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Considerabile economii

ZALĂU: Constructorii in avans

meșteșugărești alnt chemați efi nna- 
lizcze in ‘ adunările generale,

La furnalul nr. 9 al Combinatului siderurgic Hunedoara, 
montajul utilajelor ;i agregatelor a intrat In faza finalâ

„SC1NTEIA” Invită, pe această cale, specialiștii din economic, pe toți oamenii muncii să trimită 
ostiile și punctele lor dc vedere în legătură cu proiectul de lege publicat, 
•llca In coloanele ziarului sau le vom înainta lorurllor însărcinate să dea 

------- i .... n supus dezbaterii și aprobării Marii Adunări

autocritic, activitatea des- 
in primul semestru din

yiâța: interna.țîdnală !

— ci în minuția cu care 
slnt recompuse schemele 
Interioare ale marinilor, 
mecanismele șl circuitele, 
transmisiile secrete ri sa
vantele Jocuri de roti din
țate, tn ața fel incit Ju
căriile" să funcționeze

directorul școlii, 
ne-a prezentat. . cu

------ ... ----------------- , piese de schimb auto, in 
valoare do 5,7 milioane led, 10 300 mc bușteni do fag 
șl rășlnoase, 39 OOO mp furnire estetice, mobilă in va
loare de 1,5 milioane lei ri altele.

Luna Iulie ri fost deosebit do rodnică pentru colec
tivele de muncitori,’ ingineri, tehnicieni din Industria 
județului Maramureș, care raportează cu legitimă 
mlndrie că, in ziua de 22 iulie, și-au realizat sarcinile 
dc plan pe 7 luni la producția-marfA Pină la sfirșllul 
lunii iulie, Industria județului ,va da peste plan o pro- 
ducțle-marfă suplimentară in valoare de drea 108 mi
lioane lei, ceea ce reprezintă 70 la sută din angaja
mentul anual asumat In întrecerea socialistă. Pină 
acum au fost produse suplimentar 730 .tone cupru ne
rafinat pentru convertlzoare,

-oprleiarl al mijloacelor 
le, și de producători al 

pentru In
și depășirea planului, 
gospodărire a patrlmo- 

fiecăre!

mlndrie de părinte, Izbln- 
zllc „copiilor săi". Este ți 
pricepere tehnică ri simț 
artistic. Dar 'In primul 
rind este reflexul simțu
lui gospodăresc, simțului 
de; proprietari ' a' lot ce-l. 
■înconjoară, zxlmț foarte

fi trimise, 
comisiilor 

redacțiilor

Observațiile și sugestiile oamenilor

O Paris : Intilnirea reprezentanților partidelor comu
niste și muncitorești din Europa pentru solidaritate 
cu lupta poporului vietnamez

dezvoltat la elevii noștri 
ți pe care eu II consider 
uri clștlg mal prețios do
cil chiar însușirea prq- 
prid-zlsă ri materiilor 
predate la cura sau in a- 
teller, a tainelor meseriei. 
Pentru că tot ce vedeți', 
ri multe allele, depozita
te aid sau In altă parte — ,,,
aparatură de precizie (Continuare-
pentru laboratorul de tizi- tn Pag. a Vu-a)

Șl vechea cetate de scaun a 
Sucevei cunoaște ritmurile pre
facerilor noi. tn peisajul prin
cipalelor cartiere ale orașului 
încep să domine verticalele 
blocurilor, moderne. In fotogra
fic : vedere din cartierul Arini. 

Foto : Gh. Vlnțllă

Acțlonind cu fermitate .pentru traducerea ndnlir- 
zlată In fapte a hoiărirllor adoptate de Conferința' 
Națională, a partidului, oamenii'muncii din Industria 
județului Brașov au obținut rezultate de prestigiu 
materializate- in Importante cantități de produse rea
lizate peste prevederi. Pină in ziua de 23 iulie au fost 
obținute peste plan un număr de 433 autocamioane, 
peste 32 mii kilowați, motoare electrice, circa 800 tone 
îngrășăminte cu azot,, aproape 3 000 mc prefabricate 
din beton armat, 31OOD mp țesături mobilă In valoare 
de 8,3 milioane, lei etc. Se apreciază efi pină lasfîrșitul 
lunii' colectivele de muncă din întreprinderile, jude
țului Brașov • vor realiza o producție suplimentară in 
valoare de 400 milioane lei.

jeconomice ale comitetelor județene de partid,

Noua uzină de armături metalice din fontă șl oțel 
din Zalău to află intr-un stadiu avansat de execuție. ; 
Secția de prelucrări mecanice a fost dotă In funcțiune 
cu 300 zile Înainte de termen. Instalatorii și mentorii 
de in secția de turnătorie manuală șl automată lu
crează, din ziua de 19 Iulie, cu un mare 
Șeful Iotului din Zalău, nparțtnlnd de Trustul de In- 
stalhțll-montaj : Brașov, Emerit Bartha alături ..de co
muniștii Vaier Olțeănu, maistru, Andronlc Damlon,

publică. Pentru a înlesni cunoașterea țelului

pînă la 30 septembrie

mașini de plantat răsaduri șl 4° 
grădinile de legume, specialiștii 
dintre subansamblele de la nn- 

' ' ! șl două tipuri dc

! •
® Corespondențe din Pekin, Viena și Tokio

fiarelor locale și centrale

Corespondenții „Scînteii“ transmit

Timp do mal bine de trei riîp- 
tfimirii, In unitățile economice se 
vor desfășura adunările gene
rale ale oamenilor muncii — eve
niment do mare Însemnătate In via
ța tuturor colectivelor din între
prinderi economice, șantiere, insti
tute de proiectări șl cercetări ele. 
Importanța actualelor adunări ge
nerale constă In aceea că . ele, nu 
loc la. puțin timp după Conferința 
Națională a partidului, care a trn- 
sat întregului popor un program dc 
lucru concret, cunoscut acum tu
turor, stabilind clar, prin documen
tele aprobate; căile șl soluțiile pen
tru a imprima un. curs șl mal di
namic dezvoltării cconomlco-ra- 
clule, progresului multilateral nl 
țării. In consecință, adunările ge
nerale se vor desfășura pretutin
deni, sub seninul străduinței mun
citorilor, Inginerilor, proieelaiițllor, 
cercetătorilor științifici, economiș
tilor, tehnicienilor ș.a. de a orga
niza șl perfecționa activitatea po
trivit sarcinilor șl exigențelor Con
ferinței Naționale a P.C.H., ‘ tnfățl-

Anglia Continuă acțiunile de solidaritate cu mun 
citorii portuari

că, panoplii cu ‘ unelte, 
bancuri metalice -de lu
cru, containere pentru 
piese, diferite tipuri de 

- rulmenți, motoare ■ dlver- 
, : se secționate, agregate de 

depanare etc. —; este lu- 
: crat de elevii noștri mal

mult in timpul lor liber. 
Și nu doar din necesita
tea „acoperirii" programei 
analitice, el. In primul 
rind, din dorința lor chib
zuită, gospodărească, de 
n-și înzestra; noua casă cu 
aparatură pe măsura fru
museții și modernității 
construcției™

„Noua casă" vrea eă In- 
cemne localul cel nou al 
grupului școlar U.M.M., 
afini In construcție des
fășurată. Tn legătură cu 
aceasta, completlnd cal
dul expozeu al directo
rului, maistrul Bucur 
Cornel, secretarul organi
zației, do partid, ne spu
ne :întocmai cn

mări."Este nuinai virtuo
zitate tehnică in aceste 
plăsmuiri ale băieților și 
fetelor de la Școala 
U.M.M. mu pulem vorbi 
șl de artă ?

— Ește și una șl alta, 
ne răspunde prof. Ion O- 
îogu;:' ■ 
caro; ...
firească șl greu disimulată'

redaefiei propunerile, su
Toate acestea le vom pu 
proiectului Legii linanfelor lormă In care va 
Naționale,

Spun „una dintre pro
bele? pentru că tot ce ie 
află In această Încăpere 
— strunguri de dlfcrltq 
tipuri, motoare cu explo
zie și diferite aparate de 
măsurat electrice, aparate 
de sudură; mașini de fre- 
zal canelor, prese, cu ex
centric, sepingurl., mașini 
de punctat, benzi trans
portoare și poduri rulan
te dc hală, mașini de tă
iat anodo-mecanice —

șale pe larg în raportul prezentai 
do tovarășul Nlcotac Ceaușescu, în 
rezoluțiile adoptate. în lumina 
acestor sarcini și exigențe, adună
rile generale din fiecare unitate 

intre- productivă trebuie să se soldeze cu 
stabilirea de măsuri concrete, cu
prinzătoare, menite să asigure va
lorificarea superioară a potenția
lului tehnic, material șl uman de 
care dispune, creșterea mal rapidă 
a eficienței economice ; ele trebuie 
să prilejulască. totodată, creșterea 
spiritului de răspundere al colecti
velor de conducere, al tuturor oa
menilor muncii — In dubla lor ca
litate do 
dq produi .
bunurilor materiale 
depllnlrea ' 
pentru buna .. .
nlulul Încredințat de stat 
unități.

Oamenii muncll'dln întreprinde
rile Industriale, de construcții, 
transport, comerț, prestări do ser
vicii, institutele de proiectare șl 
cercetare, din unitățile cooperației

a făcut o escală Sa București
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Slat, cu soția, Ion Pfițan, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv nl C.C. nl P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stal, Mîrcea Mallța, 
ministrul educației șl tnvățămln- 
lulul, Petru Burlacu, adjunct al 
mlrilstrulul'afacerilor externe. •

Erau prezențl șefi de misiuni di
plomatice acreditați In țara noas
tră șl alți membri nl corpului di
plomatic.

In timpul escalei, persoanele ofi
ciale romAnc venite In Ințîmpinare 
s-au întreținut cu oaspeții 
atmosferă de cordialitate și priete
nie.

și perfecționa activitatea productivă potrivit 
exigențelor Conferinței Naționale a partidului

. „ .. . . ...___ punctul de reper al,dezbaterilor dlri
Uzeze In'adunările generale, cu cadrul tuturor adunărilor generale,
competență șl răspundere. In spirit fără excepție. înfăptuirea sarcinii
critSF ’ * . ......... ’ '
fășural 
acest an de organele de conducere 
colectivă, de întregul colectiv pen
tru realizarea planului, a angaja
mentelor asumate In întrecere șl 
a prevederilor din contractul co
lectiv ; totodată, ci vor examina șl 
adopta programul de măsuri pen
tru realizarea șl depășirea sarcini
lor de plan șl a angajamentelor pe 
întregul an ;1972, pentru pregătirea 
condițiilor necesare Îndeplinirii șl 
depășirii pianului pe anul 1973.

Există, ;deslgur, In funcție’de pror 
filul șl condițiile specifice ale fie
cărei întreprinderi, de rezultatele 
obținute pină acum, o largă va
rietate de probleme care vor f! dez
bătute tn adunările generale. Dnr, 
pe lingă ceea ce ’este specific fie
cărei unități de producție, există o 
scrie dc obiective cardinale, cu va
labilitate generală, trasate de Con
ferința Națională, și care constituie

Preocuparea muncitorilor, inginerilor șl tehnicienilor
din unitățile industriale șl do construcții din județul
Dolj pentru reducerea cheltuielilor materialo de pro- (Continuare în pag. a Ii-a)
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Elegantul autoturism 
crem demarează lin șl 
clșiigă viteză In ritmul 
impus de haremuri. Ro
țile nou-nouțe Ișl înfig 
energic dinții in masa 
pistei.

Autoturismul pe care-1 
urmărim In s!mpatlca-l e- 
voluțlo nu este mal mare 
de două laturi de palmă. 
Iar pista e o masă obișnu
ită acoperită cu postav 
verde. Nici biliard n-ai 
putea să joci pe ca_. A- 
vcm de-a face cu o Ju
cărie electrică pentru co
pii 7 Nicidecum. înclntă- 
torul obiect este material 
didactic șl, In același 
timp, ‘constituie una din 
probele măiestriei profe
sionale n elevilor grupu
lui școlar al Uzinei meca
nice — Muscel.

ii’’ ■ irn ha n iw ra

produce. Pentru că 
h-avem de-a face cu o 
miniaturizare In sine, cl 
cu una funcțională. Per
formanță tinerilor reali
zatori șl n profesorilor 
lor ține nu atit de pri
ceperea lor In u reduce 
suprafețele și volumele 
de la monumental la bi
belou — cum este cazul 
frezei sau podului rulant

— Inițiativa a pornit de 
la tineri, în mod firesc. 
A fost de-ajuns să vadă, 
cu multe luni in urmă, 
macheta șl proiectele

lor economice fundamentale stabi
lite de Conferința Națională a 
partidului trebuie să concentreze 
eforturile și Inițiativa creatoare a 
fiecărui colectiv de întreprindere 
fi, tocmai de aceea, modalitățile de 
■traducere a acestora in viață so va 
afla In centrul dezbaterilor adună
rilor generale.

Dările de seamă prezentate de 
comitetele oamenilor muncii, cn și 
dezbaterile se vor dovedi cu ntll 
mai substanțiale și utile, cu .dl 
vor ști să polarizeze atenția parll- 
clpanțllo- nsuora talurilor calitati
ve ale activității economleo-finan- 
eiarc, urmărind In mod'-deosebit : 
reducerea cheltuielilor de' produc
ție șl de circulație,- In primul rind 
a celor materiale, valorificarea su
perioară a materiilor prime șl ma
terialelor, reducerea consumurilor

In drum spre Pekin, venind din 
ILP. Albania, după vlzlla făcuiă In 
mai multe țări din Europa și Afri
ca, Alteța Sa Regală, prințul Noro
dom Slanuk, șeful statului Cam- 
bodgla, președintele Frontului U- 
nit Național al ' Cambodglei, îm
preună cu Alteța Sa Regală, prin
țesa Monique Slanuk, șl persoanele 
oflclole’care ii însoțesc, au făcut 
joi clupă-amlază, o escală la Bucu
rești,

După cum se știe, In, cursul a- 
cestel călătorii, șeful statului Catn- 
bodgia a făcut. Intre 19 și 22 Iunie, 
o vizită oficială în România.

La aeroportul O topeai, oaspeții 
nu fost salutați cordial de tovarășii 
Manea Mtoescu, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar ol C.C. al

ducțlc s-a concretizat In economisirea a 2 317 tone 
metal, cantitate ce întrece cu 72 lono pe eea cuprinsă 
In angajamentul asumat In întrecere pe întregul an. 
Acest succes se dntorește acțiunilor complexe între
prinse la tonte locurile de producție pentru Îmbună
tățirea tehnologiilor dc fabricație șl adoptarea unor 
planuri combinate, raționale, de croire a laminatelor, 
pentru reproleclarea unor produse, înlocuirea metale
lor cu materiale sintetice ele.

La rlndul lor, constructorii do motoare electrice de 
ta uzina ,JE!ectropulere“ au economisit o cantitate de 
tablă sfiicioasă din care se pot realiza. 100 de motoare 
cu'puleri cuprinse Intre 300 șl 400 kW.

La uzina constructoaro/de mașini șl utilaje agricole 
„7 Noiembrie" din Cralovâ, de exemplu, întreprindere 
In ale cărei evidențe nu fost Înscrise economii cu care 
se pot confecționa M mașini de plantat răsaduri 
freze pentru prășit In grăi." „ . .
au reprolectnt o parte dlnt. ___ .
șina de împrăștiat .Îngrășăminte șl două l.H.... ... 
greble, reușind cn, in condițiile ridicării, parametrilor 
funcționali, să reducă In medie cu p cincime consumul 
dc metal pe produs.

însemnate cantități de metal nu economisit, de ase
menea, Uzina mecanică de material’ rulant. Uzina de 
reparații auto șl întreprinderea ’ de prefabricate din 
beton Craiova, întreprinderile de Industrie locală ș! 
ăinltățfie dc construcții din acest județ, ale căror 
colective țl-nu Îndeplinit Integral prevederile din an
gajamentele asumate In muncă pe întregul an.

Inlr-o
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BUUUȘI: Țesături

realizata

înainte de termen
VASLUI: Mai repede în funcțiune

„ENERGII

BISTRIȚA

HĂSĂUD

Tn județele 
dul și Cimp’a

ROVINARI: Prin autoutilare

BISTRIȚA: Investiții

Raidul nostru în unități comerciale din Capitală

artă fotografică organizată in Capitală de Consiliul

maistru electrician, Mihai Ferenlzy, șef de brigadă, șl 
muncitorii Onuț Sabău șl Alexandru Dull, raportează 
că a și foat prezentată la recepție linia de turnare ți 
formare manuală de fontă și oțel, precum și instala
țiile liniei conveler. Pinii la' aTirșItuI anului se vor 
monta și instalațiile de la turnătoria de neferoase cu 
toate anexele la atelierul de forjă și la baza de 
șarjare.

'.... ’ J

■ una 
jocului de-a 

Pentru că

icțtane cu o lună in urmă, s-au scos peste 170 Ow 
:<jțâ cărămizi dialit de cea mai bună calitate, care 
și fost expediate către șantiere. Directorul fabricii, 
. Emil Păunoscu, apreciază , că o a doua secție a

șabll, operatorii sint la posturi, reușind să imprime 
producției un ritm accelerat realizînd In medie peste 
planul fiecărei zile cile 80 tone îngrășăminte nzotoaso 
in substanță activă și cite 3 tone uree tehnică-■

spec tor'! do la I.G.S. nu exista nici un 
asemenea caiet șl nici o altă evidență 
din care să rezulte că lucrătorii clin 
aceste unități nr fi preocupați de 
soarta utilajelor frigorifice. Și dacă 
lucrătorii din comerț, primii intere
sați ca utilajele frigorifice să func
ționeze, manifestă o asemenea in
dolență {(card este, totodată, ?i o gra
vă abatere de la lege) de co șA

atunci; locul lor din pla
nurile tehnice de produse 
noi este luat de.» bălrina 

•■ ■■ și veșnțp llnâra

•timpurii vor ti insă- 
mlnțate In toamnă cu 
grlu. De aceea ele tre
buie arate și fertiliza
te corespunzător pen
tru ca la anul viitor 
să se obțină recolte 
mari.

consum este Inofensiv, un 
rezultat al nepriceperii sau 
al lipsei de atenție din 
partea unor producători. 
Dar aceasta este doar o n- 
parență. Peniru că ta 
realitate.»

