar să se stimu
leze participarea activă a oa
menilor muncii, a organizați
ilor obștești, a reprezentanți
lor lor la activitatea pentru 
înfăptuirea legalității socialis
te, la sesizarea cazurilor de 
încălcare a legalității, să se 
acorde întreaga atenție de cătro 
toate organele de stat studi
erii acestor sesizări, soluțio
nării lor și informării despre 
aceasta a opiniei publice.

Se va asigura dezvoltarea 
și perfecționarea activității 
juridice, a legislației, a prin
cipiilor de drept, Îd conformi
tate cu realitățile noi, cu î- 
deologia materialist-dialectică 
și istorică, cu idealurile socia
lismului și comunismului, 
spre a corespunde schimbări
lor revoluționare produse în 
caracterul forțelor și relații
lor de producție, a permite n- 
șezarea pe baze judicioase a 
raporturilor dintre întreprin
deri, dintre diferite organis
me sociale, dintre cetățeni — 
în dubla lor calitate de pro
ducători și proprietari ai a- 
vuțîeî naționale — și a da 
forma juridică cea mai adec
vată întregului sistem de nor
me privind conviețuirea so
cială în noua orînduire.

14. — Conferința Națională 
hotărăște să se ia măsuri pen
tru îmbunătățirea organizării 
și perfecționarea muncii or
ganelor de justiție, procura
tură șî ale Ministerului de 
Interne.

Justiția și procuratura vor 
trebui să acorde maf multă 
atenție aplicării legilor, pro
movării legalității socialiste, 
să rezolve în termenele lega
le cauzele de judecată; să se 
sprijine în munca lor pe ma
sele de oameni ai muncii, in- 
formîndu-le permanent asupra 
activității pe care o desfășoa
ră. Se vor aduce îmbunătățiri 
legislației, prevăzîndu-se posi
bilitatea ca unele pedepse 
privind infracțiuni de mai 
mică importanță să poată fi 
executate prin muncă.

Avînd în vedere rolul im
portant pe care îl au organe
le de miliție șl securitate, es
te necesar să se combată ferm 
orice manifestare de abuz și 
ilegalitate din activitatea lor, 
veghindu-se cu strictețe la 
respectarea legilor, la apăra
rea intereselor întregului po
por. Trebuie dezvoltată prac
tica pozitivă a organelor de 
miliție șl securitate de a in
forma maselo populare despre 
diferite cazuri de infracțiuni si 
de a pune în dezbate.rea co
lectivelor de oameni ai mun
cii pe cei ce încalcă legile 
țării.

15. — Conferința Națională 
aprobă măsurile luate de par
tid si de stat pentru întărirea 
capacității de apărare a pa
triei, considerind că întărirea 
continuă a capacității de apă
rare, de salvgardare a cuce
ririlor revoluționare ale popo
rului ocupă un loc de cea 
mai mare importanță în con
ducerea generală a societății. 
Armata noastră își îndeplineș
te cu cinste rolul de apără
tor al națiunii socialiste, al 
independentei și suveranității 
patriei. Este necesar să se ia 
în continuare măsuri de per
fecționare a înzestrării tehni
co și dc luptă a forțelor ar
mate, de ridicare a pregătirii 
de luptă și politice a trupelor. 
In înfăptuirea principiilor 
marxlsm-lenlnismului cu privi
re la înarmarea poporului de 

către revoluție, se va acordr, 
in continuare, o deosebită o- 
tenție gărzilor patriotico și 
pregătirii militare a tineretu
lui.

10, _ Un rol Important In dez
voltarea democrației socialis
te, în mobilizarea maselor la 
opera de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate 11 au organizațlllo de 
masă șl obștești.

Conferința Națională apro
bă măsurile și directivele 
plenarelor Comitetului Cen
tral din ultimii ani cu privire 
la activitatea sindicatelor, a 
organizației de tineret șl a 
altor organizații obșleșli

Subliniind rezultatele bune 
obținute de sindicate In acti
vitatea lor, Conferința consi
deră că ele trebuie să acțio
neze In continuare cu toată 
hntărîrea pentru a-șl îndeplini 
rolul de mare însemnătate pe 
care îl au In societatea noas
tră, de a participa activ lo 
munca tuturor organismelor 
și sectoarelor In care stnt re
prezentate, de a asigura uni
rea eforturilor tuturor celo» 
ce muncesc in înfăptuirea po
liticii partidului șl statului.

Reafirmind aprecierea pe ca
re partidul și statul o dan par
ticipării active a tineretului la 
construcția socialistă, Confe
rința Națională cheamă orga
nizațiile de tineret să acțione
ze cu toată fermitatea pentru 
traducerea în viață a măsuri
lor de dezvoltare economico- 
socială, să desfășoare o largă 
activitate de educare a tinere
tului, de unire o eforturilor șl 
de afirmare a energiilor si 
talentului său In opera de e- 
dificare a socialismului In pa
tria noastră.

Dlnd o înaltă apreciere acti
vității desfășurate de femei în 
toate domeniile, Conferința 
Națională hotărăște să se a- 
corde o atenție sporită pro
blemelor privind condițiile de 
muncă și de viață șl, mai cu 
seamă, promovării femeilor în 
diferite munci de conducere 
de partid și de stat.

17. — Conferința Națională 
apreciază rolul crescînd pe ca
re 11 are In viața politică și 
socială Frontul Unității Socia
liste — care unește In rlndu- 
rile sale, sub conducerea par
tidului comunist, toate orga
nizațiile obștești și consiliile 
naționalităților conlocuitoare.

Pe lingă măsurile de coor
donare a activității organizați
ilor componente, luate în ulti
mul timp, In domeniul contro
lului obștesc, al educației și 
răsplndirii cunoștințelor ști
ințifice, conferința consideră 
necesar ca Frontul să extindă 
în continuare coordonarea ac
tivității organizațiilor compo- 
nente și în alte domenii, stl- 
mulînd inițiativa acestor or
ganizații atit în problemele 
specifice activității lor, cil și 
în problemele generale ale 
participării la opera de con
struire a socialismului; să 
coordoneze dezbaterile în rin- 
dul maselor largi populare ale 
diferitelor proiecte de legi și 
hotăriri; să Îndrume activita
tea deputaților In informarea 
cetățenilor asupra diferitelor 
probleme șl în realizarea unor 
acțiuni de interes obștesc.

Este necesar să se extindă 
șl să la un caracter mal or
ganizat activitatea Frontului 
Unității Socialiste la sate, prin 
crearea de organizații ale sa
le, care să cuprindă pe toți 
locuitorii; în cadrul consili
ilor comunale, pe Ungă repre
zentanții partidului și al or
ganizațiilor obștești, să fie 
aleși și reprezentanții dirt (i 
ai țărănimii.

Se vor organiza periodic 
Conferința Națională și con
ferințele județene ale Frontu
lui Unității Socialiste, in con
siliile județene și în Consiliul 
Național, pe lingă reprezen
tanții partidului șl al organi
zațiilor componente, circa 30 
la sută din membri trebuie să 
fie aleși din rlndul oamenilor 
muncii, care lucrează direct 
în producție.

18. — Ținînd seama de dezvol
tarea generală a orinduirii so
cialiste și de necesitatea par
ticipării tot mai largi a popo
rului la conducerea țării, Con
ferința Națională consideră ne> 
' esar să se aducă unele îmbu
nătățiri sistemului electoral» 
luindu-se măsuri ca, în viitor, 
să fie depuse, pentru un loc 
de deputat In Marea Adunare 
Națională sau în consiliile 
populare, mai multe candida
turi, fie pe circumscripții, fie

. direct pe liste județene, oră
șenești sau comunale, care să 
cuprindă mal mulțl candidat» 
decît urmează să fie aleși. De 
asemenea, este necesar să 
se simplifice procedura de 
revocare a mandatului de de
putat, revocarea urmlnd să se 
hotărască, la cererea Frontu
lui Unității Socialiste, de către 
Marea Adunare Națională sau, 
după caz. de către consiliul 
popular.

19. — Conferința Națională 
pune în fața tuturor organelor 
și organizațiilor de partid și 
de stat, a organizațiilor de 
masă și obștești, a activiști
lor din toate sectoarele sarci
na de a milita neobosit pentru 
întărirea necontenită a legă
turilor cu masele largi do oa
meni ai muncii, fără deosebi
re de naționalitate, pentru mo
bilizarea eforturilor muncitori
lor, țăranilor, intelectualilor, 
ale întregului popor, în jurul 
partidului, al Comitetului Cen
tral, spre a da viață progra
mului de dezvoltare a țării și 
a asigura astfel progresul ne
întrerupt al patriei noastre.

20. — Conferința Națională 
își exprimă convingerea că or
ganele și organizațiile de partid, 
de stat, economice, organiza
țiile de masă și obștești, toți 
oamenii muncii vor face totul 
pentru traducerea în viață a 
măsurilor privind perfecționa
rea societății noastre, asigu- 
rîndu-se astfel întărirea forței 
orinduirii noastre sociale și de 
stat, perfecționarea continuă a 
conducerii activității econo
mico-sociale, lărgirea și adin- 
cirea democrației socialiste, 
participarea mereu mai inten
să a maselor populare la \ ia- 
ța publică, înflorirea multila
terală a Republicii Socialiste 
România.



REZOLUȚIA
Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român 
cu privire la principalele orientări ale dezvoltării 

economico-sociale a României in următoarele două decenii
Conferința Nationals apro

bă in Întregime orientările 
generale ale dezvoltării eco
nomico-sociale a tării noastre 
In perioada 1970—1990, Infă- 
tiaate in Raportul prezentat 
de secretarul genera) al part:- 
dului. tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu, și hotărăște ra a- 
crstea să stea la baza lucră
rilor de elaborare a progno
zelor privind evoluția Româ
niei in viitoarele decenii șl 
a Directivelor pentru planul 
cincinal 1970—1900.

In cadrul acestor lucrări 
trebuie să se pornească de la 
necesitatea realizării unui pu
ternic avlnt al forțelor de pro
ducție ; la elaborarea progno
zelor se va urmări realizarea 
unei structuri optime * eco
nomiei naționale, Unind sea
ma de tendințele noi alo pro
gresului lohnlco-știintific pe 
plan mondial. In scopul valo
rificării superioare a resurse
lor noastre naționale, al par
ticipării eficiente a României 
la diviziunea Internațloală a 
muncii. Studiile ce vor fi ela
borate trebuie să aibă in ve
dere, de asemenea, perfecțio
narea continuă a relațiilor de 
producție și a raporturilor 
dintre oameni, ridicarea nive
lului de cunoaștere .și de cul
tură al tuturor celor ce mun
cesc, adlncirea democrației, 
crearea condițiilor pentru par
ticiparea activă a întregului 
popor la conducerea tării, 
pentru afirmarea plenară a 
personalității umane, aplicarea 
în viată a principiilor eticii 
și echității socialiste, satisfa
cerea tot mai deplină a nece
sităților de viată materiale și 
spirituale ale întregului popor.

In studiile de prognoză es
te necesar să se elaboreze 
mai multe variante ale dez
voltării economico-sociale a 
tării, în vederea conturării 
celor mai eficiente căi și mij
loace pentru înfăptuirea pro
gramului Congresului al X-lea 
al partidului.