„Ctad revin cu un pro
dus Întreprinderile ridică 
pretenții la preț, chior dacă 
tot ele sau altele similare 
l-au făcut Înainte, continuă 
ideea iov. A. Patraulea. 
Șub motiv că au interve
nit (modlficări In costul 
materiei prime șl In valoa
rea manoperei, cer majo
rarea prețului, deși, repet.

Vosile Polizticiw
(Din i.expozlfia dc.. . .. _ . ....... .JB___BMBțWW

Culturii fi Ecițicoftel Sociallzte și Asociata artiștilor fotografi) 
fy*. ’t-WA f.-iâ-r'.'-J 7-7 •■ ■ 4*77

A. Patraulea, director in 
M.C.I. întreprinderi din 
sectoarele industriei locale, 
cooperației meșteșugărești 
sau industriei ușoare uiviii- 
doneazâ adeseori produ
cerea unor bunuri solicita
te de populație, fără n 
oferi In locul lor altele de 
aceeași utilitate, în ultimii 
ani. numai in sectorul ar
ticolelor de uz casnic șl 
gaspodfirase au * ~

ne mirăm că lucrătorii „Ciclopului’ 
— Întreprindere, care, prin contract, 
și-a asuma t răspunderea Întreținerii 
și reparării „zestrei reci" a comerțu
lui alimentar se grăbesc.» Încet cu 
reparațiile ?

Scriptic, laș „Ciclop" lucrurile -stat 
foarte bine puse la punct Inspecto
rii de la Inspectoratul municipiului 
București pentru - controlul ca
lității produselor au avut Insă 
curiozitatea ®ă controleze dacă și 
pe teren domnește aceeași ordi
ne din grafice și registre. îm
preună cu șeful de echipă Gh. 
Luncan, el au controlat 6 unități 
care, conform graficului, trebuiau să 
fie vizitate de friaotehnlstul Vașile 
Peri’anu. Nu l-nu găsit in nici una. 
Abia către ora 11 și-a făcut apariția. 

, Nu părea deloc grăbit»
— Mecanicii frigotehniștl, ne spu-, 

nea tovarășul inspector Constantin 
Apostol, lucrează cum și cit aprecia
ză eL Nu există un sistem eficient 
do control ol activității lor pe teren. 
Nici din partea „Ciclopului" șl nici 
din partea șefilor unităților comer
ciale pe caro le deservesc. Astfel, 
autonomia ce le este acordată (se
diul lor nu este la Întreprindere, ci 
tatr-una din unitățile comerciale pe 
care le au in grijă), ta loc să fie fo
losită pentru o moi mare operativi
tate n Intervențiilor, favorizează a- 
deseori nete de Indisciplină.

Așa cum rezultă din exemplele de 
plnă acum, starea de lucruri nu este 
necunoscută de către cel care au, cit 
de cit, legătură cu acest sector de 
activitate. Dacă întrebi insă de ce nu 
se iau măsuri, de ce cutare sau cu- ’ 
tare problemă nu este rezolvată, se 
dau fel do fel do explicații, se arată 
cu degetul spre alte întreprinderi sau 

se sugerează ideea că ali

neat că un număr apreciabil de u- 
titaje, deși funcționează, nu asigură 
temperatura necesară păstrării oll- 
mnntelor. Inspectoratul comercial al 
municipiului București a descoperit, 
de pildă,,că te unitatea do vlnha- 
re a cărnii nr. 63 din Drumul Ta be
re 12 A, dulapul frigorific se sufo
ca sub tot felul do ambalaje, hirtli, 
■•«Înduri ele ; la braseria „Mohte- 
Cario”, (I ! !) vitrina frigorifică era 
bine înfofolită, ea nu cumva să.» ră
cească ctc. In fiecare unitate trebuie 
Bă oxtele un caiet — o radiografie — 
din care să rezulte starea tehnică a 
fiecărui agregat, reparațiile făcuta 
etc. în cele 10 unități vizitate de ta

ne — 
care au 
cerlșul combinele au 
fost concentrate în 
cele In c^re lucrările 
stat rămase In urmă. 
De asemenea. In spri
jinul cooperativelor a- 
gricole din județul 
BLstrlta-Nhsăud. sta-

mătură . 
strecurătoare.

Dezinteresul unor între
prinderi față de solicitările 
cumpărătorilor atinge une
ori limite greu de imagi
nat. Se .știe că, ta contrac
tările anuale șl ta expozi
țiile preconlractuale, pro
ducătorii expun mostre din 
Întreg sortimentul pe care-1 
au, în vederea achiziționă
rii de către comerț a fon
dului de marfă ce urmea
ză a fi vlndut ulterior prin 
magazine. Ei bine, cu toate 
că printre produsele oferi
te cu aceste ocazii produ
sele noi se pot număra la 
unele întreprinderi pe de
getele unei singure mlini. 
nici măcar acestei brume

Stat, apoi, o serie do magazine noi 
sau modernizate, caro și-au început 
activitatea fără raioanele de mezeluri 
și brinzețuri, Dc' ce 7 Pentru că vi
trinele frigorifice noi, cu care'*,au 
fost înzestrate, nu sint încă instala
te (Calea Văcărești 101, Șepcari 22, 
Bit 1818 nr. 44 și nr. 20, precum și 
alte dteva din noile cartiere). ,

Ar mai trebui adăugat, de aseme-

e vorba de același produs. 
Exemple 7. Cita vreți ! 
I.LL. „Electromctal“-Tlml- 
șoara a solicitat, ta con
tractările pe 1972, IOT 
do lei pentru grătarul 
de șlera picioare (tip fagu
re) deși același produs se 
vindtîse Înainte cu 20 de lei, 
pe urcătorul de rufe pen
tru cadă a cerut IOT de lei 
față de 50 let, cu cit sa 
vtaduse Înainte. Cooperati
va meșteșugărească „Teh- 
nometal!ca“-Bucure®l.l a 
pretins 23 de| lei pe su
portul pentru fierul de 
călcat, deși înotate attain 
se făcea cu 3 lei. Iar pe 
lanțul pentru asigurat ușa 
a cerut un preț dc 4 ori 
mai more ca înainte ele.".

Tendința de umflare a 
prețurilor este doar 
din urmările ’ ’ ’
produsele noi

zarea i 
județul 
G combine C 12. Dato
rită acestor acțiuni, 
viteza zilnică la recol
tare a crescut cu IOT 
ha față de cea planifi
cată. în felul acesta, 
sint create condiții ca, 
plnă ta stJrșllul aces
tei săplămtal. ' coope
rativele agricole să 
termine recoltarea 
griului". ;

Cu prilejul raidului; 
'.’necesar," ca organele a- am puiul constata că 
grîcole județene, con
ducerile cooperativelor 
agricole să ta măsuri 
energice pentru folo
sirea ta întreaga ca
pacitate a mijloacelor 
mecanice, să organize
ze, acolo unde aste 
nevoie, .recoltarea ma
nuală. astfel ca In cel 
mai scurt timp să so 
încheie ncrastă lucra
re. lnr producția să a- 
jungă in hambare! Ce 
ic fnlreprlr.de in ju
dețul Blstrlța-Nflsăud 
în această direcție 7

Plnă ta 25 Iulie, co
operativele agricole 
din acest județ au 
siriM recolta de pe 01 
ta sută din suprafețele 
cultivate cu griu, orz 
și secară. Evident, a- 
ceastn este puțin pen
tru' etapa In caro ne 
aflăm. iPdntru a »e 
mări ritmul de lucru

tru ca 
tllnjcloi» 
punct lor . .
vecinătăți, cele două direcții 
găsi t“ taâi’lă ®6tați^’lț^4(te. 
cazul că 'prtAddma” sI " fle ni 
dtscuțtajjcorhlletulul executiv ,al con
siliului popular ‘‘'municipal pentru a 
determinaJ f'espJWv'elo - Organisme Bă 
treacă cu seriozitate ta îndeplini
rea obligațiilor ce Io revin In aceas
tă direcție.

■ J : il . : - i
Întreprinderile, fficindu-se 
câ fac produse noi. dar ro
tated, de. fapt, produse 
vechi, se Sustrag de Io • C- 
bllgnțin ce o nu față de 

■piață, aceea de a oferi 
mărfuri realmente noi, aș
teptate de cumpărători, 
Dlntr-un studiu întocmit 
de M.C.I. rezultă că ln 
momentul de față fia de 
grupe de produse (aproxi
mativ dteva sute de arti
cole) de maro utilitate in 
gospodăria fiecărei familii 
sint aminate de ani de zile 
de pe listele de asimilări ate 
unităților producătoare. ȘI

din au- țtanllc pentru mecanl- 
__  ___ de vest zarea agriculturii din 
ă țării s-a Încheiat județul Olt au trimis 
recoltarea cerealelor <■ io
păloase. Lo data de S 
iulie, mal erau de re
coltat peste SXI COT 
hectare cu griu și se
cară, măre porte din 
aceste, suprafețe a- 
fUndu-se In Județele 
din centrul TransUvâ- 
nlel și nordul Moldo
vei Avlnd In vedere 
timpul Instabil, cit și 
pericolul ■ pierderilor 
prin scuturare, este

bătător de spumă, strecură
toare pentru roșii, mături
că de haine, ace de capsat, 
lămpi pentru carte, fâcăleț 
pentru ta Iței, unele tipuri 
de cănlțe etc., etc. ' Gum 
m’oluează lucrurile In ase
menea cazuri ? încep dis
cuțiile, IrntaUvcle pentru 
reluarea producției. Une
ori trec ani și ani plnă 
dnd producătorii ie hotă
răsc să reia taijrlcnțln. A- 
părind pe piață exact cu 
aceleași produse. Insă după 
o oarecare pauză de absen
ță. întreprinderile' le trec 
ta capitolul ‘^produse noi“. 
Șl, astfel, mătura șl făcă- 
lețul devin produse noi In 
anul» 1072.

La prima vedere, s-ai 
crede că acest Joc de-n re- 
nunțatul șl de-a reluatul 
producției unor bunuri de

Colectivul Uzinei do reparați utilaje miniere din Ro- 
vlnarl, studiind cu atenție lucrările Conferlnțol Na
ționale a partidului, șl-a asumat ca o sarcină de mare 
Importanță economică luarea unor! măsuri In vederea 
reducerii Importului de piese do schimb ș! ma
teriale. Așa s-a născut, de altfel, Inițiativa 
„asimilarea și autoulllarea — etalon al priceperii 
șl' hărniciei”, îmbrățișată de întreg colectivul uzinei. 
Obiectivele propuse urmăresc executarea șl îmbună
tățirea reperelor cu utilaje existente In uzină ; exe
cutarea unor repere prin adaptarea de noi dispozitive 
la utilajele din dotare, reducerea Importului ta uncie 
piese de schimb, precum și reducerea totală a Impor
tului do material necesar fabricației pieselor de 
schimb, prin înlocuirea tal cu material do producție 
internă.

în felul acesta, economia din acest an va depăși 15 
milioane lei, din care 7,3 milioane lei valută.

in multe cooperative 
agricole echliwlo de 
mecanizatori lucrează 
în schimburi prelungi
te, secerișul șl treierl- 
șul deafășurlndu-se $ 
noaptea, ta lumina fa
rurilor. Mecanizatorii 
de la S.MJl. Bistrița, 
Bcciean, Șieu — O- 
dorhe! șl Urmenl® se 
evidențiază în mod 
deosebit prin folosi
rea Intensă a combl-

Repararea cu mari InUrzIerl a u- 
tllajelor n frigorifice se datorează, 
după cum ne ’ informează inginerul 
șef al întreprinderii „Ciclop", ișl lip
sei agentului frigorific — clorura de 
metil. „întreprinderea „Sinteza" din ' 
Oradea, producătorul acestei. sub
stanțe, ne face necazuri, cu deosebire 
vara. Jată .cum arată graficul livră
rilor. pe acest an. Precizez că trebuie 

să primim lunar 
2®OT kg. Și ce am 
primit ? Ianuarie 
-- 12M kg ; fe
bruarie — 2 391 

PUR3 kS 1 martie — 433
II kg 1 aprilie -J

31 fâa 1512 kg ; mai
H | (când ou Început

raLL căldurile) — G77aiaabKi kg ; Iunie — 1 112
kg. Cantitatea 

■ FJ jf1 r&tăntă poale 
|1 11 R părea mică. Pen-

ffl lot Ir n0* nr Itaîcm- 
’ Hu H na insă umplerea

UuHuEa a l®» do Wc7 
gate, adică am 
repune în func
țiune numeroase 

“ utilaje care stau
de, multă "vreme 

. nereparațe. in a- 
telierele noastre".

Situația zugră
vită mai sus este 

rezultatul unul șir întreg de nereguli 
— proasta utilizare in unitățile co
merciale, neefectuarea la timp a lu
crurilor curente do Întreținere șl de 
reparare, toate Insă avlnd o rădăcină 
comună : ineficienta controlului e- 
xercltat de Direcția generală comer
cială a municipiului, de cele circa 
20 de I.A.P.L. și de trustul de gpe-ț- 
cialltate, de cele 8 O.C.L. Alimentara,^» 
atlt asupra salartațllor dta comerț', 
in seama cărora sint date aceste u- 
Ulnje, dl șl asupra modulul în care 
lucrătorii „Ciclopului" sc achită de ’ 
obligațiile prevăzute In contract.

Factorii de răspundere din comerț, 
cu care am stat do vorbă, ne-au în
fățișat, pe larg, necazurile p® care 
nefuncțlonarea agregatelor frigorifice 
le provoacă. Mai puțin s-nu refe- | 
rit dlnșii ta eforturile proprii pen
tru organizarea unui sistem bun de 
întreținere a acestor utilaje — mai 
ales că necazurile provocate de a- j 
ceasUl situație nu etat p noutate nici 
pentru Direcția generală comer
cială. „Intr-adevăr, ne spunea tova
rășul Gheorghe Culca, director ge
neral adjunct, adesea ne mulțumim 
să-l ascultăm pe lucrătorii noștri 
cum se plfng că nu le merg utila
jele frigorifice, in loc să-l întrebăm 
cum au aplicat prevederile Legii 
contractelor economice. Din cite 
știm, niciodată „Ciclopul" nu a avut 
de suferit de pe urma nerespectării 
contractelor cu organizațiile șl în
treprinderile comerciale ; este o 
slăbiciune a noastră că r.u am fost 
mat fermi".

în rezumat, lucrurile stau cam aș.a : 
comerțul se pltege do „Ciclop", Iar 
„Ciclopul" de comerț. Curios este 
faptul, că, deal cele două direcții — 
de industrie locală șl comercială — 
se află pe același culoar al clădirii, 
Consiliului popular municipal, nu au 
găsit t.te-.p, eă se așeze Impreu-, 
nă ta aceeași masă ,de> lucru — 
sau mal bine ,să pornească Împreună 
prin unități — aă ta măsuri pe loc ți. 
să găsească goluții de durată pen- 

slstcmul de reparare a u- 
frigorifico să fie pus ta ' 
r dacă, ip ciuda apropiatei . .. .. ... al| 

că este ■ ț 
iduiă in

Comerțul cu mărfuri alimentare 
este de neconceput fără utilaje fri
gorifice. în București, ,jseslrea de 
frig" n unităților comerciale — n- 
proape 3 00® de utilaje de diferite 
tipuri — poale asigura condițiile ne
cesare unei bm-.c conservări n s pro
duselor și. a servirii civilizate a cum-, 
părătorilor..-‘.j: "-«T-, :

Din constatările noastre, cit și ale 
specialiștilor In- 
spsctoratului mu
nicipiului Bmu- 
reșli pentru con
trolul calității 
produselor a re
zultat că! In ge
nerai, utilajele 
funcționează nor
mal . și asigură 
conservarea pro
duselor alimentare 
din depozite șt 
magaizlne, -

In acest sector 
sint insă șl se
rioase nereguli 
care provoacă, ta 
rindul lor, grave 
abateri de ta nor
mele de igienă, 
in comerțul ali
mentar. Aproape 
toate, cu mici 
excepții, se dato
rase nu:,-..: lipsei , .................... .
condițiilor tehnlco-matoriale, ci lip
sei de control, lolc.ranțel pe caro o 
manifestă organismele comerciale ale 
Capitalei față de aceste abateri. Dor 
să exemplificăm : tancul do înghețată 
de la restaurantul-pensiune „Uni-; 
veraltățli", fiind defect, este foloaiț 
ca», masă de bucătărie. O „mobilă" 
asemănătoare are și restauran
tul „CLțmigiu" ; Î.AP.L.-BIstrița, 
LA.Pj;»-lalomldoara șl altele au In 
dotarea lor numeroase utilaje frigo
rifice defecte; .33 de agregate ale 
O.C.L. Alimentara, din sectorul 
4, se află de mal multă vreme 
ta atelierul de reparații, tar altele aș
teaptă, In magazine, să fie reparate.

■ " ■ ■ ■ -

„ ___fdși wmaso:
din fabricație în condițiile 
relatate, circa 130 de pro
duse dintre cele mai utile :

■

I
Lucrătorii do pa șantierul de construcții Industriale 

din : Bistrița au analizat recent, in- spiritul indica
țiilor Conferinței Naționale a partidului, un plan do 
măsuri tehnîco-organlzatorira . elaborata in vederea 
grăbirii ritmului de execuție ta obiectivele care ur
mează șă fie puse In funcțiune Ln actualul cincinal. 
Concluzia dezbaterilor : termenele de punere ln func
țiune a acestor investiții vor fi devansate cu un tri
mestru.

de noutate nu 1 se acordă 
atenția cuvenită. Ln ulti
ma contractare ce n avut 
loc cu ocazia pavilionului 
de BMstre din 1071, tetrea- 
ga rețea de Întreprinderi 
din cadrul Centralei indus
triale pentru ortîcole cas
nice, aparțlnted de M.I.U., , 
a prezentat 27 rie produse 
nof, dar pentru 29 din ele 
nici plnă in prezent nu 
s-a angajat ferm să le 
realizeze.

— Atunci ■ de ce le-ați 
mai expus 7 — l-’am Între
bai no Gheorghe Negrea- 
nu, director în cadrul res
pectivei centrale.

— Peniru că ele figurau 
ta planurile de produse 
noi De fabricat nu le pu
tem fabrica însă, pentru 
că nu avem asigurate, deo
camdată, * toate' condițiile 
necesare.

Desigur, este firesc, ca 
fiecare Întreprindere, J fle
care centrală industrială 
să sc mindrească cu faptul . 
că a realizat un produs 
nou, să-1 prezinte publi
cului. Dar tot atlt de fi
resc este ca ceea co se 
prezintă, la expoziții sau 
contractări, să constituie o 
certitudine că ele vor ajun
ge pe plată. Nu fi dată 
s-a atras atenția unităților 
producătoare de a-ș! . în
drepta eforturile nu spre 
realizarea de mostre, el do 
produse rare să diversifi
ce structura mărfurilor din 
această categorie. Or, așa 
cum rezulta din datele fur
nizate de reprezentanții 
comerțului, întreprinderi
le de acest profil nu s-au 
angajat Încă cu toată fer
mitatea pe această linte.
Rit. dimpotrivă, Continuă să 

ș se focă simțite practici .
anacronice, de a reînnoi ve-, 1 
chi tarile, in loc de a acor
da cea mal maro atenție 
asimilării unor produse 
realmente noi, diversifică
rii acestora In raport cu 
cerințele populației. Soco
tim că este necesar ea or
ganele departamentale de 
resort să Intervină cu toa
tă holfirirea pentru a se 
curma această situație, 
pentru a orienta unitățile 
producătoare rpre întocmi
rea unor planuri de asimi
lări bogate, realiste, dar, 
mal ales, spre îndeplinirea 
lor exemplară.

MHial IONESCU

— Ce să fie ? Făraș să o cu toiul altă oxpllcnllc
fia,? Lopățîcă să fie ? — ne-o declarat tovarășul

— Ar fi el făraș, dar are * " ’—' — ' ■-
coada vopsită 7

— într-adevăr, din punct 
de vedere funcțional e fă
raș, dar ca aspect e colo
rat. 
’ — Atunci sfi-I spunem 
făraș cu coadă vopsită.’ Do 
acord 7

„.Regretăm că nu am 
participat la dezbaterile, 
comisiei de omologare din 
cadrul întreprinderii de 
Industrie locală IJE1.LL. din 
Blrlad, pentru că v-nm fi 
putut prezenta, mai ta 
amănunt, întregul ritual 
de la „botezul" noului 
produs : făraș cu coa
dă vopsită. In compewa- 
țlcs, redăm discuția — de 
tlata aceasta autentică — 
purtată cu Ing. M. Baba, 
șef do serviciu ta cadrul 
Direcției dd Industrie loca
lă din C.S.E.A.L.

— Cum asigură între
prinderile din ramura in-■ 
dustriei locale reînnoirea 
producției, adaptarea ăi 1a 
cerințele populației 7 — am 
întrebat. ■

— Fiecare întreprindere 
are un plan tehnic. Acest 
plan stabilește concret, ta 
flecare an, ce produse noi 
so vor asimila ln produc
ția de scrie.

— Ne puteți da cileva 
exemple din planul pe 
aeest an ?

■- Cum ®ă nu. Notați.»
Șl-am notat : pilule din 

tablă, grătar dc fript car
ne, tocător de ceapă, tocă
tor de vinete, strecurătoa
re, sită; făraș, felinar, sa
nie (fără zurgălăi — n.n.). 
drpă de șters praful, pot
coave, dopoțcl, clește de 
foc.»

Nu vom reține atenția 
cititorilor, în continuare, 
cu descrierea tehnică n a- 
ctslor „noutăți" pentru că. 
slntem siguri, fiecare o 
avut ocazia să Ie foloseas
că ln gospodărie cu mult 
Înainte ca ele să fie ..in
ventate". ta anul 1072, de 
industria locală. Se pune 
Insă întrebarea : Între
prinderile de Industrie lo
cală au, satisfăcut toate 
cerințele populației, nu re- 
Innoli dc așa mnnleră pro
ducția Incit să nu mai oiM 
ce asimila, ca noutăți, de- 
clt pllnla șl felinarul 7

— Situația semnalată arc

Noul sistem dc alimentare cu apă potabilă a ora
șului Bistrița va fi dat ln folosință la 30 septembrie 
a.c^ta'„'[tfcj.de^31Jdecembf'Iei--airef' în'iperspecUv6,rtsfc6aS, 
preda-bencfielnrilor Fabrica’do articole sticlă S menaj - 
ta trimedtrol 131074 ta Ioc dp trimestrul n/i@74s Jar liț- " 
crărilo din ejapn a !I-a‘de ln L'dra de utilaje pențțu,; , 
roațerlâlirde ironstruețlo -șl refractare, prcvăzulă 'silise 
Încheie la 30 septembrie 1074, se vor Încheia la 30 Iu
nie același nn. Cele trei iun! dșUgățc .la această In
vestiție vor crea posibilitatea de a se realiza aici o 
producție suplimentară ta valoare’de peste 12 milioane 
lei. La Fabrica de articole sticlă șț menaj, conform 
calculelor, se vor produce suplimentar citeva sute de 
mii de articole dc sticlă și menaj.

Măsurile tehnlco-organizatorice, aplicate de con
structori pentru a da vloță .acestor ângajomehte- vi
zează mai buna organizare a muncii; pe șantier, .folo
sirea intensivă a utilajelor, confecționarea prefabri
catelor th flux continuu șl cu forțe proprii pe șantier. 
Pe' șantier sin*, confecționate ln proimrțle de șuti la 
sută prefabricatele peniru fabrica- do produse de sti
clă și menaj. La săițături șl turnarea Iwtoanelo'r, lu- 
cru! este organizat ln două schimburi.

servicii, se sugerează Ideea că .... 
cineva ar trebui să hotărască schim
barea sistemului de lucru defec
tuos. Să mal dăm. ta acenală privin
ță, un singur exemplu.

LLL. „Ciclop” are un dispecerat 
care, după cum am fost asigurați, 
funcționează prompt. Am făcut și 
noțun sondaj.,Șub,ochii noștri, res
ponsabilul restaurantului „Clșmigiu" 
a . talafanat la, dispecerat pentru sa 

» animța-xeft ti;vs-jas-stricat tancul dair, 
>a InglreiatăimEsasiorâiprinzulul și res-.,i 
iu taurantul era <plțn,-.-r!r
• '■1 — AWa -acum ho anunțați ? ln- ,

trc9feă?4ri,țfetă^fungțlqnara de scțȚ 
viciu. . .

—■ Păi dacă acum s-a stricat.»
— 19o.ee n-ați anunțat de diminea

ță 7 —• il ceartă dlnsa. Acum e prea 
lirzîu. " /

mole suprafețe culti
vata cu cereale păloa- 
sa. Cooperatorii din 
Braniștea au obținui 
o producție do 3 500 kg 
do griu la hectar, lor 
ce! din Beteag, cu o 
producție medie de a- 
proape 4 0®) kg de 
griu la hectar, ocupă 
plnă acum locul tatii 
pe județ.

înlrucit lucrările 
stat tatirzlate. iar pe 
alocuri griul este că
zut, consiliile de con
ducere din cooperati
vele agricole au orga
nizat recoltarea griu
lui cu coasele șl sece- 
rile. AstfeL cooperato
rii „din Lelești nu re
coltat cu securile griul 
de pe o suprafață de 
peste 60 ha. La fel se 
procedează și ta alte 
cooperative agricole. 
Spiritul gospodăresc șl 
hărnicia caracterizea
ză munca tuturor co
operatorilor din județ 
rare depun eforturi 
susținute ca recolta 
bună din acest an să 
ajungă repede și fără 
pierderi ta hambare.

Paralel cu recolta
rea cerealelor păloase, 
pe terenurile elibera
te s-au executat ară
turi de vară. Numai 
că acestea reprezintă 
doar 30 Iu sută din su
prafața planificată. O 
parte din terenurile e- 

7- ne spunea tov. Ing. nelor. Organlzlndu-și |;;)1Cratf. de cultarîlo
Nîcolao Drăgan. dl- blpe munca și nvlnil
rectorul 'Direcției ge- un sprijin puternic
aerate agricole județe- din partea mecanlza-

dln unitățile lorilor, cooperatorii
tcrminnt se- din Braniștea șl Oros-

faîa au terminat, prin
tre primii din Județ, 
siriusul griului. Dc a- 
semenea. la BudeșU. 
Beclenn, Nușenl, Re- 
teag, Clceu-Miliăîești, 
Corabia șl Lelești se 
recoltează acum .ulll-

Colecllvul Combinatului do îngrășăminte nzotoaxe 
din Piatra Neamț va sărbători un decenta de la In
trarea ta funcțiune a acestei moderne unități econo
mice. Apropiatul. Jubileu este precedat de o muncă 
tenace a chitrilșlilor de aici pentru Înfăptuirea pas cu 
pas a programului elaborat de Conferința Națională 
a parjldiilul, în cursul zilei de 25 liilie, chimiștli de 
aici au elnborat o nouă ..șarjă” de azotat de amoniu, 
cea cu numărul 1 C82 COT. Aceasta îndeamnă că. în 
scurta sa istorie, combinatul a contribuit, prin pro
ducția. sa, la fertîlizareii. a circa 7 milioane hectare 
de teren agricol. Numai de la începutul aceilul nn 
Sate planul la zi s-au livrat aproape 1 M’9 tone de 

grâșămln’.e nzotonso in substanță activă.
Toate lnstatațlilc combinatului funcționează 1-epro-

•

în toate secțiile Fabricii de post.iv din Buhuși se 
muncește cu entuziasm pentru traducerea în viață a 
sarcinilor izvorîte din documentele i Conferinței Na
ționale a partidului. Ln țesătorla-sud, de unde o por
nii ini ținti va „Calitatea producției — o problemă de 
demnitate și patriotism", Întrecerea cunoaște In fle
care zl noi fruntașe. Elena Pristavu, care se află în 
întrecere cu țesătoarele din Capitală ți Sibiu, n fost 
depășită de tovarășa ei de schimb. Elena Vătâmanu, 
care realizează zilnic peste plan, la cele patru răz
boaie, clic 10 mp țesături de lină, led, insă, ambele 
au fost întrecute de Marin Bocit, eare a realizat in
tr-un schimb IOT mp țesături din lină, depășindu-ș! 
norma cu 1G mp. Este cel mal înalt virf de producție 
realizat vreodată la Bubațl..De altfel, in ultimele zile, 
au fost realizate peste ptarg rilnlc, die OT9 mp țesă
turi. Aceste succese se ctatoresc, In principal, măsuri
lor tehnlco-organizatorice luate pentru buna funcțio
nare-n mașinilor, prevenirea defecțiunilor tehnice, 
aprovizionarea din timp a locurilor dc muncă eu ma
terii prime.

BACAU (Corespondentul 
Gh. BaK4). In între

cerea pe care o desfășoară pen- 
trj Îndeplinirea cincinalului cu 
o jumătate de an mai devreme, 
muncitorii, lngmerli șl tehni
cienii fabricii de Încălțăminte 
și pielărie „Partizanul" din Ba
cău și-au propus, intre altele, 
ca întreaga producție realizată 
p^ste plan să fie realizată din 
materiale economialte.

Inginerul Dan Pricep, directo
rul fabricii, ne-a spus că plnă 
la sfirșltuj anului vor ti reali
zate din, materiale economisite 
peste 39 0®9 perechi pantofi, bo
rtind șl sandale bărbătești și 
pentru copil în acest scop, au 
fost luate o serie dc măsuri : 
reproleclaroa tuturor modelelor 
de Încălțăminte, reorganizarea 
lansării ta fabricație a produ
selor care'să asigure cea mal 
bună utilizare a materiei pri
me, sortarea ți folosirea deșeu
rilor din piele, realizarea unor 
noi modele dc încălțăminte. Nu
mai prin folosirea deșeurilor din 
piele, Înlocuitori de piele șl 
talpă, vor fi realizata circa 
Bfl OOT perechi încălțăminte. Teh
nologiile modome șl materialele 
folosite conferă color peste IOT 
de modele dc încălțăminte fa
bricate la Bacău elegantă ți 
durabilitate. La serviciul de 
creație al întreprinderii an fast 
realizate In ultima vreme alte 
59 modele de încălțăminte, care 
vor fi puse in fabricație ta cea 
dc-a doua parte a anului. Din
tre acestea, amintim Încălțămin
tea flexibilă din piei velurate. 
ghetele cu elastic și tălpi ma- 
trițate, căptușite cu blănuri 
pentra timpul friguros, pantofii 
lip sport din piele de bizon bi- 
cotor. sandalele ș! ghetuțele 
pentru copil. Pentru a sonda 
gusturile și preferințele cumpă
rătorilor. conducerea intrenrin- 
derli a organizat o bandă de 
producție dc m'că serie, care 
produce încălțăminte Intr-un 
sortiment variat Aceasta este 
pusă apoi In vtazare In masa- 
zloul-expoziție. pe care ta 
brica l-a deschis ta centrul o- 
rașutal Bacău.
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în Republica Socialistă Itomănia. 
dezvoltarea multilaterală șl In rlim' 
susținut a Inlrelțil economii națlona’- 
Ie, jio baza programului stabilit da 
Partidul Comunist Român, necesită 
In mod obiectiv perfecționarea con
tinuă, a formelor șl metodelor de or
ganizară, conducere și planificare 
economică, n întregului mecanism- 
de conducere a societății. -în a- 
cest cadru, se Impune șl imbu-1 
nătățlrea sistemului do relații finan
ciarei, accentuarea Influenței plrghlllor 
econbmlco-financiare asupra proce
selor economice, pentru obținerea 
unei etldențo/jridlcate te toate dome
niile de nciivitate. ■ -

Finanțele, toate plrghllle econo- 
mlco-financlare trebuie să acționeze 
sistematic te direcția determinării' 
unităților socialiste, Îndeosebi a ce
lor din sfera producției materiale, 
pentru folosirea integrală șl cu ran
dament sporit n potențialului econo
mic de care dispun, îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan privind 
volumul, structura și calitatea pro
duselor, reducerea cheltuielilor de, 
producție, obținerea do rezultate su
perioare care să asigure creșterea 
rapidă a venitului național, bază 
certă pentru dczvollarca- economiei 
naționale, pentru ridicarea continuă 
a nivelului de trai material șl cul
tural ol poporului.

Finanțele sint cjiemate să contri
buie Intr-o măsură sporită ,1a -așe
zarea inlregll activități economlee pa 
criteriile uriel înalte -rentabilități, la 
perfecționarea .continuă a gestiunii 
economice. Fiecare unitate snclalls; 
tă. organizată pe principiul gestiu
nii economice, are obligația să res
tituie societății fondurile bănești pc 
rare aceasta 1 le-a avansau să-și a- 
sigure resursele pentru propria dez
voltare și să participe, Intr-o mta- ■ 
ră din ce În ce mai mare, in forma
rea fondurilor bănești centralizate 
ale statului.

Corespunzător obiectivelor polii!-

CAPITOLUL

cil economice a Partidului Comunist 
Român,, plrghllle economlco-fihan- 
clare trebuie să stimuleze> nelntre-. 
rupt creșterea exportului, sporirea 
competitivității produselor românești, 
Întărirea puterii de cumpărare a leu
lui In-raport cu valutele străine, mă- , 
rirda resurselor valutare ale țârii,, 
asigurarea echilibrului balanței de 
plăți externe.

Dezvoltarea economiei naționale, 
diversificarea producției, creșterea 
comploxitățll proceselor economice, 
lărgirea atribuțiilor șl competențelor 
Întreprinderilor, cerințele creșterii 
eficienței economice impun asigura
rea unei evidenței generale' a Jnlre- 
gului patrimoniu socialist șl a rezul
tatelor activității economlco-socln- 
le,' accentuarea funcției do control a 
finanțelor, perfecționarea activității! 
de control pe toate treptele organi-. 
zatorice ale economiei. Organele 
de conducere din flecare unitate, or
ganele flnanclar-bancare. întregul a- 
parat de control din economie tre
buie să acționeze ini fermitate ’ pen
tru gospodărirea judicioasă a mij
loacelor materiale șl bănești, să 
lupte împotriva oricăror forme do 
risipă sau abateri -de la disciplina de 
plan, contractuală- șl financiară. să 
contribuie la întărirea ordinii In ml- 
nulrea banului public, Ia accentua
rea răspunderilor In toate unitățile 
socialiste.

Pornind do la experiența poziti
vă jpcumulalâ plnă acum, țlnlnd sea
ma de cerința obiectivă de Întărire 
In continuare a rolului șl funcțiilor 
finanțelor, de perfecționare a între
gii activități financiare și bancare, 
in vederea realizării obiectivelor po
liticii financiare, monetare șl .valu
tare a Partidului Comunist Român,

MAREA ADUNARE NAȚIONALA
A REPUBUCn SOCIALISTE

'fi

ROMANIA 
adoptă prezenta

de bazăObiectivele și principiile 
ale finanțelor
!■ ’îlrț’lH n’r’<• ■ <

tatlve ale acestora, Introducerea teh-
• nologlilor avansate, organizarea ra

țională a aprovizionării tehnicp-nui-" 
teriale, a producției șl n desfacerii,

ART. 1. — țn Republica Socialistă 
România, finanțele asigură consti
tuirea șl repartizarea planificată a 
fondurilor bănești ale societății, con
tribuie la buna funcționare a meca
nismului economic și social, exerci
tă controlul general asupra desfă
șurării procesului de ansamblu ol 
reproducție! sociale, urmărind obți
nerea unei eflclențe cit mai ridica
te a activității economice.