Conferința Națională stabi
lește următoarele direcții pen
tru elaborarea prognozelor 
privind dezvoltarea economi- 
co-socială a României In pe
rioada 1976—1990 :

1. In următoarele două de
cenii se va asigura accentua
rea dezvoltării industriei, urmâ- 
rindu-se realizarea unui ritm 
mediu anual de 9-10 la sută. 
Se va intensifica procesul de 
modernizare a structuri! in
dustriei. puntndu-se un ac
cent deosebit pe dezvoltarea 
-energeticii nucleare, a meta
lurgiei oțelurilor superioare. 
Va. trebui să sporească în mă
sură importantă ponderea in
dustriei construcțiilor de ma
șini și a industriei chimice în 
totalul producției Industriale. 
In cadrul industriei construc
țiilor de mașini se va pune 
accent pe dezvoltarea e- 
lectronicii, mecanicii fine și op
ticii, producție! de mașinl-u- 
nelte cu program, de utilaje

DIRECTIVELE
Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român 
cu privire la sistematizarea teritoriului, a orașelor 

și satelor, la dezvoltarea lor economico-socială
Construirea societății socia

liste multilateral dezvoltate, 
progresul general al țării tint 
indisolubil legate de organiza
rea și sistematizarea judicioasă 
a teritoriului, a orașelor și 
satelor, care creează condiții 
pentru repartizarea echilibrată 
a forțelor de producție pe în
treg cuprinsul patriei, dezvol
tarea armonioasă a diferitelor 
zone și localități.

Analizind experiența dobin- 
dită In anii construcției socia
liste cu privire la organizarea 
teritoriului, Conferința Națio
nală a Partidului Comunist 
Român din decembrie 1967 a 
hotărît îmbunătățirea organi
zării administrativ-teritorlale a 
tării. corespunzător transfor
mărilor petrecute în societate.

In Raportul prezentat la 
Conferință, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sublinia ca prin
cipiile care stau la baza a- 
cestei măsuri „...izvorăsc din 
necesitatea punerii de acord a 
organizării administrațiv-terito- 
riale cu schimbările calitative 
intervenite în evoluția forțe
lor de producție și In repar
tizarea lor geografică. în per
fecționarea relațiilor de pro
ducție, cu modificările petre
cute in structura populației, 
în profilul. dimensiunile și 
condițiile de viață ale orașe
lor și comunelor de pe întreg 
cuprinsul țării".

Viata a demonstrat deplina 

tehnologice de înaltă comple
xitate, de mijloace de trans
port de mare capacitate.

2. Se va acoTda o deosebită 
"tentfe lărgirii barei energe
tice șl de materii prime. V.-.r 
fi Intensificate cercetările 
geologice pentru creșterea 
volumului de rezerve la zăcă
mintele cunoscute și vor fi 
extinse prospecțiunile geolo
gice pe întreg cuprinsul țării, 
’n vederea identificării de 
no! zăcăminte. O sarcină im
portantă este elaborarea de 
tehnologii de exploatare, pre- 
Dararc șl prelucrare, care să 
permită folosirea cit mai efi
cientă a tuturor resurselor 
existente In țară.

Se va urmări realizarea de 
noi combustibili, materiale și 
înlocuitori cu performanțe su
perioare, care să contribuie la 
satisfacerea în cît mai bune 
condiții a cerințelor econo
miei.

3. O problema esențială ca
re se pune în cincinalele ur
mătoare este asigurarea unul 
grad înalt de prelucrare a 
materiilor prime in așa fel 
incit să sporească do cîteva 
ori valoarea produselor obți
nute dintr-o tonă de materii 
prime. Creșterea eficientei 
activității economice își va 
găsi o expresie sintetică în 
reducerea în continuare a 
ponderii cheltuielilor materia
le în produsul social.

4. In vederea dezvoltării 
Intensive a agriculturii se va 
asigura mecanizarea complexă 
a lucrărilor — atit în cultura 
plantelor, cit și în zootehnie 
—, se va extinde procesul de 
electrificare; încă din cinci
nalul următor agricultura va 
dispune de îngrășăminte chi
mice, insecticide și biostimu- 
latori la nivelul cerințelor n- 
grotehnicii moderne, iar pînă 
in anul 1990 se va asigura i- 
rigarea întregii suprafețe ce 
se justifică din punct de ve
dere economic. Asigurlnd 
creșterea în continuare a pro
ducție! de cereale, se vor lua 
măsuri pentru dezvoltarea cul
turilor de plante tehnice; u- 
na din orientările de bază va 
fi dezvoltarea prioritară a zo
otehniei.

5. Pe baza dezvoltării pro
ducției materiale, venitul na
țional pe locuitor urmează să 
crească pînă în 1990 la 2 500- 
3 000 dc dolari. Ținînd seama 
de necesitatea creșterii în 
ritm susținut a economiei na
ționale, în această perioada 
va trebui să asigurăm ca cir
ca 70-72 la sută din venitul 
național să se repartizeze pen
tru consum, iar o cotă de 28- 
30 la sută să fie destinată 
iondnlut național de dezvolta
re economlco-socială. Cea mai 
mare parte a acestui fond va 
f! alocată producției materiale, 
de care depind în mod hotă- 
rîtor progresul societății noas
tre, creșterea nivelului de trai 
al poporului.

raască a tuturOT localităților 
urbane.

Acțiunea de comasare a co
munelor mici a avut drept re
zultat crearea unor unități ad- 
ministrativ-teritoriale mal pu
ternice, care dispun de condi
țiile necesare pentru o bună 
organizare a activității econo
mico-sociale, în vederea ridi
cării nivelului de viață mate
rial și cultural al țărănimii.

S-au elaborat schițe de siste
matizare pentru județe și ora
șe, este în curs de desfășura
re acțiunea de sistematizare a 
satelor. Au fost organizate co
misii de sistematizare și s-au 
adoptat importante legi privind 
apărarea fondului funciar, re
glementarea construcțiilor de 
locuințe ș.a.

O puternică influență asu
pra dezvoltării tuturor zone
lor, județelor și localităților o 
exercită politica Partidului Co
munist Român de repartizare 
echilibrată a forțelor de pro
ducție pe întreg teritoriul ță
rii. înfăptuirea acestei politici 
care s-a accentuat mult în ul
timii ani, determină o crește
re mai intensă a producției 
industriale în județele slab 
dezvoltate. In cincinalul 1966— 
1970, o serie de județe, în 
trecut rămase în urmă, cum 
sint Bacău, Satu Mare, Argeș, 
Dolj, Mures, Galați, Covasna, 
au cunoscut o puternică creș
tere a producției industriale. 
Prin continuarea acestei orien-

6. tu obiectiv principal va 
fl promovarea larqă In toate 
ramurile a cuceririlor științei 
șl tehenkiglei avanvate. Vr.r 
fi luate măsuri pentru dezvol
tarea mai intensă n cercetării 
științifice naționale, cu deo
sebire în matematică șl fizi
că, în tehnică, chimic si bio
logie. Activitatea de cerceta
re va trebui să-și aducă ■ 
contribuție «ubstanținlă la so
luționarea problemelor legate 
de valorificarea superioară a 
resurselor naturale, echilibra
rea balanței energetice, gene
ralizarea automatizării șl me- 

■ mizării complexe, asimila
rea unor produse cu perfor
manțe ridicate.

7. Asigurarea unei dezvol
tări rapide și eficiente a eco
nomiei noastre naționale im
pune participarea tot mai In
tensă a României la divtaln- 
nea internaționali socialistă 
șl mondială a muncii. la 
schimburile economice și ia 
cooperarea internațională. In 
.’rest sens. în întreaga perioa
dă 1976—1990 urmează ca rit
mul comerțului exterior să 
devanseze ritmul produsului 
social. Vor fi luate în conti
nuare măsuri pentru a asigu
ra creșterea eficienței comer
țului exterior, pentru îmbu
nătățirea structurii exportu
rilor, sporind ponderea produ
selor industriale, îndeosebi 
din domeniul construcțiilor 
de mașini, al industriei chimi
ce și ușoare. Dezvoltarea ex
porturilor și importurilor tre
buie să se asigure în condi
țiile realizării unei balanțe 
comerciale și de plăți exce
dentare.

Pentru satisfacerea nevoilor 
dezvoltării economico-sociale 
planificate, asigurarea de sur
se stabile de aprovizionare 
cu materii prime, realizarea 
de serii mari de fabricație cu 
înaltă eficiență și mai buna 
valorificare a muncii naționa
le pe piața mondială, vor fi 
promovate forme variate de 
cooperare economică și teh- 
nico-științifică internațională. 
Se va urmări crearea premi
selor necesare pentru trece
rea în perspectiva la conver
tibilitatea internațională a 
leului.

8. O problemă esențială es
te asigurarea unei creșteri 
mai susținute a populației. 
Asigurlnd adoptarea în conti
nuare a unui complex de mă
suri de ordin economico-social 
și sanitar, care să contribuie 
la întărirea familiei, la stimu
larea natalității, reducerea 
mortalității și creșterea dura
tei vieții oamenilor, se esti
mează ca, pînă Ia sfîrșitul de
ceniului viitor, populația Româ
niei să ajungă la 24—25 mi
lioane locuitori.

9. Strnctara socială a țării 
va înregistra adinei schimbări 
calitative. Se va accentua și 
mai mult rolul clasei munci
toare ca principală forță so
cială a societății noastre so

lor materiale si umane, ridi
carea la o viață înfloritoare a 
tuturor județelor.

In același timp, dezvoltarea 
multilaterală a tuturor jude
țelor, inclusiv a celor în care, 
alături de populația română, 
locuiesc numeroși oameni ai 
muncii de alte naționalități, 
reprezintă o reală manifestare 
a deplinei egalități economice 
si sociale între toți cetățenii, 
fără deosebire de naționalita
te. Pe măsura creșterii poten
țialului economic al țării și 
îmbunătățirii repartiției terito
riale a forțelor de producție 
sporesc posibilitățile pentru 
ridicarea nivelului de trai a) 
întregii populații, se asigura 
ca toți cetățenii patriei să 
se bucure din plin de condi
țiile create de civilizația noas
tră socialistă.

Analiza realizării sarcinilor 
trasate de Conferința Naționa
lă și de Congresul al X-loa 
al partidului arată însă ca în 
domeniul sistematizării terito
riului și localităților există se
rioase neajunsuri.

Se știe că România a moște
nit de la vechea orînduire o 
rețea de localități dezvoltate 
in mod anarhic, cuprinzînd un 
foarte mare număr de așezări 
mici, răzlețite, excesiv de în
tinse din punct de vedere teri
torial. Cu toate realizările im
portante obținute în anii con
strucției socialiste în domeniul 

cialiste. Ponderea populației 
ocupate In industrie și con
strucții In totalul populației 
ocupate va crește plnă In 
1990 la circa >0 la sută, în 
timp ce ponderea populației 
ocupate în agricultura urmea
ză să se reducă la 10—15 la 
sută.

10. Un puternic avînt \a În
registra Instrucția publică. In 
aceasta perioadă va fi genera
lizat liceul, se va extinde în 
continuare Invățămlntul supe
rior. Schimbările ce vor inter
veni în activitatea de produc
ție — pe baza automatizării 
și clbernctizăril —- ridicarea 
nivelului de pregătire al în
tregii populații vor determina 
reducerea substanțială a deo
sebirilor esențiale dintre mun
ca fizică si intelectuală, ac
centuarea procesului de omo
genizare a societății noastre.