Flnnnțele participă ncllv In In-

dezvoltat©, aț3-®c<!reSR<eptată rlâ;;,
comunism..; ,, .r »ț.. j-

Banll — ca măsurii a .valorii. In
strument de circulație, ile plată și 
de economisire — mijlocesc evalua
rea producției șl consumului, cir
cuitul valorilor materiale, asigură e- 
vldcnța generală a avuției naționale, 
a producției materiale și a valorii 
nou erecta. ,

ART. 2. — ,1-PoIItlca economlco-fi- 
nnnclnrâ urmărește folosirea cu re
zultate superlnțire a mijloacelor mar 
tarlale șl -bfiMiU de care dispune 
societatea, obțmcroa do randamente 
cit mal Înalte cu consumuri' dt mal 
reduse de muncă socială, accelera
rea vitezei df> rotație a fondurilor, 
creșterea eficienței . economice . In 
toate domeniile de activitate șl, ?pe 
această bază, Isporlrea sistematică a . 
venitului național. ■

Prin înfăptuirea politicii ecohce- 
mlco-finandare trebuie să se asigu
re păstrarea echilibrului financiar, 
monetar șl .valutar In procesul dez
voltării economlco-soctale planifi
cata, consolidarea șl creșterea pu
terii de cumpărare a monedei națio
nale.
.iFlnanțele contribuie Ia stabilirea 

priorităților In dezvoltarea economi- 
do-sociaia planificată a țării, la de
terminarea optimă a proporțiilor șl 
ritmurilor de creștere economică. 
‘ Vlnanțelo participă In repartizarea 
judicioasă a venitului național, la 
constituirea' fondului național de 
dezvoltare econosnico-soclală, Ia re
partizarea fondului de consum Intre 
membrii societății, potrivit principiu
lui remunerării după cantitatea, ca
litatea șl importanța soclal-oconomică 
n muncii prestate,-In spiritul echită
ții socialisto.

ART. 3. — Politica financiară se 
Întemeiază pe principiul centralis
mului democratic care asigură, in 
concordanță cu prevederile planului 
național unic, concentrarea și dirija
rea resurselor financiare ale țării in 
direcția înfăptuirii obiectivelor fun
damentale alo dezvoltării economico- 
soclole a țării, concomitent eu auto
nomia funcțională a fiecărei unități 
socialiste In folosirea cu răspundere 
a părții din avuția' națională ce l-a 
fost Încredințată spre administrare.

ART. 4. — ... Finanțele trebulo să 
asigure fondurile bănești necesare 
pemru sporirea susținută a produc
ției materialo in primul rind prin 
continuarea neabătută a industriali
zării și dezvoltarea intensivă și cu 
randamente înalte o agriculturii —, 
creșterea forțelor tio producție și ra
ționala lor repartizare pe teritoriu, 
promovarea largă a progresului teh
nic, n activității de cercetare științi
fică, a tnvățfiminlului șl culturii, ri
dicarea nivelului de trai material șl 
spiritual al poporului, înfăptuirea in
tegrală OjObiectivelor dezvoltării eeo- 
npmlco-soclnle plnniflcata o țării.

ART. 3. — Tn fiecare unitate eco
nomică. finanțele trebuie sn stimu
leze creșterea producției șl Îmbună
tățirea structurii accstcln, moderni
zarea continuă a produselor șl ridi
carea performanțelor tehnice și cali-

■e.

scăderea costurilor de producție — 
condiții de care depinde obținerea 
unei eticlențc ridicate.

ART. 0. — Plrghllle financlar-vo- 
lutare trebuie să acționeze pentru' 

. creșterea continuă. a exportului, n 
compeUflvitățll produselor românești 
pe piața externă, obținerea unei eti- 
ciențe ridicate in activitatea de co- 
m®ț exterior, spbrîlren^r&sdrselori-Viftan 
lutare ale țarH,:>'aslgufarenVcchiUbrtHta' 
lui balanței de plăți externe șl 'Con-’-’ 
slitulrcn de’ tezeri'c’ valutarei '”'- ‘ 

art. 7. -
termine fiecare unitate economică «să S 
se preocupe de realizarea de benefi
cii dt mal ridicate prin folosirea op
timă a -resurselor de care dispune,’ 
să asigure perfecționarea continuă u 
gestiunii economice, așezarea Între
gii activități economice pe criteriul 
unei rentabilități' cit mal mari.

Unitățile economice trebuie să-ș! 
desfășoare astfel activitatea Incit să 
asigure acoperirea cheltuielilor lor de 
producție șl de circulație pe seama 
veniturilor proprii, să obțină rezulta
te financiare care" să Ie permită :

a) restituirea, lntr-un termen dt 
mai scurt, a fondurilor bănești pri
mite, potrivit principiului că orice 
sumă avansată de soclctalc. sub for
ma finanțării sau creditării, trebuie 
restlluită ; > . '

b) 1 constituirea’’fondului do' dezvol
tare necesar autofinanțării produc
ției, Investițiilor șl altor nevoi.;

c) partldparea, Intr-o măsură din 
ce In cc mai mare, la' constllulren 
fondurilor centralizate ale statului.

ART. 8. — Corespunzător prindpil- 
ior generale de conducere a societă
ții noastre sodollste, relațiile finan
ciare, precum șl circulația bănească 
se desfășoară in mod planificat, pe 
baza unui sistem unitar de planuri 
financiare.

Fondurile bănești ale unităților 
economice se folosesc In cadrul pre
vederilor planului șl nolrlvlt norme
lor șl nomallvelor stabilite.

ART. 0. — Colectivele de oameni 
ai muncii din fiecare unitate soclalLs- 
tă răspund de buna gospodărire a 
mijloacelor materiale și bănești în
credințate de societate, do obținerea 
unor rezultate economico-finnncl.iri- 
superioare prin creșterea producției, 
sporirea productivității muncit’ — 
factor de prkn-ordtn al progresului 
general ui tării , reducerea conti
nuă a cheltuielilor materiale.

Organele de conducere ale unități
lor socialiste răspund de folosirea fon
durilor Încredințate de societate aces
tor unități șl a celor constituite din re
zultatele propriei activități, nalgurind 
administrarea Judicioasă și valorifica
rea maximă a acestor fonduri.

Orgnnelo de conducere nlc unități
lor economice răspund de realizarea 
veniturilor necesare restituirii sume
lor avansate de societate, formării 
fondurilor proprii șl vărsării sume
lor cuvenite bugetului de stat, precum 
și de utilizarea rațională a fonduri
lor bănești

ART. 10. — Conducerea eficientă 
a activității economice Impune orga
nizarea. pe toate treptele, a uneL evi
dențe stricto șl a unul control siste
matic și exigent asupra tuturor mij
loacelor materiale și bănești, proce
selor economice șl rezultatelor fiecă
rei unități. ,

Controlul trebuie să urmărească 
respectarea legilor, a disciplinei de 
plan șl financiare;1 să prevină și să 
Inlă’uro deficiențele In administrata 
fondurilor, să contribuie la soluțio
narea problemelor legate de buna 
gospodărire a resurselor țării, la apă
rarea integrității avutului obștesc.

CAPITOLUL II

■ 9

Beneficiul unităților economice ge 
repartizează, In condițiile legii, pen
tru constituirea fondurilor nroprt*- 
de dezvoltare economlco-sockilă, văr- 
săminle In bugetul de stat saul la dis
poziția centralei, după caz,, conslltul- 

fondulul de premiere, formarea 
telul ele rezervă al centralei indus-

ART. 12. — Venllul național se re
partizează pentru fondul național de 
dezvoltare economlco-soclnlă a țării 
■șf pentru fondul de consum.

Fondul național de dezvoltare eco- 
nomlco-sorialâ o țării ‘ se constituie 
din partea de venit național destina
tă acestui fond, din, amortizarea fon
durilor fixe, precum șl din alte re
surse stabilite de lege..

Potrivit politicii ■ Partidului Comu
nist Român,-Jn repartizarea venitu
lui național se ține seama de inie-- 
rt&clo prezente șl de perspectivă ale 
națiunii socialistei, de necesitatea 
creșterii sistematice a potenția
lului economic al țării, bază sigură, 
de ridicare continuă a nivelului de 
trai al poporului.

ART. 13. — Fondul național de 
dezvoltare econom: co-socială a țării 
asigură creșterea economică gene
rală, dezvoltarea rapidă a forțelor 
de producție in Industrie, agricultu
ră, construcții, transporturi și tele
comunicații, In domeniu] cercetării 
științifica,' In toate ramurile produc
ției materiale.. 1 < . / j.:

Fondul național ,do dezvoltare asi
gura. totodată, lărgirea bazei---------
le a Învăț' ' ■ ' ' " “
lăjil șli .________________ _____ ..
murilor sferei neproductive. Din a- 
cest fond se realizează'construcții de 
locuințe, de ; drumuri/lucrări edili
tare și alte obiective asemănătoare.

AHT. 44, — Fondul de consum 
este destinat: satisfacerii noimilor de 
trai ale populației și este format din 
fondul do consum Individual șl din 
fondul de consum spciaL

Fondul de consum individual se 
repartizează intre membrii societății 
sub forma salariilor, o veniturilor 
membrilor cooperatori, precum șl cub 
alte forme de repartiție directă.

Din fondul de consum social se 
asigură funcționarea unităților de 
Invâțămlnt de toate gradele, a uni
tăților de cultură, a celor sanitaro șl 
de asistență socială șl a altor unități 
prin care sei realizează servicii cu 
caracter social-cultural pentru 
populație. Din fondul de consum so
cial ie acordă alocații destui pentru 
copii, ajutor familial de stol, alte a- 
juloare pentru sprijinirea' familiilor 
cu copil și ocrotirea minorilor, burse . ... .. . ------
pentru elevii șl studențl, pensii. in- toate urdlățlle^ socialiste au obligația 
demnlznțjl In caz de Incapacitate ” ‘ '
temporară de muncă, trimiteri Ia o- 
dibhă și tratnmenl in stațiuni bal
neoclimaterice. precum și celelalte 
drepturi prevăzute do legă

ART. 15, — Fondul nT!o?al de 
dezvoltare ___ _______ ___ _ ___
alcătuit d!ntr-un sistem unitar șl 
corelat de fonduri bănești,- din care 
fac parte :

a) fondul central de dezvoltare e- 
conomico-socinlă ;

b) fondul local de dezvoltare eco- 
nomlco-socialâ constituit la unitățile 
adminislrativ-teritorlalo : județe, mu
nicipii, orașe șl comune :

c) fondul pronrlu de dezvoltare e-, 
conorrdco-socială al unităților eco
nomico da stat : centrala*’ industri-

d) fondul organizațiilor coopernțf
tlsțe șl al celorlalte organizații obștești 
pentru dezvoltare economico-soci- 
«lă ; . , ■
' e) fondurile utilizate de populație 
pentru construcții de locuințe, con
strucții gospodărești, creșterea șep- 
teluluf, pentru alte bunuri de acest 
fel proprietate personală, precum șl 
pentru nevoile de sporire a produc- 
liel.

ART. 10. — Fondul central de dez
voltare economlco-sorială se for
mează in cadrul bugetului republi
can, din veniturile acestuia.

El se utilizează, potrivit sarcinilor 
aprobate prin planul național unic 
șl bugetul de stat, pentru Investiții 
productive, acoperirea necesarului 
do mijloace circulante a! unor uni
tăți economlcp de interes republican, 
constituirea "rezervelor de stat, alto 
obiective și acțiuni cu caracter eco
nomic. dezvoltarea bazei materiale n 
unităților sodal-cuiturale de Interes 
republican șl a organelor centrale do 
stat, precum și pentru aîte scopuri 
prevăzute’ prin dispozițiile legale.

ART. 17. — Fondul local de dez
voltare economico-soclală, constituit 
la unitățile administrallv-terltoriaîe, 
se formează In cadrul bugetelor ju
dețelor, municipiilor, orașelor și co
munelor, din veniturile acestora.-

> El se utilizează pentru investiții 
productive, acoperirea necesarului 
de mijloace circulante al unor uni
tăți economice de interes, local, alte 
obiective șlt acțiuni eu caracter e- 
conomlc. dezvoltarea bazei materiale 
a unităților soclal-culturale de in
teres local și a organelor iocaie de 
stat, orecum sl nentni nlțe s^uur! 
prevăzute prin dispozițiile legale.

’ Fondul J Ipral d» deÂ-o’’-’-e- se 
constituie și din resurse in afara bu
getului de stat, provenind de la u- 
nitățlle socialiste.. precum șl din 
contribuția bănească a populației 
potrivit dispozițiilor legaie.

ART. 18. — Fondul propriu de 
dezvoltare cconomico-stM'la’ft ol uni
tăților economice sc formează, distinct 
pe destinații, din beneficii, 
zarea fondurilor'"fixe kF al* 
stabilite prin' dispoziții legale.

Corespunzător atribuțiilor șl sarci
nilor ce revin centralelor Industriale 
și unităților' asimilate acestora, cea 
mal marc parte din fondul propriu 
de dezvoltare economlco^sodnlă se 
constituie la nivelul acestora.

EI se utilizează, In concordanță cu 
prevederile de plan șl cu respecU:- 
rea. normelor, și normativelor stabl-' 
Lite, pentru rinvestipi centralizate și- 
necentrailzaie. productive șl cu ca
racter spdal-cullural,' rambursarea 
creditelor bancare pentru lnvesUțll. 
lucrări de mică mecanizare șl creș
terea mijloacelor circulante, introdu^ 
cerea tehnicii noi, precum și pentru 
alte destinații prevăzute prin dispo
ziții legale. 1

ART. 19. p- Fondul de dezvoltare 
cconomlco-sbctală al organizațiilor 
cooperatiste șl al celorlalte organiza
ții obștești se constituie din veniturile 
proprii și se utilizează iii condițiile 
stabilite prin dispoziții legale și sta
tutele lor do organizare.

ART. 20. — Mijloacele băneșt1
care alcătuiesc fondurile de dez
voltare economieo-soriaîă proprie
tate socialistă se păstrează la bănci 
și se. utilizează sub controlul aces
tora. In condițiile ’ stabilite * prin 
dispozițiile legale. '

ART. 21. — Sursa principală dr 
constituire h fondurilor bănești ah 

"societății o conri'te'e rnzu'^'e'e fi 
nanclare ale unităților soriallste. șl 
In primul rlnd, beneficiul obținu1 
din octivitdtea de pi>\ ț e c..ecu 
’ări. de lucrări, orefifi-l de -ervicll 
comerț șl alte activități economico.

Obiectivul pe-manenl ni'ac? Ivi lăți 
fiecărei ‘ unități economice trebuie 
să-l constituie creșterea continuă a 
rentabilității, obținerea de beneficii

mereu sporite care să asigure fondu
rile bănești necesare satisfacerii' ce
rințelor dezvoltării occelcrate ecoho- 
mlcb-soclale.

ART. 22. — Beneficiul unităților 
economice se stabilește șl se' aprobă 
prin planurile financiare, pe baza ; 
sarcinilor de producție șl de desfa
cere și a nivelului planificat a! 
cheltuielilor do producție șl do cir
culație.

Ivfi sie 
necesitatea 

potențta;
.5

itatlalâ. lărgirea bazei materla- 
fițămlntulul și culturif, a sănă- 
aslstențel saddle, a tuturor m-

ncucLiinuicnco,
drepturi jprevăzul

ART. ta. -ț- Fo.._. ...... ... .....
economi co-soctală este

Formarea și repartizarea fondurilor 
bănești în economia națională 

de toți oamenii muncii, Indifereni 
de naționalitate, pentru sporirea per
manentă n producției, diversificarea 
ți ridicarea calității acesteia, crește
rea productivității muncii, reducerea 
sistematică a cheltuielilor de produc
ție, obținerea unei înalte eficiența 
economice in toate domeniile de ac
tivitate.'

ART. 11. — Tn Republica Socialistă 
România venitul național, cn valoa
re nou creatff in industrie, agricul
tură, construcții, și In alte ramuri 
reprezintă sursa de bază a fondurile? 
bănești ce se constituie In economie

Venitul național este rezultatul 
eforturilor, depuse de .clasa munci; 
toare, de țărănime, Intelectualitate,

I. smortJ- 
ttl’o resurse

rea I 
fondului ele rezervi... __
triale sau unității asimilate acesteia, 
precum șl pentru alie destinații pre
văzute do dispozițiile legale.

-
Evidența generală a avuției naționale. 

Sistemul planurilor financiare 
i . < •

Evidența generală a 
avuției naționale trebuie să asigure 
cunoașterea situației tuturor mij
loacelor materiale și bănești de care 
dispune societatea șl n creșterii 
anuala a avuției naționale, pe ■ ra
muri de activltațo și forme ao pro
prietate ; să furnizeze elemente pen
tru buna fundamentare a dezvoltării 
cconomico-șociale planificate a țării. 

art. 21. ■ J
evidenței generale a avuției națio
nale 11 constituie patrimoniul statului 
șl patrimoniul organizațiilor coope
ratiste și al celorlalte organizații ob
ștești.

Evidența generală a avuției națio
nale, șo realizează tn expresie Iri- 
ncMg.efi, - ’ - -■ ■

.ART. 23. — Evidența generală n 
avuției naționale!, precum \șl evi
dența distinctă 'a fondurilor de 
dezvoltare econpmlco-siocială șl a 
tuturor celorlnlte resurse 'se asi
gură pa baza dalelor contabile 
șl statistice, a , Inventarelor periodice 
alb bunurilor miiieriale asMrțlrifnt! 
unităților socialiste, recensămlnturl- 
lor, anchetelor selective și a altor In
vestigații cu caracter economico-

ART. 26. — Tn vederea desfășurării 
In mod planificat a Întregii activități 
finnnclarc, a asigurării unei, ord’ni, 
riguroase In administrarea fondurilor 
bănești, mobilizării’ rezervelor exis
tente și creșterii eficientei economice, 

să Iniocmeăscâ planuri financiare.
Planurile financiare se elaborează.

In strlnsă concordanță cu sarcinile 
și obiectivele rezultate din planul 
național unic șl pe baza analizei da
telor furnizate de sistemul de evi
dență. ■ ■ ■ , ''

In Întregul/proces db întocmire șl 
executare a' planurilor financiare, 
unitățile economice trebuie să urmă
rească utilizarea cu randament ridi
cat a fondurilor fixe, șl recuperarea 
acestora In termene 'dt mal scurte ; 
organizarea rațională a aprovizionă
rii tehnlco-malerlole, a producției și 
a desfaceri!, cil mens lonarea judicioa
să a stocurilor, astfel Incit să se 
asigure accelerarea continuă ,a vite
zei do rotație n mijloacelor clrculân- 

,10 ,ln.Clcchțe unitate economică.'" 
creștr^ea-icfîciSjel .pe ansamblul
' ART? 2?. — Sistemul planurilor
financiare' cuprinde': ’

a) planurile financiare ale unități
lor socialiste — Întreprinderi, cen
trale indușjflrdd și unități asimilate 
acestora, unități! sdcial-culturale șl 
de administrație, ministere si alte 
organe centrale, organe ideale de stol 
organizații cooperatiste șl alte orga
nizații obștești .

b) planurile de credite șl planurile .
de casă ;

ci bugetul de stat, In care se' Includ 
bugetul renubllcan și bugetele unită
ților o.dm'n'rirativ-teritorinte; •

dl planul financiar centralizat. ’ 
Planurile financiare 'șe; Întocmesc, 

după'cnz. in nrofil departamental,’ de ■ 
ramură șl teritorial.

Elaborarea planurilor financiare’ se 
realizează potrivit principiilor șl cri
teriilor cuprinse In Legea cu privire 
la I dezvoltarea ceonomlco-soclală 
planificată a României, precum șl 
prevederilor prezentei legi-

ART. 23. —‘ Planurile financiare 
ale unităților socialista — întreprin
deri, centrale Industriale șl unități 
asimilate acestora, unități social- ■ 
culturale 'și de administrație, mlhls-

CAPITOLUL IV
Finanțarea și creditarea ramurilor economiei 

naționale pentru formarea mijloacelor circulante
ART. 3ă. — Mijloacele circulante vizionare, producție ți desfacere Incit

— parte Importantă din avuția națio- să asigure folosirea cu eficiență rldi-
luilâ — formnlc din materii prime .șl cată a mijloacelor circulante, 
materiale, combustibil, produse finite. Dimensionarea optimă a necesaru- 
precurn și alte valori stabilite prin dls- lui de mijloace circulante constituie 
pozlțLI legale sini destinate să asigure □ obligație principală'a ministerelor
buna funcționare a unităților econo- și unităților economice de stat, pre-

' - - ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ -ujjj ț| a organelor financiar-ban-
ițle â mărfurilor. . zare. rare, trebuie să urmărească In-

Necesarul, de mijloace deplinirea sarcinilor de plan cu un
-■/ volum cit mai redus de fonduri bă-

’ stat!,.se!;ștabîleșle prin normative,Tn. ,

Indicatorilor de plan, a ’normelor de 
consum și de stoc,> precum șl a oilor 
elemente de calcul, potrivit dispozi
țiilor legale. Ln/determinnrca norma
tivelor se, va ține seamă de măsurile 
prevăzute n se Iun pentru Tmbuhfită- ' 
(Irea aprovizionării ’tebnlco-mato- 
rialo. perfecționarea proceselor teh
nologice, reducerea cheltuielilor de 

. producție, accelerarea vitezei de ro
tație și, de nlțl factori care asigură, 
utilizarea rațională a .mijloacelor, 
materiale șl bănești.

Criteriile de elaborare a normelo; 
de stoc șl a normativelor mijloacelor 
circulante șe stabilesc de Consiliul 
de Miniștri.

ART 37. — Volumul total al mij
loacelor circulante necesare unități
lor economice de stat pentru desfă
șurarea activității lor se finanțează 
din resursa proprii, din fondul națio
nal de dezvoltare economlco^socluiă 
și din credite bancare, in condițiile 
și proporțiile stabilite de sMlnlstorul 
Finanțelor șl de bănci, In funcție d( 
specificul ramurilor economice

Necesarul de mijloace circulante a1 
unităților economice noi- se asiguri' 
din fondul central sau local de dez
voltare economicd-Ebclnlâ. din fon
dul propriu de dezvoltare al centra 
lelor industriale sau unităților nslmi 
Inte acestora, după caz. precum șl dlr 
credite bancare.

Creșterile nriiinlc' planificate dr 
mijloace circulante ale unităților, eco 
nomlce In funcțiune se acoperă dl: 
'.rodite bancare, rare se rambureenz.’ 
la sflrșltul anului, după Inchelerer 
bilanțului contabil, din beneficii ș 
din alte resurse prevăzute cu aceasi-'’ 
destinație.

ART. 3®. — Ministerele și unitățile 
economice de stat nu obligația sa-șl 
organizeze astfel activitatea de apro-

CAPITOLUL III

n fi

‘i

AHT. 23. icre și alte organe centrale, organe 
locale de stat, organizații cooperatiste 
șl alte organizații obștești — cuprind, 
după caz, veniturile și cheltuielile 
acestora, relațiile eu organele' ierar
hic superioare sau inferioare, cu 
bugetul dej stat șl cu băncile. ;

ART. 29. — Prin planurile de cre
dite și de casă se asigură țHanlficarea 

odaie planificate a țării. operativă a circulației bănești și 
— Obiectul . principal al reglementează in cursul anului rr

.1 se 
jnleazâ in cursul anului miș

carea fondurilor bănești In relațiile 
dintre unitățile socialiste si 5 dintre 
acestea și populație.

Prin planurile de credite se mobi
lizează resursele bănești disponibile
necesare pentru dezvoltarea produc
ției și circulației mărfurilor, reali-: 
zarea de obiect!vo de Investiții la 
unitățile socialiste, precum șl pen
tru acoperirea anumitor nevoi ale 
populației..

Planurile’de casă, care cuprind 
mișcarea numerarului In economie, 
precum șl sarcina de punere in cir
culație sau de retragere din circulație ■ 
a numerarului, trebuie să asigure rea
lizarea corelației necesare intre ve
niturile bănești alo populației și 
fondul de mărfuri șl servicii; men
ținerea circulației bănești In numerar 
in Umile normale, corespunzător ne
voilor reale ale economici.

Planurile de credite și planurile de 
casă se elaborează pe baza propune
rilor unităților socialiste și a analize
lor efectuate de Banca Națională o 
Republicii Socialiste România și 
băncile specializate; Împreună cu 
Comitetul de Stat al Planificării. Mi
nisterul Finanțelor, precum șl cu mi
nisterele șl celelalte organe centrale 
șl comitetele executive ale consiliilor 
populare județene, și al municipiului 
București".

Termenele de rambursare a credi
telor se stabilesc In funcție de miș
carea planificata a valorilor mate
rialo șl de recuperarea, potrivit pla
nului, e cheltuielilor de producție și 
de'circulație, fără a se depăși 12 luni, 
In afară de cazul In caro dclul de 
producție este mal lung de un nn șl 
do situațiile,' stabjllte prin dispozi
țiile legale.

‘ART. 43. — Creditul este organizat 
de stat șl se realizează irub forma 
creditării bancare directe.

împrumuturile bănești intre unită
țile soclnllsle, tn afara cazurilor pre
văzute do dispozițiile legale, slrit in
terzise. . ■ ......... .

fART. 44. — Valorile materiale care 
constituie garanția creditelor rămln 
in poseiln debitorului; acestuia reve- 
nlndu-1 obligațiile legnlo In ce pri
vește folosirea rațională și buna lor 
conservară

ART. 45. — Resursele de creditare 
pe termen scurt se formează din fon
durile proprii nlc băncilor, constituita 
potrivit statutelor lor, din, fondurile 
bănești temporar disponibile ale.uni
tăților socialiste, alo bugetului de 
stat șl ale populației, precum șl din 
uite resurse.

ART. 48. — Creditele se acordă cen
tralelor Industriale șl unităților aai- 
mllnte acestora, întreprinderilor de 
alai, organizațiilor cooperatiste. In
stitutelor de cercetare științifică sl 
de proipclare, precum și altor uni
tăți organizate pc principiul gestiunii 
economico și care au personalitate 
Juridică.

De asemenea, băncile pot acorda 
credite? și unităților organizate pe 
principiul gestiunii economice, dar 
fără personalitate juridică, autorizate 
să contracteze credite de către uni- 
taleajin care foc parte.

ART. 47. -r Băncile pot acorda, la 
cererea 'Justificată a unităților econo
mice care au greutăți financiare tem
porare, din că tize obiective, credite 
pentru nevoi temporare, cu do- 
blndâ normnlă, pe perioada nece
sară Înlăturării .cauzelor care au de
terminat nevoije respective de fon
duri. fără a se’ depăși £0 de zile.

li .cauzelor core au lie

duri. fără a se depfișL., 
ART. 48. — Băncile au dreptul să 

refuze ’acordarea do credita unități
lor economice te cazul In "care nu 
este asigurată desfacerea produselor 
cq urmează a so realiza, nu sint 
create condiții do utilizare eficientă 
a . fondurilor solicitate și de rambur
sare la termen a creditelor. ,

ART. 49. — Stocurile ‘do valori ma
teriale fără mișcare, de prisos sau 
de calitate necorespunzătoare, cele • 

ART. 30. — Bugetul de stat repre- JAr* consum sau desfacere asigura- (
zlnlă principalul plan financiar nJ lă, precum șl cele depozitate șl con- !
statului, cu caracter executoriu, tn servnle te condiții nccorespunză- ,
cadrul sistemului planurilor flnan- t0££c 1},u 80 admit la creditare. ]
clare operative, bugetul de stat are ,'Mnclle controlează modul In care
un rol coordonator față de celelalte unitățile economlee respectă dțscipll- ,
planuri na do credite, fiind obligate să ve-

planurilor fimmdarc se exprimfi . Q Rcnerat

la creditelor' și
........  juisare 'sau tre- 
•restanță, înainte de scaden----

credita, băncile pot acorda credita 
unităților economice de stat indus
triale, de construcții, de transironuri 
și.telecomunicații pentru :

' a) aprovizionarea tehnico-mate
rială a unităților acestora . pentru 
constituirea de stocuri, precum șj 
pentru efectuarea de cheltuieli ne
cesare Îndeplinirii , sarcinilor de 
plan, diversificării, producției șl îm
bunătățirii calității produselor, fa
bricării de produse pesto plan te 
condițiile prevăzute de dispozițiile 
legale ;

b) contractarea ș! achiziționarea 
de produse agricole șl alto produse ;

c) reîntregirea mijloacelor circu
lante Incorporata An produse livrate, 
lucrări executate șl servicii prestate 
aflate te curs de Încasare ;

d) acoperirea cheltuielilor plnnifl- 
cate care depășesc te unele trimestre 
veniturile ;

e) efectuarea de vtezărl de măr
furi, executări de lucrări șl prestări 
de servicii cu plataTn rate;

f) alte destinații prevăzute prin 
dispoziții legale.

ART. 5& — Creditele se acordă In 
cadrul limitei de creditare aprobate. 
Creditele curente și cele restante nu 
Ștol^depășl Umila de creditare apro-

Băneilc' pot "acorda credite unități
lor economice care prelucrează ma
terii prime agricole, pe măsura efec
tuării aprovizionărilor șl cheltuielilor 
de producție, fără stabilirea -preala
bilă a unei limite,, cu condlțin ra 
produsele șl mărfurile respective âă 
aibă nsigurată desfacerea. Băncile 
verifică periodic ca nivelul stocurilor 
de valori materiale conul tu lie și 
cheRulelile efectuate să se încadreze 
te- limitele prevăzute In plan. Uni
tăților economice care nu-șl gospo
dăresc In mod corespunzător mijloa
cele circulante 11 se vor stabili li
mite de creditare. I

ART. 57. — Prevederile articolelor 
54—56 se aplică și unităților de pro
ducție, executări de lucrări șl pres
tări do servicii ale organizațiilor 
cooperației meșteșugărești și de con
sum șl ale I celorlalte organizații 

; obștești

B. Finanțarea și creditarea 
agriculturii de stat

ART. 58. — Normativftl mijloac 
lor circulante necesare ncllvitâțll u- 
nltăților agricole de stat șl a celor 
pentru mecanizarea agriculturii bc 
determină, anual, pa baza planului 
de producție și' r —'-----
nifleat de lucrări agricole șl 
tari de servicii, țlnlnd sear 
nivelul cheltuielilor planificata, 
loarea efectivelor de animale, stocu
rile planificate do 1__
materiale șl produse șl pentru alte 
nevoi ale producției.

Normativul mijloac,,:_
se finanțează din resurse proprii,‘i

._____ .. icole. pe măsura efec-
ării aprovizionărilor și cheltuielilor 
; producție, fără stabilirea 'prealâ- 

ițta fiică

ga niznai

iră

prlnlr-un ansamblu de Indicatori.
Pentru perioadele de cinct ani, te-
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credite și determinarea unităților eco- 
do a lichida cauzele care

ART." fi-0. — Unitățile economice 
plătesc băncilor doblnzl pentru crc- 

scn'lcllle ce li s-au prestat de Mnd. 
Pentru creditele restante, unită
țile economice plătesc dobinzi majo
rate.'
'Unitățile socialiste primesc do

binzi pentru disponibilitățile bă- ■ 
neșll nfiate In conturile lor la bănci.

51».?T8 .Vi-kl .nil- Anini «vi 1 . -%-I ' .

nl comisioanelor se stabilesc prin 
dispoziții legalo. •

ART. 51. — Conducerile unităților 
economica au 
tlesfășurorea 
fondurilor ce 
trebuie să se 
respective să 
bună ; calitate.

nomlce

afatalK tMnnari ■» «proM Win „HmlW ,1 cSmUlMno
“11 »““• 4° M-d- 

bugetului de stat.
ART. 33. — Unitățile socialiste de 

stal, pe baza sarcinilor ce le revin 
din legea de adoptare a planului 
clncLnal șl din legea, de adoptare a ..._ ____ _ _ _____
bugetului de stal, definitivează pla- Nivelul dobinzllor, precum și cel 
nurlie4or financiare, care se aprobă, ; ■ - ■ ■ ...
după coz, de comitetele sau consiliile 
oamenilor muncii ori de celelalte 
organe de conducere colectivă.

ART. 34. — Planurile' financiare nu 
se pot modifica declt tn eazurile In 
care au loc'modificări ale planurilor 
economice, ale prețurilor șl tarifelor, 
treceri de” unități și sarcini Intre 
titularii de plan sau intre ■ unitățile 
subordonate acestora, precum șl în 
alte cazuri bine Justificate, potrivit 
dispozițiilor legale.

Modificările do plan pentru perioa
de expirate sini Interzise.

mice, îndeplinirea planului de produc- rum șl a p:
Ue șl de circulație a mărfurilor.

ART. 39. - .
drculantc la unitățile economice de vok„.. ------  ....
stat se stabilește prin normative, Tn, . iești, accelerarea continuă a vitezei 
funcție do specificul ramurii, pe baza de rotație a mijloacelor drculantc.

_ >-----—J- ART. 39. — Organizațiile coopera
tiste șl unltâțlle economlce ale celor
lalte organizații obșleșț! iși acoperă 
nevoile de fonduri bănești pentru, 
desfășurarea activității .do producție, 
executări/de lucrări, jirestări de ser- 
vidl. desfacere a mărfurilor șl eon- 
tractBri-ncIîlzițli. din venituri proprii, 
cel puțin In limitele stabilite de co
mun oeord cu băncile. în completarea 
fondurilor proprii, ale acestor organi
zații, băncile 'le pat acorda credite' 
pe. termen scurt.

ART. 40. — La stabilirea necesaru
lui de fonduri, organele flnanclar- 
bancare au obligația să analizeze ac- 
dvltaten de ansamblu a unităților 
economice, urmărind ca volumul fon
durilor să fie determinat in strlnsă 
concordanță cu sarcinile de plan și să 
je ia măsuri pcnlru folosirea cu efi
ciență a mijloacelor materiale șl M- 
ieșd, pentru- evitarea imobilizărilor 
■le fonduri și să se asigure resUtuIrea 
în termen a creditelor.

ART 41. — Creditul pe termen 
icuri se acordă pentru producția de 
nărfuri. executarea de lucrări, pres
tarea, de servicii, pentru circulații: 
nărfurllpr șl pentru satisfacerea unoi 
ievol.de consum ale populației.

Prin intermediul creditului pe ter- 
nen scurt, băncile exercită un con
trol permanent asupra Îndeplinirii de 
tătre unitățile economice a șaretel
or de plan ,și a folosirii raționale r 
nljloacclor, materiale șl băneșLI.

ART 42 - Creditul pe termer 
;curt arc caracter planificat, s» 
icordă pentru destinații precise, tre- 
xile garantat cu valori materiale, cu 
resurșc financiare prevăzute In plan 
a. se realiza în perioadele viitoare, 
ori in alte condiții stabilite prin dis
pozițiile legale, și să fie restituit la 
termen.