11. Dezvoltarea susținută 
a economici naționale va crea 
condiții pentru creșterea con
tinuă a bunăstării întregului 
popor. Se va asigura un con
sum alimentar la nivelul nor
melor fiziologice optime, satis
facerea în bune condiții a ne
cesităților de îmbrăcăminte și 
încălțăminte, atingerea unui 
grad înalt de înzestrare a 
populației cu produse de folo
sință îndelungată, extinderea 
serviciilor de consum. In pe
rioada 1976—1990 urmează să 
se construiască circa 2,5 mi
lioane apartamente, asigurîn- 
du-se astfel rezolvarea proble
mei locuințelor. Se vor lua 
măsuri pentru ca pînă în 
1980 săptămîne de lucru să fie 
redusă la 40—44 de ore. Sis
tematizarea teritoriului, a ora
șelor și comunelor, crearea li
nei rețele de noi centre ur
bane care să contribuie la ri
dicarea nivelului de civiliza
ție al zonelor rurale încon
jurătoare, diversificarea acti
vității economico-sociale în 
mediul rural vor asigura apro
pierea condițiilor de trai de 
la sate fața de cele din orașe.

Înfăptuirea acestui program 
va marca făurirea societății 
socialiste multilateral dezvol
tate în patria noastră, așeza
rea temeliilor pentru edifica
rea comunismului în România.

12. Conferința Națională în
sărcinează Comisia Centrală 
de Partid și de Stat pentru 
Studiile de Prognoză ca îm
preuna cu comisiile de ramu- 
Tă și pe județe, cu organele 
economice de sinteză, ministe
rele și institutele de cercetări 
să asigure întocmirea progno
zei dezvoltării economico-so- 
ciale a României în perioada 
1976—1990 și proiectul Direc
tivelor pentru planul cincinal 
1976—1980. Conferința stabi
lește ca aceste lucrări să fie 
elaborate pînă la mijlocul a- 
nului 1973, urmind a fi supu
se dezbaterii publice și apro
bării Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român.

trebuie subliniat faptul că Mi
nisterul Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor a mani
festat o slabă preocupare pen
tru apărarea fondului funciar 
al țării.

Terenul din interiorul peri- 
metrelor construibile este fo
losit nerațional, persistă ten
dința de a se merge în con
tinuare pe linia extinderii su
prafeței localităților. Densita
tea locuitorilor la hectar în 
orașele din România este în 
numeroase cazuri cu mult mai 
redusă decît cea existentă în 
alte țări. Chiar între orașele 
noastre există diferențieri 
mari: astfel, în zonele de lo
cuit numărul locuitorilor Ia 
hectarul de teren este în nu- 
nicipiul Cluj de 70, în muni
cipiul Arad de numai 60, în 
timp < e în municipiul Galați 
acest număr se ridică Ia 190, 
in condiții cînd nici densita
tea atinsă în Galați nu este 
corespunzătoare, existînd încă 
posibilități de folosire mai in
tensa și rațională a spațiului 
construibil. O situație deose
bită o prezintă orașele mici 
— cu mai puțin de 25 mii lo
cuitori — care cuprind un 
sfert din populația urbană a 
tării, dar ocupă aproape ju
mătate din întreaga suprafața 
a localităților urbane, datori
tă densității lor reduse. Mari 
deosebiri în ce privește den
sitatea locuitorilor există și 
între noile cartiere: astfel, 

mal datorii» acrslei orientări 
qreMte 1n organizarea șl «U- 
tematlrarea orașelor.

Lipsa «le proorirpare, timp 
îndelungat, pentru sittriTttrti- 
«rea tatei, r. concepția 

n n mul' 
jtat ră 1n dezvoltarea locali 
lătilnr rurale trebuie mers pe 
linia cxtmdprii suprafețelor a- 
restore, slaba fermitate în o- 
plicarea proved orilor legale

• , 1 i .
ralul vetrela satelor. Deși d«- 
mal multi ani **a stabilit că 
noile construcții se pot ridici 
numai In vatra satului a «on 
tinuat si m* construiască 
oriunde și dc către oricine, 
iar consiliile popular»' nu v 
venii» controlul necesar șl 
nu ian mături dc tragere la 
iăvpnndere a tuturor color ce 
încalcă leqllc țării m ,noastă 
privință. In ultimii 20-25 d> 
ani, foarte multe sate s-au 
extins !n mod exagerat, în
deosebi de-a lungul arterelor 
de circulație, dublîndu-și chiar 
suprafețele. njungîndu-s> în 
unele zone, cum sînl dc «■• 
xempln rutele Bucurcști-Plo- 
iești s-nu București-Pitești, < n 
satele să se IntlndM neîntre
rupt pe distante de zeci do 
kilometri. Drept rezultat, den
sitatea medic a locuitorilor 
în vatra satului este la noi 
dc numai 8-10 locuitori la 
hectar, numeroase sate situ- 
îndu-se in această privință 
mult sub media pe țară. A- 
( casta reprezintă o mare ri
sipă de teren determină chel
tuieli foarte ridicate pentru 
dezvoltarea rețelei <le școli, 
de magazine și unități sani
tare, pentru instalarea luminii 
electrice etc. Orice extindere 
a vetrei satelor creează difi
cultăți în înzestrarea cdilitar- 
gospodărcască a localităților 
rurale șj îngreunează utiliza
rea dc către populație n do
tărilor social-culturale. Este 
evident că, in condiții clnd în 
tara noastră există peste 
13 000 sate, din care aproape 
40 la sută au mai puțin de 
500 locuitori și o densitate 
scăzută, nu se pot rezolva co
respunzător problemele lega
te de dezvoltarea învățamin- 
tului și deservirii sanitare, nu 
pot fi asigurate serviciile, a- 
limentarea cu apă și energic 
electrică. Ridicarea gradului 
de organizare și de civilizație 
a satelor se poale obține nu
mai prinlr-o concentrare a 
localităților și a construcțiilor, 
care să permită soluționarea 
acestor probleme în condiții 
corespunzătoare din punct de 
vedere economic și social-cul
tural.

In același timp, s-au scos 
din producția agricolă însem
nate suprafețe de teren arabil, 
în multe cazuri de cea mai 
bună calitate, pentru construc
ții industriale, agrozootehnice, 
pentru rețele de drumuri etc., 
încălcîndu-se prevederile le
gale de a se amplasa aseme
nea obiective pe terenuri im-

CAPITOLUL I

Principii de bază privind 
sistematizarea teritorială 

și a localităților
1. — Dezvoltarea armonioa

să a teritoriului țării, în an
samblu. a județelor, orașelor 
și comunelor, asigurarea unor 
condiții corespunzătoare de 
muncă $1 viață pentru toți ce
tățenii constituie o latură pri
mordială a politicii Partidului 
Comunist Român de făurire a 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate, de trecere la 
construirea societății comunis
te.

întreaga activitate de siste
matizare este subordonată în
făptuirii țelului suprem al po
liticii partidului nostru — creș
terea bunăstrii materiale și 
spirituale a tuturor oamenilor 
muncii, crearea unui înalt ni
vel de civilizație pentru între
gul popor. Pentru aceasta, sis
tematizarea trebuie să contri
buie la repartizarea rațională, 
echilibrată a forțelor de pro
ducție pe întreg cuprinsul ță
rii, pe baza îmbinării organice 
a criteriilor de eficientă eco
nomică, cu cele de ordin so
cial, să asigure înflorirea e- 
conomică, social-culturală o 
tuturor județelor și localită
ților patriei.

Sistematizarea îndeplinește 
un rol de seamă în asigurarea 
deplinei egalități în drepturi a 
tuturor cetățenilor tării, fără 
deosebire de naționalitate, în 
spiritul principiilor eticii și e- 
chitătii socialiste. In același 
timn sistematizarea trebuie Să 
contribuie la ștergerea trepta
tă a deosebirilor esențiale 
dintre oraș și sat, prin ridica
rea satului la nivelul de dez
voltare a orașului.

Sistematizarea creează ca
drul în care întreaga populație 
trăiește și muncește, se desfă
șoară activitatea economică și 
socială, se înfăptuiește partici
parea maselor largi, sub con
ducerea Partidului Comunist 
Român, la rezolvarea tuturor 
problemelor pe care le ridică 
dezvoltarea orașelor și sate
lor, la întreaga viață social- 
polilică a țării.

2. ■— Dezvoltarea pe bază de 
plan a orașelor și satelor — 
cerință obiectivă a societății 
socialiste — se desfășoară In 
strinsă corelare cu progresul 
general al țării.

înfăptuirea consecventă și în
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patrimoniu național de * ‘ 
Mii gospodărire judteten*»» 
Mnt strins legate creșterea 
producției materiale, buaâri. 
rea întregului popor.

Pe de altă parte, lipsa u. 
preoeupere In realizare, unor 
obiective economico care sa 
, vili deteriorarea și poluarea 
mediului ambiant a as ut CO«- 
secințe negative. Xstfel, H 
proiectarea și executarea unor 
nscmenna obiective nu so au 
5n vodero toate măsurile ne
cesare pentru reducerea și c- 
liminurea faclorBor poluant! 
ui aerului, apei, solului, ma- 
nifcsttedu-se o inadmisibilă 
lipsă de grijă față dc aceste 
(ondiții natuTalc, esențiale 
pentru viața și sănătatea oa
menilor, pentru ,<l«voltarea 
însăși a economiei national»-. 
Totodată, in legătură cu in
tensificarea circulației auto 
$n orașe, consiliile populare 
nu întreprind acțiuni menite 
să diminueze poluarea prin 
gaze și zgomot.

Intr-o serie de cazuri au 
fost amplasate mari construc
ții cu carncteT turistic In a- 
fara perimetrelor localităților, 
ceea ce a pricinuit pagube 
patrimoniului forestier și n 
dus la distrugerea unor tru- 
museti naturale, în loc ca a- 
cestea să fie păstrate și pro
tejate. In același timp, constru- 
Itm unor astfel ^ect'vo 
la distanțe mari de localități, 
în locuri greu acceșitule a 
atras după sine cheltuieli exo
nerat de ridicate pentru ali
mentarea cu apă și energie 
electrică, pentru aproviziona
re etc. ..

In scopul eliminăm neajun
surilor existente, al întăririi 
ordinii și disciplinei în acest 
important domeniu, precum $i 
pentru ridicarea activității oe 
sistematizare la nivelul cerin
țelor etapei actuale de ^ezs’ol- 
tare a societății noastre, Con- SU »Po,Vidu™' 
Comunist Român adoptă Di
rectivele cu privire 1a siște- 
matlzarea teritoriului, a o*aJc' 
lor și satelor, la dezvoltarea 
lor economico-socială.

danță cu liniile directoare ale 
dezvoltării României pînă în 
anii 1990—2 000, țînînd seama 
de condițiile specifice ale ță
rii noastre, de exigențele pro
gresului tehnic, de tendințele 
ce se manifestă pe plan mon
dial.

3. — In vederea repartizării 
optime a forțelor de producție, 
în cadrul sistematizării terito
riale este necesar să se deter
mine profilul predominant al 
fiecărei zone a larii — indus
trie extractivă, energetică, me
talurgică, chimică, construc
toare de mașini și altele — în 
funcție dc resursele locale e- 
xistente. In acest fel, amplasa
rea noilor obiective și dezvol
tarea celor existente se vor 
face în concordantă cu poten
țialul fiecărei zone — baza de 
materii prime, căile de comu
nicații, surse de apă și ener
gie, posibilități de recrutare a 
forței de muncă etc. și cu ne
cesitățile economiei naționale. 
Pentru aceasta, activitatea de 
sistematizare trebuie să por
nească de Ia cunoașterea te
meinică a resurselor materia
le și umane din teritoriu, în 
vederea valorificării lor supe
rioare.

Se vor întreprinde măsuri 
pentru mai buna zonare a 
producției agricole, în funcție 
de condițiile pedoclimatice și 
de factorii social-economici, in 
scopul creșterii producției a- 
gricole vegetale și animale. In 
acest cadru, se va avea în ve
dere stabilirea zonelor optime 
pentru culturi cerealiere, dez
voltarea zootehniei, cultura 
plantelor tehnice, viticultura, 
pomicultura, în vederea folosi
rii cît mai raționale a terenu
lui agricol.