8'

a volumului plh- 
-1 pres- 

seama de 
lor planificate, va

ma terii prime,

i celor circula rile 
fondul central de dezvoltare' econo
mico-.'—1 ■' ...

AJ^W^Unltflțllela!
««țnț își consHtulc din bem

obllgațla să asigure 
activității in cadrul 
II s-au aprobat ; ele 
preocupa ca unitățile 
realizeze produse da 
să sa îngrijească de 

livrarea lor ritmică șl încasarea la 
timp a contravalorii mărfurilor, ast
fel incit să-și asigure in permanen
ță fondurile bănești necesare Înde
plinirii 'obligațiilor de plată pe rare 
le au.

ART. 3?- — Tn cazul In care o uni
tate economică șl-a imobilizat o par
te din mijloacele circulante, dm caro 
cauză nu mal poate efectua In mod 
curent plățile, banca li poalc-acor- 
da, la cerere, In mod excepțional, 
uh credit special, cu condiția ca u- 
nitatea respectivă să la măsuri care 
să ducă la redresarea situației sale 
economice, la lichidarea Imobilizării 
de mijloace circulante, Intr-o peri
oadă do cel mult 0 luni șl să existe 
garanția rambursării creditului la 
termenul stabilit.

Conducerile centralelor Industriale 
Si ale unităților asimilate acestora, 
ministerele, celelalte organe centrale 
șl comitetele executive ale consilii
lor populare slut obligate ca, pe 
toată durata creditării speciale, să in 
măsuri , care să asigure înlăturarea 
cauzelor rare au determinat depăși
rea nevoilor planificate de fonduri.

ART. .53. — Situația financiară a 
unităților economice, care nu-se re
dresează in perioada stabilită Îm
preună cu banca se examinează do 
o comisie formată din reprezentanți 
ai ministerelor de resort, băncii 
finanțatoare, Ministerului Finanțelor, 
Ministerului Aprovizionării Tehnlcn- 
Materlaie șl Contrc'ulul Gospodă
ririi Fondurilor Fixe, celorlalte or
gane centrale de stat, precum și din 
specialiști din Institutele de cerce
tare științifică ș|. cadre didactice din 
Invățămînlul superior, lor concluziile 
șl propunerile rezultate din analize 
se vor prezenta de către ministerul 
sau organul central de resort 
Coiulllulul dc Miniștri, care va ho
tărî asupra măsurilor de1 luat.

Pentru organizațiile cooperatiste, 
concluziile comisiei se vor prezenta 
centralelor băncilor care, împreună 
eu organul central al unității coane- Hei 
ratlște, le examinează șl iau sau pro- T’ 
pun măsuri, după caz.

a. Finanțarea și creditarea 
industriei, construcțiilor, 

transporturilor 
șl telecomunicațiilor

ART, 51. — Normativele mijloace- 
pr circulante ale unităților economl- 
;e de stal din Industrie, construcții, 
ransporturl șl telecomunicații se 
'undamentouză pe sarcinile de plan 
irlvlnd producția și celelalte nctlvi- 
ățl, pe nivelul cheltuielilor de pro- 
lucțle, precum și pe normele d? 
stoc pentru materii prime, materiale, 
combustibil. produse finite șl alte 
valori materiale, stabilite potrivi! 
dispozițiilor legale.

ART. 55. — Pe buza planurilor de

...at iși constituie din beneficii foi 
dul de asigurare, destinat pentiu 
acoperirea unor cheltuieli șl pierderi 
de producție la culturi șl plantalii 
pomlvltlcole, caro nu suferit de pe 
urma factorilor naturali, potrivit 
dispozițiilor' legale.

ART. CO. — temea pentru Agricul
tură șl Industrie Alimentară ponte 
acorda credite unităților agricole do 
stal șl celor pentru mecanizarfcn 
agriculturii, pe baza planului do cre
dite, pentru : acoperirea nevoilor do 
producție, acțiuni noi. apărute In 
cursul anului, cu caracter productiv, 
caro au eficiență economică, cheltu
ieli privind reinstate ța ren culturi
lor calamitate șl efectuarea uiior 
lucrări suplimentaro te vederea re
ducerii efectelor factorilor naturali, 
precum și pentru alte destinații pre
văzute prin dispoziții legale.

ART. Sl. — Creditele se var acor- .• 
da }n cadrul limitei de ■ creditare 
oprpbate, cu condiția garantării in
tegrale șl realizării veniturilor caro '’ 
să asigure rambursarea lor la ter- 
meii,

ARȚ. 62. — Creditele. acordate se 
rambursează de unitățile agricole de 
stat Ta perioadele de obținere șl vn-> 
lorifîcarc a producției vegetale șl 
animale, iar de unitățile pentru me
canizarea agriculturii la termenele 
stabilite pentru plata In natură șl in 
bani a lucrărilor.

C. Creditarea activității 
de producție a unitâților 

agricole cooperatiste
ART. 83. — Cooperativele agricole 

de producție au obligația de a uti
liza deplin capacitățile do producție, 
de a | valorifica superior resursele 
materialo și bănești, te scopul creș
terii veniturilor șl asigurării fondu
rilor necesare desfășurării normale 
a activității do producție.

ART. G4. — Bancă pentru Agricul
tură și Industrie Alimentară poale 
acorda cooperativelor agricole do 
producție, in completarea fondurilor 
proprii, credite pe termen scurt 
pentru acoperirea cheltuielilor ma
teriale do producție, retribuirea 
muncii,' pl'nta contribuției la Casa de 
pensii șl.asigurări sociale, prelevări 
la fondul de dezvoltare, precum șl 
pentru alta cheltuieli prevăzute te 
planurile de producție șl financiare.

ART. 63. — Creditele se acordă pa 
baza contractelor do valorificare ■ n 
produselor agricole Încheiate cu br- 
ganizațlile socialisto. In proporție de 
plnfl lă 60 la sută din valoarea pro
ducției contractate, țlnlnd senrhn de 
volumul Încasărilor posibile de' reali
zat din valorificarea producției, care 
să asigure rambursarea lor Integrală 
ia scadență. Creditele se acordă la ce
rerea cooperativelor agricole. In mod 
eșalonat, in funcție de nevoile de 
producție, de stadiul do dezvoltare 
a culturilor șl do realizarea produc- 
'lel animale.

în cazurile în care, în cursul anu
lui, unele cooperative agricole do 
producție au nevoie de fonduri su
plimentare, banco poate acordn 
acestora credite șl peste limita stabi
lita, dacă există bază materială șl 
posibilități certe de realizare a ve
niturilor. de rambursare o creditelor 
șl de ncopwlre a celorlalte obligații 
de plată.

Ciad se constată că nu se asigură 
rambursarea Integrală a creditului 
solicitat, banca reduce In mod cores
punzător volumul acestuia, astfel ca 
să existe garanția rambursării iul 1a 
scadență

ART." 63. — Producția contractată 
iu poate fi valorificată te nit mod 
lecit te cel stabilit cu ocazia acordării 

creditului.
în cazul clnd cooperativele agri

cole de producție nu respectă aceas-

(Contlnuare in pag. a IV-a)
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tă obligație sau schimbă destinația 
producției contractate, banca este In 
drept să la măsuri pentru rambur
sarea Înainte de scadență a credite
lor acordate, din orice disponibili
tăți ale cooperativelor, iar dud aces
te disponibilități nu slnt suficiente, 
să treacă la executarea silită, prin 
valorificarea produselor existente.

AHT. 67. — Banca poale acorda 
credite pe termen scurt pentru pro
ducție acelor cooperative agricole 
care nu au producție marfă contrac
tată, fn cazul cind există garanția că 
aceste cooperative vor obține veni
turi care să asigure rambursarea 
creditelor la termen.

A.RT. 68. — Banca poale acorda 
unităților economice ale asociațiilor 
Intcrcooperntlste și obștești, In com
pletarea fondurilor proprii, credite 
pe. termen scurt necesare îndeplini
rii sarcinilor de plan.

Creditele se acordă pe baza planu
rilor de producție șl a celor finan
ciare, In funcție do volumul Încasă
rilor posibile d@ realizat din valo
rificarea producției, care să asigure 
rambursarea lor la scadență.

AHT. (Ml. — Cooperativelor agricole 
care, după acoperirea cheltuielilor, 
de producție șl a altor cheltuieli 
prevăzute în plan, nu pot asigura 
din fonduri proprii și din credite pa 
termen scurt plata retribuirii mun
cii cel puțin la nivelul venitului mi
nim garantat, banca le poate acorda 
credite pentru plata venitului mi
nim garantat, cu respectarea condi
țiilor prevăzute da dispozițiile legale.

Cooperativelor • agricole de produc
ție care, după cunoașterea rezulta
telor economice șl financiaro anuale, 
nu au putut ®ă achite din veniturile 
anului de plan contribuția ■ la Casa 
de pensii șl asigurări sociale, banca 
le poate acorda credite pentru achi
tarea sumelor datorate.

Rambursarea acestor credite se 
face plnă la sHrșllul anului In caro 
au fost acordate. In cazul In care, 
datorită unor calamități ale naturii 
sau altor cauza obiective, creditele 

. nu pot fi rambursate In întregime, 
sumele rămase vor "fl prevăzute In 
planul de producție șl financiar și 
rambursate In anul următor.

AHT. 70. — Cooperativele agricole 
de producție, asociațiile lnlercoope- 
ratlste șl unitățile economice ale or
ganizațiilor obștești garantează cre
ditele pe termen scurt cu vnlorl ma
teriale, cu veniturile prevăzute a se 
realiza șl cu cesiunea. In favoarea 
băncii. a drepturilor bănești ce le nu 
do incasa L

Cooperativele agricole de produc
ție garantează și creditele pe termen 
scurt acordate asociațiilor lntercoo- 
poratlsle, proporțional cu părțile lor 
sociale.

ART. 71. — Rambursarea credite
lor acordata unităților agricole coo
peratista se face direct din sumele 
încasate de acestea pentru produsele 
livrate, lucrările- executate șl servi
ciile prestate, din despăgubiri pri
mite ?i din orice venituri bănești 
realizate.

Creditele ncrambursate In termen 
de asociațiile inlercooperatJste se re- 
■upercază din veniturile cooperatl- 
'.?ior agricole de. producție, jjropor-

ART. 7X — Livrările de mărfuri.
Rorvlcif ” peniru cooperatlvelo

ctltulta In > vederea îndeplinirii sar
cinilor de plan.

Unitățile de stat de aprovizionare 
tehnico-materială șl de desfacere a 
mărfurilor care nu-șl gospodăresc In 
mod corespunzător mijloacele cir
culante, Imabillzlndu-Ie In mărfuri 
fără, desfacere asigurată sau in de
bitori, vor putea fi trecute de bănci 
la creditare pe baza unei limite.

AHT. 80. — Prevederile nrtlcole-
ilor 78 și 70 se aplică ,șl unităților de 
turism șl hoteliere, precum și celor

de mărfuri pentru export, cele rare 
execută lucrări și prestează servi
cii pentru străinătate, precum și În
treprinderile specializate do comerț 
exterior- pot beneficia de -credite 
pentru organizarea și participarea la 
expoziții și tlrgurl Internationale, 
pentru constituirea de stocuri afe
rente probelor, precum și -pentru or-' 
gnnlzarea activității de sendee In 
"He țări.

AHT. 81 — In procesul de credlta-
alte țări-

ART. 83. — în procesul de credita
re a activității de comerț exterior,

f

3

de aprovizionare tehnlco-materlală băncile verifică îndeplinirea la timp
șl de desfacere a mărfurilor ale or- 'J“ —-—■— -"
ganlzațllldr cooperației meșteșugă
rești șl de consum și ale celorlalte 
organizații obșlcșlL

AHT. 81. — Conducerile unităților 
do aprovizionare tehnlco-materială 
șl de desfacere a mărfurilor au obli
gația să acționeze permanent pen
tru constituirea stocurilor de măr
furi :in limitele planificate șl lntr-o 
structură corespunzătoare satisface
rii cererii beneficiarilor șl a popu
lației, Să asigure repartizarea judi
cioasă a fondului de marfă, să pre
vină formarea unor stocuri de măr
furi peste necesar ori greu vanda
bile. precum șl efectuarea de chel
tuieli «economicoase.

F. Finanțarea șl creditarea 
comerțului exterior

AHT. 62. — Necesarul do mijloa
ce circulante pentru desfășurarea 
activității de comerț exterior la unl- 
tâțllo producătoare care au sarcini 
do livrări la export, la cele care exe
cută lucrări ®au prestează servicii 
pentru străinătate, precum șl la in- 
treprlrtderila specializate de comerț 
exterior se determină In funcție do 
sarcinile do export și Import, pre
cum șl do cele privind celelalte ac
tivități de comerț exterior și se asi
gură din resurse proprii, din credi
te bancare șl din alte resuree, în 
limitele șl condițiile stabilite prin 
dispozițiile legale.

ART. 83. — Băncile pot acorda U.-' 
nit,30107 economice producătoare
care au sarcini de livrări la export 
precum șl celor care execută lu- , 
crăci mu prestează servicii pentru 
străinătate credite pentru constitui
rea de stocuri do mărfuri și efec
tuarea de cheltuieli legato de exe
cutarea unor contracte externe sau 
pentru alte destinații stabilite de dis
pozițiile legale.

Creditele se acordă din momentul 
constituirii stocurilor sau efectuării 
cheltuielilor plnă la Încasarea con
travalorii valutei, fără a se depăși 
termenele normale de decontare pre
văzute de dlspozlțrio legale dam sta
bilite de bănci

AHT. 84. — Băncile pot acorda În
treprinderilor specializate de co
merț exterior credite pentru opera
ții de export pe cont propriu și pen
tru operații de Import. De asemenea, 
pot acorda credite pentru mărfuri
le vîndute pe credit comercial !n 
străinătate, cu respectarea dispozi
țiilor legale.

AHT. 85. — Unitățile producătoare

cu;
'VC___ _ .-o-,- - ------ sva
țlonnl cu părțile lor sociale.

executările do lucrări’ și prestările 
de servicii peniru cooperatlvelo 
agricole de \ pwdLucțle . șl nsodavHie 
IntcrcoopcraUstc se fac numai. după 
ce unlfâUle In cnuzâ s-au asigurat 
dab RflinjUltiWo de ,ptalA,.Blo 
tor cooperative șl asociațiL « ■

pentru producție*membrilor- 
cooperatori

șl producătorilor 
cu gospodărie individuală

ART. 73. — Banca pentru Agri
cultorii șl Industrie Alimentară poa
le acorda membrilor cooperativelor 
agricole do producție și producăto
rilor cu gospodărie individuală, caro 
contractează cu unitățile socialiste 
livrarea do produse agricole, credite 
po termen scurt plnă la 45 la sulă 
din valoarea producției conlrncta’.O.

■ Pentru contractele Încheiate cu 
organizațiile cooperației do consum, 
membrii cooperatori șl producătorii 
cu gospodărie Individuală primesc, 
în aceleași condiții, avansuri bănești 
prin organizațiile respective.
/ART. 7-L — Membrii cooperatori si 

producătorii cu gospodărie indivi
duală garantează creditele de pro
ducție primite cu cesiunea ta favoa
rea băncii a drepturilor bănești ce lo 
au de Încasat do la unitățile socialis
te, precum șl cu bunurile ce le .au 
ta proprietate.

ART. Tă. — Rambursarea credite4 
lor do producție, acordate membri
lor cooperatori și producătorilor cu 
gospodărie Individuală, se face din 
sumele ce 11 se cuvin pentru pro
dusele predate unităților sodallme 
contractante, din despăgubiri șl alte 
venituri.

ART. 73. — Unllățlie socialiste 
contractante garantează față do ban
că rambursarea Ia scadență a cre
ditelor de producție po termen scurt 
acordate po baza contractelor în
cheiate de acestea cu membrii co
operatori șl producătorii cu gospodă
rie' Individuală. In cazul ln care, ta 
urma verificărilor făcute de bancă, 
se constată că au fost Încheiate Con
tracte fără bază materială sau că u- 
nltățlle socialiste nu au urmărit exe
cutarea contractelor, banca este ln 
drept rA in măsuri pentru recupera
rea creditelor acordate de la unită
țile socialiste contractante.

ART. 77. — Contractele do livrare 
po toza cărora so acordă credite 
constltolo pentru bancă titluri exe
cutorii față do membrii cooperatori 
șl producătorii cu gospodărie Indi
viduală, precum șl față de unitățile 
socialiste contractante.

E. Finanțarea și creditarea 
circulației mărfurilor

ART. 78. — Normativul mijloace
lor circulante al unităților economi
ce de 6tnt de aprovizionare tehnlco- 
materlală șl de desfacere a mărfuri
lor so determină in funcție de sar
cinile de plan, de viteza do circula
ție a mărfurilor șl de nivelul sto
curilor, potrivit obiectului activită
ții acestora.

ART. 7B. — Băncile pot acorda u- 
nltățtlor economica de stat do apro
vizionare tehnlco-materlală șl de 
desfacere a mărfurilor credite pen
tru : coMtltulrea stocurilor de măr
furi șl produse agricole, ,gmbalaje, 
achiziții șl contractări de «reduse n- 
groalimentare. cheltuieli de circula
ție, acoperirea cheltuielilor planifi
cate care depășesc in unele trimestre 
veniturile, vigzărl de mărfuri cu 
plata In rate, precum și alte valori 
materiale.

Creditele se pot acorda pe măsura 
efectuării aprovizionărilor șl n chel
tuielilor. cu condiția ca produsele șl 
mărfurile să aibă asigurată desface
rea. . ' . .... ■ \

Băncile verifică periodic concor
danța dintre volumul creditelor a- 
cordele șl cel a! stocurilor de.măr
furi și al altor'valori materiale con-

’ ■
tură, precum și cu cesiunea ln 
favoarea băncii a drepturilor ce le 
au de Încasat. .