O atenție deosebită se va a- 
corda stabilirii zonelor silvice, 
menținerii suprafețelor împă
durite și asigurării reînpădu- 
ririlor, ceea ce va contribui 
ia ameliorarea terenurilor de
gradate, combaterea eroziunii 
solului, prevenirea alunecări
lor de teren, precum șl In con
servarea mediului ambiant.

•I. — In condițiile societății 
moderne, cind procesul com
plex al dezvoltării economice 
și social-culturale amplifică 

ralxf.ilA zl.ntrr. tor.n_

- . program național d»' 
anxnmhtu.

PotTlvft acestui program, sis
tematizarea teritorială va dr
tormina protilul social-econo
mic al fiecărei locnliiăți șl, po 
• raMff li.wă. amplasarea obl- 
oi tiveloT economice, »>ocfnl- 
«alterate <te locuințe și lucrări 
tr-hnito-odililare pentru asigu
rarea dezvoltării orașelor și 
satelor, in condiții dc eficien
te economică si socială maxi
mă.

5. — Prin sistematizare sa 
trebui sâ se asigure dezvolta
rea Intr-o concepție unlbiră a 
intrrqll rețele naționale «te cât 
de comunicație, astfel ca aces
tea să corespundă traficului 
tot mai intens și OftcrsiKtilor 
do perspectivă ale economiei 
naționale.

In acest scop, este necesară 
corelarea pe plau teritorial a 
tuturor căilor dc comunicații 

- drumuri, căi ferate, linii te
lefonice .și de energie electri
că, conducte de transport etc. 
— cu centrele de product te îi 
desfacere, bazele dc materii 
prime, cu Jnlreoga rețea de 
localități.

Totodată, se vor corela lu
crările de regularizare n 
cursurilor de apă cu cele do 
amenajare a întregului bazin 
hidrografic (baraje, lacuri dc 
acumulare, canale navigabile, 
dc irigații si altele), in scopul 
folosirii raționale și economi
ce a fondului funciar si a re
surselor de apă. Sistematiza
rea teritorială trebuie să 
indice regiunile unde sini ne
cesare măsuri de apărare con- 
Ira inundațiilor, precum și do 
protecție a calității apelor.

La stabilirea posibilităților 
de amenajare a cursurilor in
terioare de apă pentru navi
gație se va avea în vedere le
gătura lor Ștrlnsă cu dezvol
tarea in continuare a trans
porturilor pe Dunăre.

6. — Prin sistematizare tre
buie sâ se asigure apărarea cu 
strictețe .și buna gospodărire 
a fondului iuociar. urmărlndn- 
se prin toate mijloacele econo
misirea terenului, aceasta im
portantă avuție naționala. 
Consiliile populare au sarcina 
să analizeze cu toată răspun
derea suprafețele ocupate dc 
localități, să delimiteze cu pre
cizie perimetrul construitul al 
orașelor și vatra satelor. In 
vederea instaurării unei ordini 
stricte în această privință, pe
rimetrele construibile ale tu
turor localităților urbane și 
rurale vor fi aprobate prin 
lege.

Se Interzice cu desăvîrșire 
amplasarea oricăror construc
ții — obiective industriale, a- 
grozootehnice, sociale, cultu
rale, locuințe — în afara peri
metrului construibil al orașe
lor sau vetrei satelor. Ampla
sarea unor asemenea obiecti
ve în afara localităților se va 
face în cazuri cu totul deose
bite și numai cu aprobarea 
Consiliului de Stat.

In scopul economisirii unor 
importante suprafețe de teren, 
la stabilirea traseelor pentru 
rețelele de transport al ener
giei electrice și ale liniilor te
lefonice se va căuta ca acestea 
să fie amplasate de-a lungul 
drumurilor existente. De ase
menea, se va urmări economi
sirea terenului agricol la exe
cutarea lucrărilor de irigații și 
hidroameliorații.

Pentru a se reda în circuitul 
agricol însemnate suprafețe 
de teren, trebuie revăzută re
țeaua drumurilor comunale și 
de cîmp care brăzdează tere
nurile agricole, în vederea 
simplificării și raționaliză
rii ei.

Se vor lua măsuri ca 
drumurile prevăzute a fi 
construite sau cele a căror 
execuție abia a început să fie 
amplasate pe structura drumu
rilor existente sau, cînd acest 
lucru nu este posibil, să se ur
mărească scoaterea din circu
itul agricol a unor suprafețe 
cît mai mici de teren, și în
deosebi din cele nefertile sau 
cu fertilitate scăzută.

Ținînd seama de faptul c5 
fondul funciar constituie o a- 
vuție a întregului popor, tre
buie să se întărească răspun
derea organelor și organizați
ilor de partid, a ministerelor, 
a consiliilor populare, a fiecă
rui cetățean pentru eliminarea 
oricărei forme de risipă, de u- 
tilizare nerațională a terenu
lui

7. — In activitatea de siste
matizare o atenție deosebită 
se va acorda măsurile pentru 
apărarea și păstrarea cit mai 
intactă a condițiilor naturale, 
pentru protejarea mediului am
biant

In cadrul studiilor și proiec
telor de sistematizare se va 
urmări protejarea mediului am
biant, a pămîntului, apelor, ae
rului, a pădurilor, a tuturor zo
nelor verzi, aceasta reprezen- 
tlnd o problema de stat de 
importanță deosebită — condi
ție vitală pentru om.

Ținînd seama că în condiții
le dezvoltării industriale s-au 
amplificat foarte mult sursele 
de poluare a aerului, apei și 
solului, se impune să se ia 
toate măsurile pentru preveni
rea șl înlăturarea efectelor dă
unătoare asupra mediului am
biant, asupra condițiilor de 
viată. In acest scop, prin pro
iectele de sistematizare se vor 
stabili zonele in care vor pu
tea fi amplasate obiective in
dustriale cu efecte nefavora
bile asupra mediului, măsuri 
de creare a unor perdele de 
protecție prin plantare de 
zone verzi și alte mijloace de

Pentiu creșterea densității 
în cadrul localităților se vof 
lua măsuri ca pînă în anul 
1990 să se restrlngă suprafe
țele orașelor șl Îndeosebi ale 
satelor.

Rcstrîngerea perimetrului 
< onstrulbil al orașe lor și o ve
trei satelor, comasarea comu
nelor și satelor vor permite În
zestrarea tehnico-cdilitar.i si 
dotarea social-cullurală cu efi
ciență economică și socială 
sporită, conducted și la econo
mii importante de teren agri- 
ool.

In vederea creșterii densl- 
lății, prin proiectele de siste
matizare se vor prevedea con
centrarea construcțiilor i mă
rirea numărului dc etaje. So 
vor stabili, pe bază de studii, 
in termen dc un an, norme dc 
densițate npflmâ pe tipuri de 
orașe șl sale, diferențiate in 
funcție de profilul social-eco
nomic, mărimea șl rolul aces
tor localități fn teritoriu.

9. — Se vor lua măsuri pen- 
tiu ridicarea economloă, cultu
rală ș| mai buna înzestrare r- 
dilllară a tuturor localităților 
rurale care an perspectivă dc 
dezvoltare.

In toate localitățile cu pers
pectivă, urmează să se dezvol
te unități economico care sfl 
asigure valorificarea superi
oară o materiilor prime locale, 
a produselor agricole, vegeta
le- și animale. Aceste locali
tăți vor fi Înzestrate cu obiec
tive social-culturale șj servicii- 
le necesare nevoilor curente 
ale locuitorilor.

Ridicarea pe o troapla supe
rioară a tuturor localităților 
cu perspectiv»? de dezvoltare 
reprezintă o etapă nouă de or
ganizare a rețelei dc locali
tăți, specifică stadiului actual 
de dezvoltare a țării noastre, 
va accelera procesul de urba
nizare, de apropiere a condi
țiilor de muncă și de viața din 
mediul rural dc cele din me
diul urban, prin treptata ridi
care a satului.

10. — pe baza analizei lo
calităților rurale cu perspecti
ve de dezvoltare, se va stabi
li un număr dc 300—350 loca
lități, care, prin resursele lor 
materiale .și umane, poziția ge
ografică în teritoriu, relațiile 
cu localitățile înconjurătoare, 
accesul la căile de comunica
ție și situația fondului con
struit, întrunesc condițiile 
să devină centre economice și 
sociale cu caracter urban 
in următorii 15 — 20 ani.

Prin amplasarea și dezvol
tarea în aceste centre a unor 
obiective industriale și agrare 
se va asigura ca ele să aibă 
un caracter industrial-agrar 
sau agrar-industrial, potrivit 
condițiilor specifice. Se va a- 
junge astfel la o împletire ju
dicioasă a activităților indus
triale cu cele agrare, evitîndu- 
se o separare artificială a a- 
cestor activități.

Aceste centre vor trebui să 
dispună în viitor de peste 
5 000 de locuitori $i să deser
vească populația din 4—5 co
mune apropiate, aflate la o 
distanță medie de'15-20 kilo
metri.

Centrele cu caracter urban 
vor fi înzestrate cu obiective 
social-culturale — în domeniul 
invățămîntului, sănătății, cul
turii — precum șl cu unități 
comerciale și de servicii 
astfel dimensionate Incit să 
poată asigura deservirea pu 
un plan superior a localități
lor din jur. Totodată. in 
aceste centre vor fi create in
stituții administrative și juri
dice, astfel îneît populația din 
zonă să-și rezolve pe pian lo
cal problemele de interes ce
tățenesc, evitîndu-se deplasări
le care au loc în prezent la 
orașele cele mai apropiate sau 
la reședința de județ. Aceste 
centre vor fi dotate cu rețele 
edilitar-gospodărești corespun
zătoare și vor fi legate de lo
calitățile din jur prin căi de 
comunicație directe.

11- — In întreaga activitate 
de sistematizare se va porni 
de la principiul că orașul și 
comuna trebuie să devină uni
tăți tcritorial-administrative dc 
bază ale societății noastre so
cialiste. Oamenii trăiesc și iși 
desfășoară activitatea produc
tivă sau de creație fie fn ora
șe, fie în comune și, de aceea, 
organizarea și dezvoltarea a- 
cestora constituie sarcina e- 
sențială a activității de siste
matizare. Orașului și comunei 
le revine un rol tot mai im
portant în asigurarea unor 
condiții cit mai bune de mun
că și viață, în organizarea în
tregului complex de activități 
sociale, culturale, de servicii 
de interes general.

Consiliile populare județene 
să treacă hotărît și fără întir- 
ziere la acordarea tuturor a- 
tribuțiilor ce revin consiliilor 
populare orășenești șl comu
nale prin legea dc organizare 
și funcționare, astfel îneît a- 
cestea să conducă Întreaga 
activitate economică, social- 
culturală, gospodăresc-edilita- 
ră cc se desfășoară pe terito
riul localităților în care func
ționează. Consiliile populare 
trebuie să poarte întreaga răs
pundere pentru înfăptuirea 
programelor de dezvoltare a 
orașelor și comunelor, pentru 
realizarea investițiilor, pentru 
buna desfășurare a învățămîn- 
tuiui. a activității culturale și 
de ocrotire a sănătății, a ser
viciilor.