ART. 123. — Rambursarea creditelor 
no termen lung so face dta fondurile 
bănești constituite » pentru investiții, 
iar ta cazul dnd acestea nu. acoperă 
ratele scadente, diferența se achită 
din celelalte disponibilități bănești 
ale cooperativelor agricole do pro
ducție.

C. Credite pentru investiții 
acordate populației

AHT. 124 — Băncile pot acorda
populației credita de lnvesllțil desti
nate dezvoltării producției ta gospo
dăriile membrilor cooperativelor de 
producție șl producătorilor Indivi
duali, construirii șl amenajării de 
locuințe proprietate personală, pre
cum ști peniru alte scopuri prevăzute 
de lege.

ART. 123. — Banca peniru Agricul
tură și Industrie Alimentară poate 
acorda credite pentru procurarea do 
animale de producție, de material 
săditor ln vederea realizării de plan
tații pomlvltlcolo și peniru alte des
tinații agricole, ta limitele și con
dițiile stabilite de dispozițiile legale.

Creditele se acordă producătorilor 
care contractează cu organizațiile" so
cialiste valorificarea produselor șl 
produșllor, care să nBigure rambur
sarea creditelor primite.

Creditele slnt garantate de benefi
ciari. pentru Întreaga lor valoare, 
prin gaj de valori materiale, garan
ții personale ți ^cesiuni de drepturi 
de creanțe.

ART. 120. — .Casa de Economii șl 
Consemnațlunl poale acorda credite 
populație! pentru construirea de lo-'iy- 
cuințe proprietate personală, precum 
șt' ln alte' scopuri prevăzuta de lege.

Creditele pentru construirea de lo
cuințe proprietate personală se ga
rantează prin constituirea de Ipotecă 
asupra locuințelor respective.

ART. 127. — Fină la rambursarea 
integrală a creditelor, locuințele pro
prietate personală șl alte- bunuri do- 
blndite de populație prin folosirea de 
credite,pot fl Înstrăinate numai cu 
acordul prealabil al instituțiilor care 
au acordat creditele.

ART. 128. — Contractele de îm
prumut nu valoare de înscrisuri au
tentice șl constituie titluri execu
torii.

tul de a valorifica prin unilățile so
cialiste contractanta producția-mar- 
fă agricolă obținută la obiectivele 
respective, plnă la restituirea com
pletă a creditului.

în situația ta care banca, ta urma _ 
analizei, constată că nu stal întru
nite condițiile de creditare și nu 
există garanția rambursării împru
mutului, nu vn aproba creditul so
licitat.

ART. 110. — < 
le de producție 
mltate cu desttaăl. 
realizarea sarcinilor de plan și răs
pund de rambursarea lor Integrală 
la scadență.

ART. 120. — Banca pentru Agri
cultură șl Industrie Alimentară poate 
acorda cooperativelor agricole de 
producție, unităților economice ale 
asociațiilor intarcooperatista șl ob- • 
șteșli credite pentru efectuarea lu- 
crarllor de mică mecanizare șl altor 
lucrări cu caracter productiv sau 
destinate îmbunătățirii aprovizionă
rii șl prestării de servicii către popu
lație. In condițiile normelor legale 
stabilite peniru unitățile de stat

ART. 121. — Banca pentru Agri
cultură șl Industrie Alimentară are 
dreptul să sisteze creditarea sau să 
recupereze Înainte de termen credi
tele acordate, In cazul ta care se 
constată in activitatea unităților 
agricole cooperatiste următoarele n- 
bateri :

a) schimbarea destinației credite
lor acordate sau deficiențe ln execu
tarea investițiilor creditate, de natu
ră să pericliteze punerea ln funcțiu
ne la termen a obiectivelor sau rea
lizarea indicatorilor tehnlco-ocono- 
mlcl din documentația de creditare :

b) ncpartlclparea cooperativelor 0- 
gricole de producție cu fondurile 
proprii cu care s-nu angajat Ia 
executarea obiectivelor de investiții 
ereditate'!: ■ '

c) folosirea mijloacelor de produc
ție ta alte scopuri declt cele pen
tru care nu fost creditate, Înstrăi
narea, gospodărirea necorespunzăton- 
re a acestora, degradarea șau scoa
terea lor din producția ; « •’

dl neluaren de măsuri pentru Înlă
turarea deficiențelor semnalate de 
unitățile bancare.

ART. 122. — Cooperativele agrico
le de producție garantează creditele 
primite cu vnlorl materiale, mijloace 
bănești prevăzute n se realiza și cu 
orice alte venituri ta bani șl ta nn- 

'....... ........
' ■»

lucrărilor de Investiții, beneficiarii 
do investiții sini obligați să justifice 
băncilor cheltuirea fondurilor eli
berate.

In cazul In care organizațiile de 
construcțll-montaj, de prestări de 
servicii șl de proiectare, precum și 
beneficiarii de investiții pentru lu
crările In regie au încasat sumo ne- ----- •------------—t— ...
cuvenite, băncile au dreptul, dacă în vesllții necentrallzale privind execu- 
termen de 30 de zile părțile In cauză 
nu clnrlfieă situațiile respectiva; să 
emită — pentru recuperarea acestor 
sume—■ documente de plată, care sa 
decontează > fără acceptul plătitoru
lui. . . ,

După punerea In funcțiune sau; 
dorea In folosință a oblecilvalar de 
Investiții, băncile vor deconta numai 
lucrările și cheltuielile care, potrivit 
legii, se pot efectua șl după darea 
In exploatare, consemnate, Ln proco- 
șul-verbal de recepție, ln limita de-; 
vlzulul general. s ■

AHT. 102. — Pentru realizarea in
vestițiilor centralizata prevăzute in 
plan, băncLIe pot acorda credite uni
tăților economice de stat, ln com
pletarea mijloacelor bănești proprii 
destinate' finanțării investițiilor sau 
integral, după caz, in următoarele 
situații : , „

a) pentru obiective de Investiții de 
pe urma cărora ®e pot obține bene
ficii care asigură rambursarea credi
tului In cel mult 10 ani ;

b) cind există un decalaj planifi
cat pe trimestre Intre realimren in
vestițiilor șl constituirea mijloacelor 
proprii destinate finanțării Investi
țiilor ;

c) ta cazul ta care, ta cursul anu
lui, se depășește planul de inves
tiții și oceania se Justifică dta punct 
de vedero economic, exlsllnd con
diții materiale asigurate ;

d) fn cazul ta care, ln cursul anu
lui, mijloacele proprii destinate fi
nanțării tavestlțlllor nu s-au consti
tuit la nivelul planului.

AHT. 103. — Creditele pentru rea
lizarea Investițiilor se aprobă de 
bănci, cu respectarea normelor gene
rale de creditare, precum și a celor 
cu privire la avizarea, finanțarea ți 
reallznren- lucrărilor de invesllțll.

Creditele de la art. 102, lit. a se 
acordă de bănci dacă pentru obîectl-; 
vele șl acțiunile de Investiții respec
tive există sursă certă da aprovizio
nare cu materii prime, desfacere 
pentru produsele ce se, vor obține, 
contracte sau comenzi confirmate 
cu termene de livrare a mașinilor, 
utilajelor șl Instatațiilor; cară asi
gură punerea ln funcțiune a capaci
tăților planificate în cel mult 12 
luni, cu excepția Cazurilor prevăzute 
de dlxpozițUIc legale. Rambursarea 
creditelor se face din beneficiile re
partizate In acest scop, la termenele 
și ln ratele stabilita prin contractul 
de .Împrumut Încheiat Intre bancă și 
beneficiarii" de credita. In cazul ne- 
dflrli ln funcțiune a investițiilor la 
termenul planificat, băncile — țtalnd 
seama de stadiul de execuție a lucră
rilor șl do măsurile luata pentru re
cuperarea tatlrzlerilor — pot acorda 
ta continuare credite peniru termi
narea șl dafea ta exploatare a in- 
dobinzl majorate.
' Creditele p<;ntru

căror voloaro este de plnă la HM 
do lei, se finanțează de băncile 
care acestea tșl nu contul jx'ntru 
Uvilatea de bază. Peste această 
mită finanțarea se face prin băndle 
specializate. ■ ' j .

AHT. 108.— Băncile pot acorda uni
tăților economice de stat și coopera
tiste credite pentru realizarea de În

tărea'unor lucrări de mică mecaniza
re ți a altor lucrări cu caracter pro
ductiv, precum șl pentru lucrări de."

' ' Lprbvlrionărîll'i. 
itație. 

o! e- 
flcignță economică ridicată, să con
tribuie la reducerea volumului do 
muncă, la Îmbunătățirea calității pro
duselor, ta creșterea producției șl a 
productivității muncii, ln reduorren 
cheltuielilor de producție șl de circu
lație.

Condițiile da acordare 'a ' acestor 
credite se stabilesc de Consiliul de 
Miniștri.

ART. IOT. — Volumul creditelor, ce 
se acordă de bând pentru realizarea 
Investițiilor se stabilește anual prin 
planul de credite pe termen mijlociu 
șl lung, care se aprobă o dată cu pla
nul nnțtonal unic și bugetul de stai.

Creditele pe termen mijlociu șl 
lung pentru investiții se acordă din 
resurse destinate special ta acest 
scop.

Dobinzlle și comisioanele ce so per
cep do bănci la finanțarea și credita
rea Investițiilor slnt cele prevăzute 
prin dispozițiile legale. '

B. Finanfarea șl creditarea 
Investițiilor organizațiilor, 

cooperatiste 
și ale celorlalte 

organizații obștești
ART. 110. — Organizații! o coope-

ratiste și unitățile economice ala ce
lorlalte organizații obștești realizează 
Invcstlțlilg necesare Înfăptuirii obiec
tivelor oconomlco-sociaJe prevăzute 
ta pinnurHo lor din fondurile'de dez
voltare constituite, dta veniturile ob
ținute ta activitatea lor. Ele'au dato
ria să folosească judicios mijloacele 
destinate investițiilor peniru realiza
rea de obiective eu eficiență ridicată, 
care să asigure creșterea avutului 
obștesc"— bază a dezvoltării continue 
a potențialului lor de producția — În
deplinirea obligațiilor față de stat șl 
sporirea retribuției membrilor coope
ratori.

AHT. 111. — Băncile pot acorda 
organizațiilor cooperatiste și unități
lor economice ale celorlalte organiza
ții obștești; ta completarea fondurilor 
proprii, credite po termen mijlociu șl

ac-
,11-

Cooperativele agrico- 
duețiv, precum și pentru lucrări des- Ie de producție nu obllgațltr să fo
linate Îmbunătățirii aprovizionării: șl losească creditele primite In confor- 

rpreștăfllbr de servicii către populate. mitule cu destinația stabilită pentru 
Aceste investiții trebuie să aibă

de către unitățile economice n obli
gațiilor asumate; prin contractele 
externe și urmăresc ca acesta uni
tăți să efectueze ta termen Încasă
rile șl plățile cu străinătatea.

G. Finanțarea și creditarea 
cercetării științifice

AHT. 87. — Cercetarea științifică 
trebuie să contribuie la rezolvarea 
problemelor majore alo producției, 
obținerea de noi produce, șl tehnolo
gii, ridicarea nivelului calitativ aj 
produselor, sporirea eficientei a- 
canomlco șl sociale a activității des
fășurate, precum și la folosirea cit 
mal judicioasă a potențialului uman 
și material de care dispun unitățile 
socialiste. , ,

ART. fffl. —■ Unitățile de cercetare 
științifică se organize; ' ‘
economic șl lșl desfășo 
pe bază de contracte de cercetare, ier 
In cazurile stabilite prin dispoziții 
legale, pot primi fonduri de ln bu
getul de stat. .

Fondurile necesare unităților de 
cercetare se determină .ln raport cu 
volumul, complexitatea și numărul 
temelor de■ cercetare, precum, șl cu 
durata de executare a acestora șl se 
asigură dta sumelo încasate de la 
beneficiari pe bază do contracte, din 
credite bancare sau aite surse sta
bilite prin dispoziții Iegnle.

Beneficiarii de lucrări de cerceta
re științifică utilizează ca surse da 
finanțară fondul pentru introducerea 
tehnicii noi, fondurile de producție, 
fondurile de investiții, precum jl 
fonduri bugelnre sau alte fonduri 
prevăzute prin dispoziții legale.

Fondurile de la buget se acordă 
pentru finanțarea cercetărilor' care 
prezintă Importanță deosebită pentru 
dezvoltarea economică și sodală a 
țării, ‘ precum șl pentru efectuarea 
de cercetări cornplexe, cu caracter 
general sau caro fac parte din pro
gramele prioritara,

ART. 89. — Ministerele; celelalte 
organe centrala .da stat, comitetele 
executive alo consiliilor populare, 
centralele industriale șl unitățile a- 
slmilate acestora, precum și între
prinderile beneficiare ale rezultate
lor activității de cercetare științifică 
au obligația valorificării cit mai ra
pide a cercetărilor, prin Introduce
rea ta practică a rezultatelor obți
nute șl generalizarea aplicării cer
cetărilor Încheiate cu rezultate pozi
tive, urmărind realizarea ta termen 
cit mal .scurt a ciclului cercctarc- 
proiectare-producțle. ■

1

' tază ta regim 
iesfășooră activitatea 

pe bază de contracte de cercetare, Iar 
ln' cazurile stabilite prin dispoziții

CAPITOLUL V
3 ■ fi
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CAPITOLUL VI
Organizarea și efectuarea plăților între 

unitățile socialiste

organizațiilor cooperatiste șl unități
lor economice ale celorlalte organiza
ții obștești; In completarea fondurilor 
proprii, credite po termen mijlociu șl 
lung pentru realizarea de acțiuni șl 
obiective noi de investiții, pentru ex
tinderea șl modernizarea capacităților 
existente, care să asigure creș
terea producției, prestărilor de servi
cii, Îmbunătățirea aprovizionării șl 
desfacerii produselor șl mărfurilor șl 
obținerea da venituri .suplimentare.

AHT,. 112. ț- Modul de' finanțare 
șl creditare-a investițiilor organiza
țiilor cooperației meșteșugărești, nle 
organizațiilor cooperației do consum 
șl alo unităților economic® ăle celor
lalte organizații obștești este cel pre
văzut In -normale generale ce &c n- 
pHcă unităților economice de stat, 
adaptate la specificul acestora.

Creditarea Investițiilor

ae prcMlucfie
. AHT, 413.' — Bancă pentru ‘Ăgri- ('ll! I f’l n»S"'»?(' f n ‘Ă'l 1 i«»’ ■

'ai
ducțle,

mal mari decdt cele legale ori suma 
do plată .■ a fost slablLită ta mod 
eronat ;

d) nu stat respectate clauzele con
tractuale cu privire la cantitate, ca
litate, termen de livrare, precum șl 
alte clauze contractuale ;

e) nu s-au primit documentele, 
prevăzute ln contract, fără de care 
produsele nu pot fi recepționate, fo
losite, valorificate sau facturate la 
extern ; .

f) suma pretinsă nu este datorată.
AHT. 133. — Unitățile economice 

au dreptul să suspende livrările de 
produse, executările de lucrări sau 
prestărllo . de servicii către benefi
ciarii care, taUrrilnd In mod repetat 
plata, lo creează greutăți financiare.

’ART.? •ÎM.-‘'-!- ‘Hnslrumciitele de1' 
dcttnfiffe’ «IMiSr 'dy'"&cditor și ' 
pentru care debltorul-a acceptat psa- 
ta,]|nf.cgutall?l. 19,0)9 e.tolsejdo debitor 
ta favoarea creditorului fini, ta ra
porturile de decontare bancară, ti
tluri executorii, po baza cărora se

. .«ci?
social.____ .

AHT. 140. - 
slnt t 
aslgui

ART. 120. — Pentru organizarea 
șl desfășurarea In bune condiții a 
circulației bănești șl pentru exercita
rea controlului bancar asupra rela
țiilor bănești din. economie, unită
țile socialiste slnt obligate să'.păstrc- 
ze disponibilitățile bănești In conturi 
la bănci șl să efectueze operațiile de 
plăți "’și încasări prin aceste conturi.

ART. 130. — Plățile dintre unită
țile socialista ee efectuează, de regu
lă.-prin decontări fără numerar.

Banca Națională a Republicii So
cialiste România, împreună cu băn
cile specializate, stabilește modalită
țile de decontare, fixează limita In 
care pot fi efectuate plăți cu nume
rar Intre unitățile socialiste șl clabo- 

gJirteM. cqadlțlllo șl tșra. 
ta,„a,; numerarului; 
n. care numerarul, 
casieriile unltfl',1- 
I; de eliberare , a 
iițiil'o de cfectud-"1 
asărl.

- Unitățile socialiste 
slnt obligate să prevadă In contrac
tele economico forme și Instrumente 
de decontare care asigură încasarea 
intr-un timp dt mai scurt n contra
valorii produselor livrate, lucrărilor 
executate sau serviciilor prestate șl 
care contribuie la întărirea discipli
nei contractuale șl la accelerarea de
contărilor.

In scopul Întăririi disciplinei plăți
lor, băncile pot dispune înlocuirea 
formelor și instrumentelor de decan
tare alese de unitățile socialiste cu 
forme și Instrumente core corespund 
mal bine relațiilor economice dintre 
imltățL

AHT. '132. — Plățile din conturile 
unităților Bocialisle se efectuează cu 
conslmjămintul acestora, cu excepția 
acelor plăți care privesc obligații 
constatate prin titluri executorii, pre
cum șl a plăților peniru efectuarea 
cărora clispozlțlile legale nu prevăd 
conslmțămlntui unităților plătitoare.

AHT. 133. — Actele do împrumut,’ 
Indiferent de denumirea lor, șl extra
sele de cont de Împrumut privind • 
creanțele neachitate la termen sau 
creanțele pe care banca este Îndrep
tățită să le Încaseze înainte de termen 
constituie titluri executorii, fără în
deplinirea altor formalități.