12. — Trebuie să se creeze 
condiții pentru participarea tot 
mai Intensă a oamenilor mun
cii la rezolvarea problemelor 
orlvlnd dezvoltarea orașelor
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consiliile populai? a«upTa 
principalelor problem? $i ac
țiuni d? sistematizare. Tre
sa centrală ?i local*, radioul 
si televiziunea vor populariza 
$1 oustine activitatea de sb 
temaUzare. prezenlind pe larq 
propunerile cetățenilor si di
feritele aspecte ale sistemati
zării teritoriului, a craselor 
$1 satelor. In comisiile de sis
tematizare județene, numi i- 
pate, orKjeneslI $1 comunale

CAPITOLUL II

Sistematizarea orașelor
f. — Dezvoltarea continuă W 

breșelor, amplificarea procesu
lui de urbanizare fac necesa
ri desfigurarea unei susținu
te activități de sistematizare 
n localităților urbane, caro «ă 
permită determinarea profilu
lui social-economic al fiecă
rui oraș, amplasarea rațională 
a unităților productive, a con
strucțiilor de locuințe șl vo- 
cial-culturale. dezvoltarea lor 
armonioasă. în strînsă corela
re cu sistematizarea teritoriu
lui fnconjurltor șl cu dezvol
tarea rețelei generale de loca
lități, asigurînd condiții cit 
mal bune de muncă și de via
tă pentru toți locuitorii.

2. — Trebuie să se acțione
ze cn îoată liotărtrea pentru 
utilizarea cit mai completă a 
terenurilor din perimetrul con- 
strntbll al orașelor. aceasta 
fiind tina din sarcinile princi
pale ale sistematizării irrba- 
■ e.

Pornind de Ia necesitatea e- 
conomisiril terenului, comite
tele executive ale consiliilor 
populare vor reanaliza, în ter
men de șase luni, actualele 
perimetre construiblle ale o- 
rașelor, în vederea restrânge
rii lor la strictul necesar, res- 
pectîndu-se cu rigurozitate re
glementărilor în vigoare.

3. — In scopul sporirii densi
tății construcțiilor pe unitatea 
de suprafață a terenului, atît 
în cadrul zonelor industriale 
rit și în cple de locuit. se 
impun amplasarea clacurilor 
pe terenurile libere din peri
metrul constniibil al orașelor, 
construirea tntr-o măsură mai 
mare de clădiri cu mai multe 
nivele, reslringerea la mini
mum necesar a distanțelor în
tre clădiri. Aceste măsuri vor 
ridica eficiența investițiilor, 
ca urmare a concentrării pe 
o suprafață mai redusă a lu
crărilor de echipare tehnico- 
edilitară menite să deserveas
că aceste construcții.
La amplasarea noilor construc

ții, comitetele executive ale 
consiliilor populare vor lua 
măsuri ca, pe cit posibil, să 
se evite demolarea clădirilor 
din fondul locativ existent. 
Este necesar ca în cartierele 
care se construiesc în prezent 
să se respecte normativei ’ cu 
privire ia densitatea construc
țiilor. De asemenea, pentru 
cartierele ridicate în ultimii 
ani. care prezintă densitate 
scăzută, să se ia măsuri 'ur
gente pentru o folosire cit 
mai rațională a suprafețelor 
de teren prin lndesiri. ampla
sarea de noi blocuri de locu
ințe în vederea obținerii unei 
densități optime a locuitorilor 
De un hectar. Pentru aceasta, 
pînă la sfîrșitul anului 1972, 
consiliile populare vor reac
tualiza proiectele de sistema
tizare ale ansamblurilor de lo
cuințe.

4. — O preocupare de bază 
în sistematizarea orașelor tre- 
bnie să o constituie amplasa
rea judicioasă a unităților in
dustriale și a altor nnități e- 
conomice.

Este obligatoriu ca ampla
sarea obiectivelor economice 
să se facă de regulă în zone
le Industriale. Obiectivele e- 
conomice care nu afectează 
condițiile de locuit se pot 
amplasa în zonele de locuin
țe sau cit mai aproape de a- 
cestea. La amplasarea obiecti
velor economice cu grad ridi
cat de nocivitate se va acor- 
da o atenție deosebită respec
tării normelor de protecție.

5. — Cooperarea între uni
tățile economice din cadrul 
zonelor industriale trebuie să 
constituie o preocupare prin
cipală a celor ce răspund de 
realizarea acestor unități, fa 
scopul construirii și folosirii 
în comun a unor utilități sau 
obiective auxiliare, cum sînt: 
centrale de energie electrică 
și termică, ateliere de între
ținere și reparații, depozite, 
garaje, linii interne de căi fe
rate, pavilioane administrati
ve și altele.

De asemenea, titularii in
vestițiilor industriale și cei 
ai zonelor de locuit au obli
gația să rezolve. în colabora
re, in mod coordonat și cit 
mai economic, problemele le
gate de realizarea investițiilor 
de interes comun : creșe, gră
dinițe. cluburi, cantîne-restau- 
rant, unități sanitare, trans
portul în comun, captări si a- 
limentări cu apă, canalizări și 
altele.

Cooperarea In realizarea di
feritelor obiective trebuie să 
fie promovată cu perseveren
ță de către consiliile popu
lare. in calitatea lor de coor
donatori sau titulari de in
vestiții.

6. — Se vor lua măsuri ca 
marile uzine să-șl construias
că sau să primească in admi
nistrare directă locuințe situa
te în cartierele din imediata 
lor apropiere pe care să le 
repartizeze personalului pro
priu. O asemenea măsură va 
contribui Ia întărirea stabili
tății cadrelor în întreprinde
re, cu toate consecințele po
zitive ce decurg din aceasta.

Totodată, la repartizarea lo
cuințelor, comitetele executi
ve ale consiliilor populare v«»r 
tine seama de necesitatea ca 
oamenii muncii să locuiască 
cit mai aproape de întreprin
derile în care lucrează.

7. — in vederea folosirii cit 
mai eficiente a clădirilor so- 

vor fl cuprinși reprezentant! 
ai cetățenilor, aleși în cadrul 
adunărilor generale pe cir- 
< nmscTlpțil cartiere, mari în
treprinderi $1 Instituții eoclal- 
culturale.

Organple $1 organizațiile d* 
partid si obștești trebuie să 
ia lORte măsurile pentru asi
gurarea unei participări efec
tive a maselor de cetățeni la 
întreaga activitate de siste
matizare a comunelor și ora
șelor.

< fal-c ullural? al? întreprinde
rilor industriale — creșe, gră
dinițe. cluburi și altele — a- 
<estea vor fl amplasate în ca
drai zonelor de locuit din I- 
mediata apropiere a unități
lor respective. In felul aces
ta, clădirile social-culturale 
ale întreprinderilor vor fl mai 
intens utilizate, întrucît de 
ele pot beneficia toți locuito
rii cartierelor unde sînt situa
te.

Marile întreprinderi în care 
lucrează multe femei își vor 
amplasa crețele cît mai aproa
pe de sediu, pentru a permi
te muncitoarelor-mame să se 
deplaseze la copiii lor fără a 
pierde timp.

8. — Organizarea zonei de 
locuit trebuie iă se facă Intr-o 
concepție modernă de siste
matizare, cu blocuri astfel am
plasate îneît să se închege 
străzi șl bulevarde precis con
turate. Se va evita astfel si
tuația din prezent dinlr-o se
rie de orașe în care blocurile 
au fost amplasate neordonat 
față de arterele de circulație, 
cu spatii mari între ele.

Pe arterele principale ale 
orașului șl în zonele rezerva
te circulației intense d? pie
toni se vor construi blocuri 
de locuințe cu magazine la 
parter. Tn felul acesta, se va 
asigura atît mai buna deser
vire a locatarilor din blocu
rile respective, cît și o ima
gine arhitecturală corespun
zătoare acestor zone de maro 
circulație.

9. — In cadrul zonelor de 
locuit, este necesar să se cre
eze centre de cartier cu pro
fil cît mai complex, cuprin- 
zind unități comerciale. so
cial-culturale, de diferite ti
puri, unități de alimentație 
publică, de prestări de servi
cii și gospodărești, care să 
permită satisfacerea într-un 
grad sporit a cerințelor și e- 
xigențelor crescînde ale oa
menilor muncii. Odată cu 
construirea ansamblurilor de 
locuințe, vor trebui să se 
realizeze și clădirile social- 
culturale necesare, potrivit 
normelor legale.

Terenurile de sport, cele de 
joacă pentru copii și de a- 
grement, spațiile verzi vor fi 
grupate 1a un loc, dimensio
nate pe baza normelor în vi
goare și amplasate in ansam
blurile de locuit. Esțe nece
sar să se renunțe la ampla
sarea acestor spatii între 
blocuri, asigurîndu-se astfel 
condiții de liniște și odihnă 
locatarilor.

10. — Se vor intensifica 
preocupările ca la realizarea 
clădirilor d« locuit și social- 
culturale să se îmbine tradi
țiile arhitecturii românești cu 
tendințele moderne, execntîn- 
du-se construcții simple, rațio
nal dimensionale, cît mai u- 
șoare și fără finisaje exce
sive.

In procesul de dezvoltare a 
localităților se va acorda a- 
tenție îmbinării armonioase a 
construcțiilor noi cu cele e- 
xistente. Totodată, se va ur
mări punerea în valoare a mo
numentelor sau zonelor isto
rice și a elementelor valoroa
se ale cadrului natural, ceea 
ce va contribui la sublinierea 
personalității și trăsăturilor 
specifice ale fiecărui oraș în 
parte.

11. — In cadrul sistematiză
rii localităților urbane, trebuie 
aplicate soluțiile cele mai ra
ționale pentru îmbunătățirea 
circulației și. în special, a 
transportului în comun.

In acest scop, este necesar 
să se studieze traseele cele 
mai solicitate, luîndu-se mă
suri pentru dimensionarea co
respunzătoare creșterii trafi
cului în perspectivă, asigura
rea măririi vitezei de circula
ție, îmbunătățirea ritmicității 
și fluentei transportului în 
comun.

In stadiul actual de dezvol
tare a orașelor sînt necesare, 
totodată, măsuri pentru mo
dernizarea bazei materiale a 
transportului in comun. Pen
tru realizarea acestui obiec
tiv, trebuie asimilate noi ti
puri moderne de vehicule — 
tramvaie silențioase, autobuze 
articulate de mare capacitate 
și viteză și altele — asigurîn
du-se astfel un confort sporit, 
creșterea capacității de trans
port în comun și evitarea zgo
motului.

12. — Este necesar, de ase
menea, să se acorde o aten
ție deosebită rețelei tehnico- 
edilitare a orașului (energie 
electrică, apă, canalizare, ter- 
moficare, telecomunicații si 
altele), care să fie astfel con
cepută îneît să fie posibilă am
plificarea sa continuă, para
lel cu creșterea și dezvolta
re.! fiecărei localități urbane.

Principalele Instalații tehni- 
co-edilitare trebuie să fie rea
lizate pe trasee comune. în 
galerii unice subterane, vizi- 
tabile. amplasate pe arterele 
magistrale, adoptîndu-se solu
ții cît mai economice și efi
ciente. Aceasta va permite 
controlul si întreținerea lor 
cu cheltuieli minime, fără a 
se crea dificultăți în desfășu
rarea vieții orașului, provoca
te prin săpături repetate pe 
străzi și blocarea circulației.

13. — Trebuie dezvoltate 
în continuare relațiile d» co
operare ale orașelor cu loca
litățile înconjurătoare și 1n 
special cn localitățile compo
nente. comunele suburbane 
șl satele aparținătoare, care 

reprezintă t* surtM Importantă 
da recrut ar» a forței de mun-
< ă necesară întreprinderilor 
din orașe șl, totodată, consti
tuie o puternică bază do a- 
provizionare cu produs? agro- 
alimenlare.

în cadrul lucrărilor d? sis
tematizare se va avea în ve
dere dezvoltarea unor insti
tuții social-culturale din ora
șe (școli, spitale, policlinici 
și altele) și a unor servicii
< ar? să poată fi folosite și 
de locuitorii din această zona.

Totodată, va trebui să se ?■ 
cord? o atenție deosebită 
oiqanlzărll legăturilor d? 
transport, în vederea depla
sării lesnicioase a locuitorilor 
între orașe șl localitățile în
vecinate.

Toate acestea vor contribui 
la îmbunătățirea condițiilor 
de viață al? populației din în
treaga zonă și, ceea ce este 
deosebit de important, la sta
bilizarea în localitățile în
conjurătoare a muncitorilor 
care lucrează la orașe.

14. — Pentru protejarea me
diului ambiant, toate unități
le Industriale ale căror pro
cese de producție provoacă 
nocivități trebuie să ia mă
suri hotărîte de prevenire si 
combatere a poluării aerului, 
apel, solului, precum și împo
triva zgomotului, prin con
struirea instalațiilor necesare 
în acest scop, prin perfecțio
narea proceselor tehnologice 
sau prin alte soluții eficiente. 

Consiliilor populare le re
vine sarcina ca, în cadrul ac
țiunii de sistematizare, să 
dezvolte spațiile plantate si 
să organizeze cît mai bine 
traseele de circulație a auto
vehiculelor, în vederea redu
cerii zgomotului și a poluării 
aerului. In acest scop, în a- 
numite zone de locuit se va 
interzice accesul mijloacelor 
de transport în comun $1 au
toturismelor, stabilindu-se pen
tru autovehicule locuri de 
parcare în afara zonei res
pective.

Totodată, vor trebui sâ fie 
protejate elementele natural?

CAPITOLUL III 
Sisfemafizarea comunelor 

și satelor
1. — Progresul economiei 

naționale Îd ansamblu, dezvol
tarea si modernizarea agricul
turii, prin intensificarea pro
cesului de mecanizare și chi
mizare, sînt de neconceput fă
ră adoptarea unei politici ști
ințifice de dezvoltare econo- 
mico-socială a comunelor și 
satelor.

Sistematizarea localităților 
rurale trebuie să contribuie la 
ridicarea întregii activități e- 
conomico-sociale și culturale a 
comunelor și satelor, la îmbu
nătățirea generală a condiții
lor de trai ale țărănimii, la 
apropierea treptată a vieții 
satelor de aceea a orașelor. 
In „acest .feL.^șe creează .posi
bilități tuturor oamenilor mun
cii de la sate de a se bucura 
de binefacerile civilizației.

2. — Se va urmări cu per
severență ridicarea economică 
și socială a tuturor localități
lor rurale care an perspectivă 
de dezvoltare. Astfel se va a- 
sigura treptat realizarea de u- 
nități de producție, școli, cre- 
se, grădinițe, dispensare, punc
te farmaceutice, cămine cultu
rale. magazine șl unități de a- 
limentație publică, brutării, băi 
publice, rețele electrice, lu
crări simple de alimentare cu 
apă și de canalizare, precum 
si alte servicii. Toate acestea 
vor contribui fa ridicarea ni
velului lor de urbanizare.

In același timp, se va acor
da atenție localităților rurale 
care au perspective deosebit 
de favorabile de dezvoltare, 
dar care nu întrunesc condi
țiile necesare pentru a deve
ni centre cu rol de polariza
re, fiind situate în imediata 
vecinătate a unor orașe.

3. — Pentru dezvoltarea 
complexă a celor 300-350 lo
calități care devin centre e- 
conomico-sociale cu caracter 
urban, să se amplaseze pe te
ritoriul acestora unități eco
nomice ale Industriei locale, 
cooperației meșteșugărești si 
de consum, ale cooperativelor 
agricole de producție, asocia
țiilor Intercooperatiste, între
prinderilor agricole de stat, 
precum, și alte obiective in- 
dustrial-agrare, care să asigu
re valorificarea materiilor pri
me locale si produselor agri
cole, precum șl secții ale unor 
întreprinderi economice de im
portanță republicană.

De asemenea, în viitoarele 
centre vor fi stabilite sediile 
consiliilor Intercooperatiste și 
ale stațiunilor de mecanizare 
a agriculturii, vor funcționa 
unități pentru prestări de ser
vicii, baze de aprovizionare, 
iar acolo unde există condiții 
vor fl amenajate sau construi
te unități balneo-turistice, cum 
sînt: cabane, hanuri, moteluri 
etc.

In vederea asigurării linul 
grad superior de civilizație 
pentru locuitorii din întreaga 
zonă, noile centre vor fl do
tate treptat cu licee, școli pro
fesionale. internate școlare, 
spitale cu policlinică, farma
cii, case de cultură, cinema
tografe, biblioteci, sedii ale 
organelor de justiție, magazi
ne universale, complexe de a- 
limenfație publică, baze spor
tive și altele

Noile centre cu caracter ur
ban vor trebui să constituie 
un model de organizare pen
tru comunele si satele înve
cinate.

4. — Ministerele, celelalte 
organe centrale sl comitetele 
executive ale consiliilor popu
lare județene vor trebui să 
prevadă, prin planurile anuale 
si cincinale, construirea unor 
obiective economice și social- 
culturale, cu deosebire în 
viitoarele centre cu caracter 
urban, precum și tn localități
le rurale cn cele mai bune 
perspective de dezvoltare. 

valoroasa din perimetrul con- 
stmîbll al orașelor șl din Ime
diata lor vecinătate — păduri, 
lacuri, parcuri, dealuri — ca
re au rin rol Important pen
tru menținerea microclimatu
lui sl în determinarea unul 
specific propriu fiecărei lo
calități In parte, constituind în 
același timp locuri de odihnă 
$1 recreare pentru populați?

15. — In vederea rralizării 
sarcinilor legate de sistemati
zarea orașelor, comitetele exe
cutive al? consiliilor popular? 
trebui? să asigure, pînă fa (Ine
le anului 1973, reactualizare.* 
schițelor d? sistematizare a ju
dețelor, municipiilor și orașe
lor. ținînd seama de investițiile 
ce sînt prevăzute a sp reali
za In acest cincinal, precum si 
de propunerii? pentru cinci
nalul viitor.

Comitetele executiv? afa 
consiliilor populare si ceilalți 
coordonatori de Investiții în 
anumite zone industriale au 
obligația ca, în termen de un 
an, să asigure elaborarea de
taliilor de sistematizare a a- 
cestor zone. Răspunderea pen
tru respectarea riguroasă a a- 
< estor detalii revine atît co
mitetelor executive ale con
siliilor populare, cit șl titula
rilor de investiții.

Vor trebui elaborate deta
liile de sistematizare pentru 
toate zonele centrale ale ora
șelor sl pentru marile ansam
bluri de locuințe, pe etape, în 
funcție d? importanța investi
țiilor și de perioada de reali
zare a acoslora.

★
In ansamblul lor, toate aces

te principii și măsuri vor tre
bui să asigure o mai bună am
plasare a unităților producti
ve și a zonelor de locuit din 
orașe, utilizarea mai deplină a 
suprafeței construibile șl re- 
strîngerca perimetrului orașe
lor, eliminarea cu desăvîrșire 
a risipei de teren, rezolvarea 
într-un mod mai rational a 
dezvoltării în perspectivă a lo
calităților urbane.

Amplasarea de obiective e- 
conomice, social-culturale si 
noi locuințe se va face numai 
în localitățile rurale care au 
condiții de dezvoltare în per
spectivă șl numai în vatra sa
telor.

5. — Pentru asigurarea unei 
eficiențe economice și sociale 
sporite, se va urmări, în func
ție de condițiile concrete de 
dezvoltare a fiecărei localități 
în parte, comasarea satelor în 
centrele economice și sociale 
cu caracter urban șl în cele
lalte localități cu perspective 
de dezvoltare. In felul acosta, 
va rezulta reducerea număru
lui de sate din cadrai nnei co
mune. precum șl regruparea 
populației diu satele mici si 
dispersate, lipsite de condiții 
de dezvoltare. în cadrai loca
lităților care au posibilități de 
dezvoltare mai accentuată. 
Această acțiune amplă și de 
lungă durată va determina, în 
afara avantajelor economice și 
sociale, o mal bună așezarea 
rețelei de localități rurale.

6. — In vederea unei dez
voltări raționale a localități
lor rurale, se vor folosi cit 
mai complet terenurile din va
tra satelor, prin parcelarea lor, 
în scopul obținerii unei densi
tăți ridicate, urmărlndu-se res- 
trîngorea vetrei satelor; aceas
ta va da posibilitatea reduce
rii cheltuielilor de dotare teh- 
nico-edilitară a localităților, în 
paralel cu asigurarea unei în
semnate economii de teren.

7. — O atenție deosebită se 
va acorda organizării ampla
samentului centrului civic din 
localitățile care au perspecti
vă de dezvoltare, unde se vor 
construi dotările social-cultu
rale necesare populației. Se 
va urmări ca noile locuințe să 
fie executate cil cel puțin 
lin etaj și să fie amplasate 
în central civic sau gmpate 
dens în apropierea sa.

In toate localitățile cu per
spectivă d? dezvoltare sl în
deosebi tn centrele civice ale 
acestora se vor prevedea lu
crări tehnico-edilitare simple, 
economice, ținînd seama de 
condițiile locale.

a. — se va promova cn consec
vența cooperarea între mai mul
te comune și sate pentru efectu
area unor investiții economi
ce, social-culturale și lucrări 
edilitare de interes comun. 
In acest sens, se va acorda o 
atenție deosebită lucrărilor de 
investiții șl întreținere legate 
de realizarea căilor de comu
nicație șl organizarea trans
portului în comun, în vederea 
asigurării deplasării populați
ei fa șl de la locul de muncă.

9. — Sistematizarea comu
nelor și satelor va trebui să 
contribuie mal mult la păs
trarea specificului arhitectural 
al zonei respective, prin va
lorificarea tradițiilor construc
tive si artistice locale, prin 
punerea în valoare a monu
mentelor istorice, a elemente
lor etnografice șl de folclor.

10. — Id vederea realizării 
sarcinilor legate de sistemati
zarea comunelor și satelor, co
mitetele executive ale consi
liilor populare trebuie să asi
gure, pînă la sfîrșitul anului 
1973, următoarele:

— studiul rețelei de locali
tăți pe județe sl pe comune, 
pentru determinarea localități
lor rurale care au posibilități 
de dezvoltare sl a profilului 
lor social-economic;

— schițele de sistematizare 
pentru viitoarele centre eco
nomice șl sociale cu caracter 
urban ;

— proiectele de sistematiza
re pentru toate comunele;

— schițele de sistematizare 
pentru celelalte localități 
rurale care urmează fiă pri
mească Investiții în perioada 
1973-1975;

— detaliile de sistematizare 

pentru centrele civice, zonele 
de locuințe sl zonele de pro
ducție afa viitoarelor centre 
economice șl sociale cu ca
racter urban, precum șl afa 
(miorlăite localități rurale ca
re urmează să primească In
vestiții în anii următori.

¥
Ținind seama de Importanța 

a< țiunli de sistematizare ?l 
modernizare a rețefal de loca
lități rurale, acțiune cu a-

CAPITOLUL IV

Măsuri organizatorice
Pentru aplicarea în practică 

a directivelor Conferinței Na
ționale în domeniul sistemati
zării, se vor lua următoarele 
măsuri i

1. — Pe baza directivelor 
Conferinței Naționale se va e- 
labora. pînă la sfîrșitul anului 
1972, „Programul național d? 
sistematizare a teritoriului si 
localităților urbane șl rurale", 
rare va fi supus spre aproba
re Marii Adunări Naționale.

2. — Pentru îndrumarea u- 
nilară a activității de sistema
tizare se va constitui „Comi
sia guvernamentală do siste
matizare". care va funcționa 
ca organ al Consiliului de Mi
niștri. Din comisie vor face 
parte reprezentanți ai minis
terelor si ai altor organe cen
trale afa administrației de stat, 
ai Uniunii Arhltecților. Aca
demiei Republicii Socialiste 
România. Academiei de Știin
țe Sociale șl Politice, ai insti
tutelor d? cercetări si de în- 
vățămînt. arhitecți. sociologi, 
qeografl, ingineri, juriști, eco
nomiști, istorici și alte cadre de 
specialitate, precum și un nu
măr de cetățeni.

Comisia va îndruma și coor
dona întreaga activitate de sis
tematizare, va pregăti proiectul 
„Programului național de sis
tematizare a teritoriului și lo
calităților urbane șî rurale", 
va urmări modul de aplicare 
a acestuia în viață, va orien
ta activitatea de elaborare a 
proiectelor de sistematizare și 
va analiza proiectele de siste
matizare de importantă deose
bită.

3. — Pînă fa sfîrșitul anu
lui 1972, se vor reorganiza co
misiile locale de sistematizare 
(județene, municipale, orășe
nești și comunale) de pe lin
gă consiliile populare, atrăgîn- 
du-se în activitatea acestora 
un număr mai mare dc spe
cialiști și reprezentanți ai oa
menilor muncii. In acest scop, 
din comisiile județene, pe lin
gă reprezentanții oraanelor 
județene și specialiști, ■ vor 
face parte și delegați ai ora
șelor și comunelor, iar în com
ponența comisiilor municipale, 
orășenești și comunale vor fi 
atrași reprezentanți ai oame
nilor muncii aleși pe circum
scripții electorale, cartiere, 
mari întreprinderi.

In scopul întăririi rolului 
acestor comisii se vor preciza 
mai bine sarcinile șî răspun
derile lor în procesul de ela
borare, definitivare, aprobare 
și aplicare în practică a schi
telor de sistematizare, în a- 
tragerea maselor largi fa ac
tivitatea privind organizarea 
șî dezvoltarea localităților, 
astfel îneît schitele de siste
matizare să fie rodul activită
ții maselor de cetățeni care 
trăiesc și muncesc în aceste 
localități.

4. — Consiliul de Miniștri 
va elabora, pînă la sfîrșitul 
acestui an, proiectul „Legii 
de sistematizare a teritoriului 
și localităților". Prin această 
lege, pe baza directivelor Con
ferinței Națio ale. se vor sta
bili sarcinile și răspunderile 
organelor centrale și locale 
în procesul de elaborare si 
realizare a studiilor și proiec
telor de sistematizare, meto
dologia de pregătire și de a- 
probare a acestora, urmărin- 
du-se lărgirea competențelor 
și întărirea răspunderii consi
liilor populare orășenești si 
comunale în activitatea de 
sistematizare si de dezvoltare 
a localităților, precum șl asi
gurarea unei stricte discipli
ne urbanistice.

5. — Ținînd seama de com
plexitatea sarcinilor pe care 
ie implică activitatea de sis
tematizare a teritoriului șl lo
calităților, se va înființa, pînă 
fa sfîrșitul acestui an, „Cen
trul de sistematizare". Acest 
centru va asigura elaborarea 
studiilor și proiectelor de sis
tematizare a teritoriului națio
nal, a zonelor fnterjudețene, a 
localităților urbane și rurale, 
a proiectelor experimentale, a 
studiilor de prognoză și a nor
mativelor din domeniul siste
matizării. De asemenea, va 
acorda asistență tehnică de 
specialitate consiliilor popu
lare șl institutelor de proiec
tare al? acestora.

6. — Se vor lua măsuri pen
tru creșterea continuă a au
tonomiei și răspunderii consi
liilor populare orășenești ȘÎ 
comunale în dezvoltarea loca
lităților, în elaborarea schițe
lor de sistematizare si res
pectarea prevederilor acesto
ra, în realizarea tuturor lucră
rilor de pe teritoriul unității 
administra tiv-teritorîale res
pective.

Consiliile populare ale ora
șelor și comunelor vor asi
gura elaborarea proiectelor 
șl schitelor de sistematizare 
necesare dezvoltării economi
ce și sociale, urmărind orga
nizarea rațională a teritoriu
lui și localităților, restrînge- 
rea perimetrului construibil al 
orașelor și vetrei satelor, asi
gurarea dotărilor tehnico-edi
litare și social-culturale pen
tru a crea locuitorilor condi
ții de viată civilizată.

In vederea realizării preve
derilor de dezvoltare econo
mică si socială cuprinse în 
proiectele de sistematizare, se 
vor lărgi atribuțiile consiliilor 

dtncl Implicații în întreaga ac
tivitate economică el socială, 
asupra modului de viață al ță
rănimii, este necesar ca orga
nele el organizațiile de par
tid, consiliile populare, minis
terele, cofalalte organe centra
le să sprijine șl să depună 
toate eforturile pentru înfăp
tuirea acestui vast program de 
transformare șl ridicare a gra
dului de civilizație a satului 
românesc.

populare orășenești sl comu
nale. Acestea vor hotărî de 
sine stătător, cu consultarea 
populației, asupra modului de 
utilizare a fondurilor de care 
dispun.

7. — Consiliile populare ju
dețene vor îndruma, coordo
na si controla activitatea con
siliilor populare orășenești și 
comunal?, în așa fel îneît lo
calitățile să se dezvolte în 
conformitate cu nevoile si in
teresele fiecărei unități adiii- 
nlstrativ-teritoriale în parte, 
corelat cu planul de dezvolta
re a județului, a județelor li
mitrofe. a întregii economi! 
naționale. De asemenea, vor 
lua măsuri pentru a dezvolta 
și îmbunătăți activitatea com
partimentelor de sistematiza
re de la județe, municipii, o- 
rașe si vor asigura specialiștii 
necesari 1a comune.

8. — Consiliile populare mu
nicipale. orășenești șl comu
nale răspund de respectarea 
întocmai a schițelor de siste
matizare si, în acest scop, vor 
întări controlul exercitat asu
pra tuturor organelor de stat 
și obștești, asupra tuturor 
persoanelor fizice care con
struiesc pe teritoriul locali
tății respective.

9. — Ministerele si celelalte 
organe centrale ale adminis
trației de stat vor întocmi 
studii de dezvoltare în teri
toriu a ramurilor economice 
și a rețelelor de dotări social- 
culturale de care răspund, în 
scopul stabilirii profilului ju
dețelor și localităților, studii 
care ver servi la elaborarea 
ș; definitivarea schițelor de 
sistematizare.

Pentru a asigura concordan
ta între schițele de sistemati
zare și prevederile planurilor 
economice cincinale șl de 
perspectivă, ministerele și ce
lelalte orqane centrale vor pu
ne Ia dispoziția consiliilor 
populare studii șl elemente 
concrete cu privire la numă
rul, caracteristicile șl profi
lul noilor obiective economice 
si social-culturale ce urmează 
a se realiza sau dezvolta.

Ministerul Agriculturii, In
dustriei Alimentare și Apelor, 
Ministerul Energiei Electrice, 
Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor, precum sl 
alte organe centrale ale ad- 
.mfnistratiel de stat. ;a căror • 
^ctfvfafe'afectează '<etftmea 
d? sistematizare, vor partici
pa nemijlocit la elaborarea 
principiilor ș! normelor de 
sistematizare, la stabilirea cri
teriilor de amplasare a con
strucțiilor, rețelelor de trans
port șî telecomunicații, urmă- 
rindu-se folosirea cît mal e- 
ficîentă a terenurilor.

La elaborarea studiilor de 
prognoză, a planurilor econo
mice. precum și a propuneri
lor de amplasare a obiective
lor în profil teritorial, minis
terele si celelalte organe cen
trale și locale vor tine sea
ma de prevederile studiilor ș! 
schițelor de sistematizare.

De asemenea, ministerele, 
celelalte organe centrale ale 
administrației de stat care au 
sarcini legate de asigurarea 
bazei topografice ri a întregii 
baze materiale necesare ela
borării studiilor șî proiectelor 
de sistematizare, răspund de 
îndeplinirea acestora în con
dițiile și în termenele ce se 
vor stabili prin „Programul 
national de sistematizare a te
ritoriului șl localităților urba
ne și rurale*.

Ministerul Educație! sl Tn- 
vățămîntulu! va lua măsuri 
pentru asigurarea cadrelor ne
cesare activității de sistema
tizare.

10. — In scopul atragerii 
celor mal buni specialiști la 
găsirea unor soluții cît mal 
corespunzătoare, atît din punct 
de vedere economic ȘÎ social, 
cît și arhltectural-urbanlstic, 
comitetele executive ale con
siliilor populare vor organi
za concursuri în vederea ela
borării studiilor și proiecte
lor de sistematizare pentru 
ansambluri mal Importante i 
plete centrale ale orașelor, 
complexe turistice, mari car
tiere de locuințe șl altele.

La stabilirea rezultatelor 
concursurilor vor fi antrenați 
și reprezentanți ai oamenilor 
muncii, sociologi, Istorici, et
nografi etc.

Directivei? Conferinței Na
ționale a Partidului Comunist 
Român cu privire ta sistema
tizarea teritoriului, a orașelor 
si satelor, la dezvoltarea lor 
economico-socială reprezintă o 
parte integrantă a programu
lui de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvolta
te. de ridicare a nivelului de 
civilizație a întregului popor.

Organele sl organizațiile d? 
partid, ministerele. celelalte 
orqane centrate ale adminis
trației de stat, consiliile popu
lare, toți specialiștii care lu
crează în domeniul sistema
tizării trebuie să acționeze cu 
hotărîre și să ia toate măsu
rile necesare pentru înfăptui
rea Integrală a directivelor, să 
asigure rezolvarea, cu spirit 
de răspundere, a tuturor pro
blemelor pe care te ridică or
ganizarea ș| sistematizarea te
ritoriului, dezvoltarea locali- " 
tătilor rurale șl urbane ale I 
tăriL

Imbold puternic în munca 

noastră
(Urmare din pag. 1)

tru — tovarășul Nicola? 
Ceausescu, cuvtntul delegați- 
lor, rezoluțiile adoptate, tot 
ce s-a dezbătut tn înaltul for 
al partidului, constitui? un în
drumar prețios, nn ghid sigur 
în activitatea noastră viitoa
re. M-am reîntors de 1a Con
ferință, cu convingerea că 
trebui? să acționăm operați- 
pentru a ne îmbunătăți mun
ca, răspunzînd recunoașterii șl 
încrederii pe care partidul o 
acordă minerilor din bazin, 
îndeosebi exploatării noastre 
față de care cea moi adlnca 
prețuire a fost exprimată sl 
de oslo dată prin alegerea șe
fului de brigadă Petre Con
stantin. Erou al Muncii Socia
liste, ca membru al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român.

In drumul de la comitetul 
orășenesc de partid către mi
nă. tovarășul Ion Raczek s-a 
întîlnit cu numeroși mineri al 
Lupeniulul. fnttlnirea cu șeful 
d? brigadă Constantin Sirop. 
— cu maistrul principal loan 
Stopam, cn Francisc Șimon — 
locțiitorul șefului sectorului 
IV, sector cu cea mai mare 
pondere p? mină — si cu alțl 
mineri si comuniști, l-a prile
juit cunoașterea multor aspec
te pozitive, dar șl a unor pro
bleme ce trebuiesc rezolvate.

Toți și-au exprimat interesul 
față de problemele dezbătute 
la Conferință, adeziunea față

Depunem toate eforturile
(Urmart din pag. 1)

Schimburile conduse de Sa
bin Pirlea, Ioan Costea II, 
Mihai Varga. Zoltan Piisoc, lu- 
crînd fa înaintare, 1a galeria 
transversală fa puțul orb nr. 
10, orizont 460, care deschid? 
cîmpul minier din sectorul 111 
au realizat în zilele de 19. 20 
și 21 iulie a.c. 12 ml dc săpa
re în galerie dublă cu profil 
de 14,5 mp îndeplinind planul 
în proporție de 104.2 la sută. 
Lucrării? fa galeria transver
sală principală prezintă o deo
sebită importantă pentru dez
voltarea minei Lonea; din a- 
ceasta se vor deschide toate 
galeriile direcționale de pre
gătire...

...întrebările ,.cum a fost", 
„ce ai făcut" se scurt-circul-

TELEVIZIUNE
DUMINICA. 23 IULIE

‘8,15 Gimnastici pentru toți; 
■J,S0-Cravatele roșii;
10,00 Viața satului;
11.15 Mari muzicieni la Bucu

rești:
12,00 De strajă patriei;
12.30 Emisiune tn limba maghia

ră ;
11,00 „360 de grade";
18,00 Potcoava de piatră:
18.50 Vetre folclorice. „Sălaș de 

cfatec românesc";
19,20 1001 de seri:
19.30 Telejurnal;
20,00 Avanpremieră;
20,05 Reoortajul săptăminii: ..Pri

ma poartă a țării". Docu
mentar despre portul Con
stanța:

20.30 Film artistic : „Legea «
lege";

22,00 Vedete ale muzicii ușoare;
22.15 Imagini din Republic* Ara

bă Egipt;
22.30 24 de ore.

LUNI, 24 IULIE
17.30 Deschiderea emisiunii. Curs 

de limba rusă. Lecția a 6-a;
18,00 Căminul;
18,40 Ecranul. Emisiune de cri

tică cinematografică:
19,00 Săptămtna tn imagini;
19.20 1001 de seri;
19.50 Telejurnal;
20,00 Hotărîrile Conferinței Ra

tionale a Partidului Comu
nist Român, cauză a între
gului popor:

20.20 Efigii contemporane;
20.30 Roman tellcton î -Moș Go- 

rlot" (II):
21.15 Oamenii care aduc ploaia, 

film.
21,35 Să Înțelegem muzica:
22.30 24 de ore:
22,45 Contraste tn lume* capita

lului.

MARȚI, 25 IULIE
9.00 Deschiderea emisiunii. Te

lex;
9,05 Melodii «i jocuri populare 

românești (reluare):
9,20 Căminul (reluare);

10.00 Curs de limba engleză. 
Lecția a 5-a;

10.30 Oamenii care aduc ploaia 
— film T.V. (reluare);

10.50 Film serial: Salut Germain. 
Vremelnic om al Gestapou
lui (reluare);

11,25 SHectiunl din emisiunea 
„Promenada duminicală" 
(reluare):

12,00 Telejurnal:
17.30 Deschiderea emisiunii de 

dupfi-amiară. Curs de lim
ba franceză. Lecția a 6-a:

tfî.oo Cum vorbim;
18.20 De la debut la marele rol. 

Basul Constantin Gabor;
18.50 Imagini din Cuba;
19.20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal;
20.00 Hotărîrile Conferinței Ra

tionale a Partidului Comu
nist Român — cauză a în
tregului popor:

20.20 Festivalul național de mu
zică ușoară 1972. Concurs 
de creație. Transmisiune 
directă de la Constanța:

21,15 Fotbal: Meci tn cadrul
sferturilor de finală ale 
campionatului european u- 
ntrersîtar. Transmisiune di
rectă de la Constanța (re
priza a n-a);

22,00 „Concert în haine dc lu
cru". Un film de Pctr? 
Sava BAleanu și N. C. 
Munteanu;

22.50 24 de ore.

MIERCURI, 26 IULIE
9,00 Deschiderea emisiunii. Te

lex;
9,05 Concert tn haine de lucru 

— fihn T.V. (reluare);
9,35 Muzicieni de miine ;

10.00 Curs de limba rusă. Lecția 
a 7-a;

10.50 Teleclnemateca pentru ti
neret: „Istoria unei capodo
pere": „Omul cu camera" 
de Dzlgo Vertov (reluare):

12,00 Telejurnal;
17.30 Deschidere* emisiunii «1c 

dtxpă-amlază. Curs de lim
ba germană. Lecția a 6-a :

11.00 Interpretul flăptâmtnll : 
Gheorghe Roșoga;

18.15 Oameni șl fapte:
18.30 Noutăți cultural-artLstke;
18.40 Tragerea Pronoexpres;
18.50 Timp șl anotimp tn agri

cultură ;
19.20 10O1 de seri;
19.30 Telejurnal;
20.15 Festivalul național de mu

tică ușoară 1972. Concursul 

de rezoluțiile adoptate. De a- 
-emenea, toți și-nu manifestat 
bucuria pentru dovezile de 
cinstire si prețuire acordate iul 
Petre Constantin, ortacul lor, 
ales in Comitetul Central al 
partidului.

Lucrările Conferințe! au 
o extraordinară însemnătate. 
Dezbaterile au fost fa obiect, 
cu Intervenții prompte, care 
au analizat cu multă compe
tentă tot ceea ce Interesează 
partidul și întreaga țară. Ur
mează ca noi. comuniștii, Îm
preună cu toți oamenii muncii 
să înfăptuim marii? sarcini, 
importantele hotârlrl adoptate. 
Se cere o mai mare răspunde
re din partea organelor șl or
ganizațiilor de partid, pentru 
îmbunătățirea stilului șl meto
delor lor de muncă. Dar, In 
același timp, se cere o răs
pundere sporită din partea fie
căruia fată de îndatoririle pro
fesionale și obștești, pentru 
propria sa autoperfecționare, 
spre a obțin? rezultate maxi
me In muncă. In această di
recție, trebuie să n? obișnuim 
a recunoaște si stimula efec
tiv pe cei carc-șl fac datoria, 
folosindu-le din plin experien
ța, Iar în paralel să tragem Ia 
răspundere pe ceilalți, să-l de
terminăm să renunțe la Justi
ficări.

Intr-un cuvtnt — hotărlrile 
Conferinței, noile obiective 
trasate, constituie un puternic 
imbold pentru organizația 
noastră d? partid, pentru în
tregul nostru colectiv.

tau cu îmbrățișări. zlmbete. 
Pornesc să schimb si eu cîte- 
va cuvinte cu Gherasim Fii- 
to.

— Cu ce impresii vă întoar
ceți de 1a Conferință?

— Toată tara a urmărit fa 
radio sau la televizor aspect? 
din timpul lucrărilor, a ascul
tat magistralul Raport al to
varășului Nicolae Ceausescu, 
prezentat Conferinței. Ce-a* 
putea să vă spun in plus? 
Stimulați de atmosfera de en
tuziasm in care s-au desfășu
rat lucrările Conferinței, noi. 
minerii declarăm că nu vom 
precupeți nici ud efort pentru 
a realiza dezideratul întregu
lui nostru popor : cincinalul în 
patru ani șl jumătate!

de creație. Transmisiune 
directă de la Constanța; 

21,05 Teleclnemateca: Menajeria
do sticlă. După piesa lui 
Tennessee WUliams. Cu : 
Jane Wyman, Kirk Dou
glas, Gertrude Lawrence, 
Arthur Kennedy. Regia Ir
ving Rapper;

22.45 24 de ore.

JOI. 27 IULIE
9,00 Deschiderea emisiunii. Te

lex;
9,05 România fa lume (reluare);
9,35 Prietenii lui Așchiuță. E- 

misiune pentru preșcolari: 
10,00 Curs de limba franceză.

Lecția a 7-a; 
1030 Ex-Terra *12 ; 
11,00 Telecinemateca. Mec ,■.*’*

de sticlă (reluare);
12.40 Telejurnal;
17.30 Deschiderea emisiunii de 

dupâ-amiază. Emisiune tn 
limba maghiară;

18.30 La volan. Emisiune pentru 
conducătorii auto;

18,50 De la decizie 13 acțiune, 
îndeplinirea hotărlrilor Con
ferinței Naționale 3 Parti
dului Comunist Român;

19.20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal;
20,00 Festivalul național de mu

zică ușoară 1972. Concursul 
de creație. Transmisiune 
directă de la Constanța;

21,00 Tinerii despre el înșiși. Im
perativul acestor zile fier
binți : Ce dăm viitorului 
azi 2

21.40 Pagini de umor: Aventuri 
tn epoca de piatră;

22.30 24 de ore.

VINERI, 28 IULIE
9,00 Deschiderea emisiunii. Te

lex;
9,05 De la decizie la acțiune, 

îndeplinirea hotăririlor Con
ferinței Naționale a P.C.R. 
(reluare):

9,35 Film serial pentru copii: 
Fiul mării (reluare);

10,00 Curs de limba germană. 
Lecția a 7-a;

10.30 Desen animat;
10.45 Melodii distractive cu vio

lonistul George Carabulea;
10,55 „Prima poartă a țării" — 

reportaj T.V. (reluare);
11.20 Pagini de umor : Aventuri 

fa epoca de piatră (relua
re);

12.10 Telejurnal;
17.30 Deschiderea emisiunii de 

după-amlază. Curs do lim
ba engleză. Lecția a 6-a ;

18,00 Imagini din Peru;
18.15 Revista literară T.V.;
18.40 Tragerea Loto;
18,50 Satul anului 2000. Un expe

riment la Stoicăneștl-Olt. 
Reportaj de Gherghe Ver
man;

19.20 îooi de seri;
19.30 Telejurnal;
20,00 Festivalul național de mu

zică ușoară 1972. Concurs 
de creație. Transmisiune 
de la Constanța;

21,00 Film artistic: îndrăgostitul. 
Regia: Pierre Etalx. Cu : 
Pierre Etalx, Karin Vesely. 
Jean Pierre Houtier;

22.25 24 de ore;
22,35 Fotbal: Meci fa cadrul se

mifinalelor Campionatului 
european universitar. în
registrare de Ia Constanța 
(repriza a n-a).

SIMBATA. 29 IULIE
9,00 Deschiderea emisiunii. Te

lex;
9,05 Biblioteca pentru toți:
9,40 Dans și muzică de pretu

tindeni:
10.10 De vorbă cu gospodinele;
10.25 Tele-enciclopedla (reluare):
11.10 Emisiune de divertisment î 

Timișoara pe adresa dv. 
(I) — (reluare):

12,00 Telejurnal;
16.30 Deschlderen emisiunii de 

«lupă-ainiază. Emisiune fa 
limba germană;

13.15 Ritm, tinerețe, dans;
19,00 Arta elastică: Retrospectivi

Bob Bulgaru;
19.15 Publicitate ;
19.20 1001 de seri;
19.10 Telejurnal;
20,00 Teleenclclopedla;
20.30 Festivalul național de mu

zică ușoară 1972. Transmi
siune «le la Constanța:

21.10 Apartamentul 1. Serial dis
tractiv de Dumitru Solo
mon șl Rodica Toth;

22.30 Telejurnal;
32.40 Romanțe.
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