AHT. 131. — Plățile trebuie făcute 
la data exigibilității obligațiilor, de
bitorul fiind dator să le efectueze, 
Iar creditorul fiind dator să lo ceară..

Unitățile socialisto eint obligate să 
ceară plata după predarea sau ex
pedierea produselor către beneficiar, 
executarea lucrărilor sau prestarea 
serviciilor, cu condiția respectării 
clauzelor contractuale. .

Beneficiarul este obligat să efectue
ze plata după preluarea și recepția 
produselor, respectiv recepția lucră
rilor sau serviciilor, cu excepția ca
zurilor prevăzute de dispozițiile le
gale. Aceeași obligație revine bene
ficiarului șl in cazul In care, deși 
prin contract s-n prevăzut că plata 
se face la cererea furnizorului, lotuși 
acesta nu a cerut-o.

AHT. 133. — Livrările do produse, 
executările de lucrări și prestările de 
servicii pe credit Intre unitățile so
cialiste slnt interzise, afară do cazu
rile anume prevăzute prin dispoziții 
legale.

AHT. 133.,— Banca Națională a Re
publicii Socialiste România. Împreu
nă cu băncile specializate, stabilește 
termenele da acceptare a plății docu
mentelor de decontare emise de cre
ditor.

ART. 137. — Beneficiarul are drep
tul ca, înăuntrul termenului de ac
ceptare stabilit, să refuze pluta, In
tegral sau partial,sdupă coz, atunci 
cind :

a) livrarea produselor, executarea 
lucrărilor sau prestarea serviciilor 
nu constituie obiectul unul contract 
sau nu arc olt temei legal, cu con
diția că nil fi folosit bunurile pentru 
caro se cere plata ;

b) produsele nu au fost primite 
plnă la cxplrareo termenului de ac
ceptare stabilit de bancă ;

c) prețurile sau tarifele pe bazo 
cărora s-a stabilit suma de plată slnt.

«... hmumu — ijhjj, UGjjJkUa
in continuare credite pentru termi
narea și darea in exploatare a in
vestiției. La aceste credite sa aplică 
dobinzl majorate.

■ Creditele" pentru ncconstllulrca 
mijloacelor proprii planificata, desti
nate finanțării investițiilor prevăzute 
la art. 102, lit. d, se acordă cu con
diția rambursării lor plnă la finele 
anului șl cu doMndă majorată. Unk 
tflțlie, economico -de-stat pot folosi -- 
Înainte de a apela la credite bancara 
—..j.ondurile proprii constliulta/la.. 
dlSpoziția^lofrpenlru executarea" de- 
Investiții necentrallzale.

Creditele acordate pentru neconstl- 

fondurile neangajate alo unităților 
economice de stal sau ale organului 
Ierarhic superior, după caz, destinate 
investițiilor necentrallzale; partea 
rămasă nerestituită In slirțitul anului 
se rambursează In anul următor din 
Jondul do rezervă sau din fondurile 
.do investiții necentrallzale consti
tuite potrivit dispozițiilor legale.

AHT. IM. — Creditele se acordă do 
bănci pe măsura executării investi
țiilor, in limita prevederilor planuri
lor anuale de investiții, de finanțare- 
credltarc și a devizului general legal 
aprobat.

In cazurile In care beneficiarii de 
credite nu respectă destinația credi
tului șl alte condiții din contractele 
de Împrumut sau nu restituie ratele 
scadente, băncile au dreptul' să Înce
teze creditarea și respectiv să pro
cedeze la recuperarea creditelor și a 
ratelor din fondurile destinate Inves
tițiilor necentrallzale ori din fondu
rile de rezervă ale unităților econo
mice de stat. Plnă In recuperarea cre
ditelor șl încasarea ratelor scadente, 
băncile calculează dobinzl majorate.

AHT. 103. — Băncile pot acorda, ta 
cursul realizării lucrărilor de Inves
tiții, șl alte categorii dexredlte, potri
vit statutelor lor.

Pentru utilajele care necesită mon
taj, cred Ițele se acordă plnă la ter-

șl creditare- a investii 
(iilor coopera ’ ’

Finanțarea și creditarea investițiilor
rentate potrivit dispozițiilor legale 
do către titularii și beneficiarii do

și " eficiența acestora, ecdlfbnilcitntEff'1 
și legalitatea, cheltuielilor, încadrarea 
lor in normativele •apro6nte. -7f'W'i. a'3 

?ART*,'-'07,.-<nȚîn vederea'1 deșchlsmiJ 
finanțării, centralele Industriale, uni
tățile asimilate acestora, Întreprin
derile și instituțiile de stat trebuie 
să depună ta Mndle specializate 
.documentele de aprobare .a taves- 
llțlel, studiul tehnlco-economlc apro
bat, contractul de nntrepriză, grafi
cele de eșalonare a investiției șl de 
livrare a utilajelor, corelate cu ter
menele do punere In funcțiune, și 
autorizația de construcții; peniru 
cheltuielile do Investiții la cară nu 
se elaborează studii tebnlco-econo- 
mlce, se depune | documentația apro
bată conform dispozițiilor legale.

Pentru începerea lucrărilor șl pe 
parcursul executării acestora, bene
ficiarii da tavestltll șl organizațiile 
executanta slnt obligate să prezinte, 
Ia cererea băncilor, devizele ta pro- 
iectelo do execuție in vederea veri
ficării lor.

AHT. 08. — Băncile finanțează in
vestițiile centralizate dacă stat În
deplinite următoarele condiții :

a) obiectivele, capacitățile șl ter
menele de dare ln exploatare sa În
cadrează ln prevederile plenului na
țional unic ; -

b) slnt asigurate mijloacele finan
ciare necesare executării lucrărilor 
ta sidrul prevederilor anuale de 
plan șl al duratelor aprobate ;

c) începerea șli executarea lucrări
lor nu la toză studii tehnlco-econo- momii planificat de punere ta fimc- 
mlco șl proiecte, elaborate potrivit y .(lime. După această dală, la creditele 
normelor șl normativelor legale ;

d) lucrările ;șl cheltuielile ce se 
efectuează slut prevăzute ln docu
mentația tebnico-economică admisă 
ta finanțare.

Băncile nu dreptul să refuze fi
nanțarea Investițiilor din competența 
de aprobare a titularilor de plan de 
stat șl □ unităților subordonate aces
tora care nu au asigurate condiții 
de utilizare eficienta a fondurilor, 
precum și,a Investițiilor pentru rara 
nu slnt respectate dispozițiile legale 
cu privire ta fnceiwrea lucrărilor de 
investiții, a căror verificară .le re
vine ca sarcină, i

Băncile verifică, potrivit legii, le
galitatea prețurilor și tarifelor, pre
cum șl economicitatea cheltuielilor 
prevăzuta ln documentații și se pro
nunță asupra acestora 1 ri termen de 
20 de zile de la primirea documenta
țiilor însușite do către organizațiile 
executante.

Reducerile făcute de bănci, la care 
nu s-au primit obiecții ta termen de 
30 de zile de la comunicarea lor, ră- 
mîn definitive. Valoarea devizelor de 
execuție șl a devizului general se 
diminuează cu reducerile rămase 
definitiva.

Divergențele Intre bănci șl unitățile 
economico de stat sau organele lor 
tutelaro se rezolvă de către organele 
ierarhic superioare.

ART. — Slut Interzise contrac
tarea șl angajai 
tru investiții ____  __ .. _______
indicatorilor tehnico-economid seu, 
după, caz, a documentației tehnlco- 
economice a lnvestiUilcr, ca și În
ceperea do lucrări înainte ca orga
ndi» tonrere să ;so fi pronunțat asu
pra legalității acestor cheltuieli.

La contractarea șl achiziționarea u- 
tllajelor'tehnologice necesare reali
zării Investițiilor trebuie Să' se ur
mărească ca acestea să fie aduse pe 
șantier la termene corelate cu cele 
pentru darea la montaj, să nu se de
pășească normativele de alocare pe 
șantiere, stabilite, potrivit dispozițiilor 
legale, șl să se evite formarea do 
stocuri de utilaje disponibile.

ART, !C.l — Investițiile centrali
zata se decontează pe măsura exe
cutării lor, cu respectarea planurilor 
anualo de investiții și do finanțare- 
creditare, ln limita devizului general 
legal aprotoil ; este Interzisă depăși
rea valorii documentației , aprobate 
pentru Investiția respectiva.

ART. 10i. — în cursul execuțid

A. Finanțarea și creditarea 
. Jnygșțlțlllor unițâtilorfiriiu. 
niE'’t?=fa jjg stat ■ "

lîbrul economiei, o -structură-moder
nă șl eficientă a producției materiala, - 
creșterea rapidă a venitului național, 
no finanțează din fondul național de 
dezvoltare economlco-soclală.

AHT. 01. Investițiile centraliza
te cu caracter productiv ale unități
lor economico do stat bo finanțează 
astfel :'

o) din fondul central de dezvolta
re economlco-soclală : investițiile de 
Interes republican privind construi
rea de noi întreprinderi sau combl- - 
nate, .acțiunile Importante privind 
dotarea cu utilaje și mijloace de 
transport, precum și alte obiectiva 
și acțiuni stabilite anual prin plan ;

b) din fondul local de dezvoltare 
economieo-soclalfi al Județelor șl 
municipiului București, municipiilor 
șl sectoarelor municipiului București, 
orașelor șl comunelor : Investițiile 
de interes local privind construirea 
do noi unități, precum și nile obiec
tive șl acțiuni stabilite animi prin 
pion ;

c) din fondul propriu de dezvolta
re cconomlco-soclnlă al unităților 
economice : investițiile privind dez
voltări, .modernizări, amenajări, re- 
ulilări șl reînnoiri do capacități, eli
minarea locurilor Înguste, Îmbunătă
țirea proceselor tehnologice, obiective 
de interes cdrnun pentru unitățile 
componente alo centralelor indus
triale,, precum șl alto obiective pre
văzute prin plan.

InvestițUio productive, ol căror In
dicatori se aprobă do Consiliul de 
Miniștri; se .pol realiza șl din cre
dite bancare. In condițiile stabilite 
prin holărlrea do aprobare a indica
torilor tehnlco-economlcl.

AHT. 02. — Investițiile centralizate 
cu caracter sodol-cultural șl uite In
vestiții centralizate din ramurile sfe
rei neproductive se finanțează, la, 
unitățile de stat, din fondul central 
de dezvoltare cconomlco-sodalâ sau 
din fondul local de dezvoltare eco- 
nomleo-soctală ol unităților admlnis- 
tratlv-teritortale în funcție de subor
donarea beneficiarului Investiției

ART. 03. — Mijloacele bănești des
tinate realizării Investițiilor centra
lizate ale unităților de stat se con
stituie din beneficii, amortizarea 
fondurilor fixe, alte resurse proprii, 
precum șl din alocații do la buget. 
Unitățile economice de Btat nu obli
gația să depună la băncile speciali
zate sumele desllnatc finanțării In-, 
vesilțltlor, In condițiile și ■ In terme
nele stabilite prin dispozițiile legale.

ART. 94 — Pentru obținerea unei, 
eficiențo maxime in utilizarea fon
durilor destinata Investițiilor, bene
ficiarii acestora. Institutele de pro
iectări șl organizațiile de construcții 
au obligația să ta toate măsurile ca 
obiectivele de Investiții să fio reali
zate cu costuri reduse, intr-un timp 
cit mai scurt, să se materializeze, 
In primul rind, in mașini, utilaje șl 
Instalații, de înaltă producli vitale, 
care să asigure valorificarea supe
rioară a resurselor materiale nle ță
rii. precum șl sporuri dt mai mari 
de producție, de beneficii, de valută 
și de venit național In flecare leu 
investit.

Investiții noi sa pot realiza numai 
după folosirea deplină n capacități
lor și spațiilor existenta.

ART. BS. — Repartizarea de fon
duri pentru lucrări noi do Investiții 
se poale face numai după ce s-au 
asigurat mijloacele necesare pentru 
punerea In funcțiuno șl pentru, rea
lizarea stadiilor fizice corespunză
toare Ia lucrările în execuție. So vn 
aborda prioritate investițiilor a căror 
producție urmează să sporească ex
portul sau st reducă Importul.

ART. M — La avizarea investi
țiilor centralizate. Ministerul Finan
țelor șl băncile, flecare potrivit atri
buțiilor ce 11 revin, nu obligația să 
verifice — pe baza documentațiilor 
tehnlco-economlca care trebuie pre-

— Slnt Interzise contrac- 
igâjarea de cheltuieli pen
ii! înainte de aprobarea 
.. ™...Ico-eeonomicl sau,

li

acordate se calculează dobinzl majo
rate. ■ ■

Pentru eheltulelllo ■ necesare efec
tuării probelor tehnologice, pțecum 
șl pentru piesele de schimb șl obiec
tele de Inventar la unitățile și sec
țiile noi, prevăzute in documentația 
tehnlco-economlcă a investițiilor, 
băncile acordă credite plnă la terme
nele stabilite Împreună cu beneficia
rii de Investiții, termene care nu pot 
depăși 00 de zile de la dala planifi
cată pentru darea In funcțiune a In
vestiției.

In cazul nerespectăril termenului 
planificat de punere in funcțiune, pe 
perioada de InUrzlcre, băncile pot a- 
corda credite cu dobinzl majorate.

Creditele nernmbursnto In termen 
de 00 de zile de la darea efectivă In 
funcțiune se retrag din fondurile de 
producție ale beneficiarilor do cre
dite. . -

ART. 103. — Băncile calculează pe
nalizări pfcntru utilajele care necesită 
montaj, pe, perioadele cu care ea de
pășesc normativele In Mid prevăzute 
de dispozițiile legale privind stocarea 
utilajelor pe șantiere.

PennllzArile se calculează și In ca
zul utilajelor devenite disponibile, 
care nu se valorifică In decurs do ffl) 
do zile de la data cirul nu ajuns în 
această situație.

AHT. 107. -' Tnvesllțliile necontra- 
liznte ale unităților do stat ee flnnn- 
țenză din resursele prevăzute cu a- 
ceâslft destinație, potrivit dispozițiilor 
legale.

Investițiile se admit Ia finanțare 
dacă :

— slnt eficiente și satisfac nevoi 
Imediate cu caracter productiv sau 
social-cultural, după caz : ,

— au condiții să se realizeze In ca
drul duratelor prevăzute de normele 
legale șl documentația tehnlco-econo- 
mlcă este legal aprobată

Deschiderea finanțării pentru inves
tițiile necentrallzale alo unităților c- 
conomlce de stat se tace după consti
tuirea integrală a fondurilor necesare 
la nivelul documentației, tar la In
stituțiile de stat șl la unitățile adml- 

' irlalo după alocarea 
- fondurilor, In condl-

nlslrativ-terilorlalo după alocarea 
rau constituirea fondurilor, in condl- 
Jlle stabaite jprta dispozițiile legale 

Decontarea Investițiilor necentrnll- 
sate se face de bănci, pe măsura exe
cutării lor. In aceleași condiții ca șl 
pentru Investiții centralizate.

Lucrările de investiții necontrallza- 
ta alo ■unităților economice de stat, a

/

ducțle, ‘ ■ in completarea fondurilor. 
proprii, credita pe terrnen lung pen
tru realizarea de acțiuni șl oblectl- ' 
ve de Investiții productive care să 
asigure creșterea producției, prestă
rii oii de servicii șl obținerea’de ve
nituri suplimentare.

Cooperativelor agricole de produc
ție il se pot acorda credite și pen
tru acțiuni șl obiective 'de Investiții 
ce se execută prin asociere.
. ART. 114. — Creditele pe termen 
lung sa acordă pentru lucrări'“de 
Îmbunătățiri funciara, plantații do 
vii și pomi, construcții agrozooteh
nice, mașini, utilaje șl instalații, 
animale de producție, precum și alte

nituri suplimentare.

tie li se pot acorda credite și pen- 

ce se__execută prin asociere, 
lung se acordă

vii șl pomi, construcții agrozooteh
nice, mașini, utilaje șl instalații, 
animale de producție, precum șl alte 
obiective șl acțiuni cu caracter pro
ductiv.

Termenele maximo de rambursare' 
a creditelor și condițiile- de acordare 
a acestora' se stabilesc prin dispozi
ții legale.' ' ■ '

ART. 113. — Volumul creditelor 
pe termen lung ce se acordă coope
rativelor agricole de producțlo se 
stabilește anual prin planul național 
unic șl bugetul de stat șl se reparti
zează pa acțiuni șl pe județe de Mi
nisterul Agriculturii, Industriei Ali
mentare șl Apelor, cu consultarea 
Băncii pentru Agricultură și Indus
trie.- Alimentară.

ART. 116. — Creditele pe termen 
lung sa acordă cooperativelor agri
cole de producțlo care au făcut pre
levări la fondul de dezvoltare cel 
puțin in cota minimă prevăzută do 
statut.

ART. 117. — Creditele po termen 
lung so acordă atlt pentru investi-- 
(1110 ca se realizează in regie, ciț șl 
peritrU cele ih antrepriză.

Pentru lucrările care se execută 
in regie m acordă credite po termen 
lung in vederea acoperirii cheltuie
lilor do investiții, cu excepția celor 
privind manopera și material ale do 
construcții caro se pot obține prin 
valorificarea resurselor . . " '
cooperativelor agricole do producție.

Cooperativelor agricole de produc
ție care execută un volum mare da 
investiții In regie II se pot acorda 
credite pe termen lung șl pentru 
plata manoperei ce se efectuează cu 
cadre calificate, angajate din afara 
unităților
, In cazul plantațiilor de vil și pomi 
care,so execută în bazine consacrate, 
se pot acorda credite po termen 
lung șl pentru plata unei coto-părțl 
de plnă la 40 la sută din valoarea 

,i planificate In lucrările de 
șl de întreținere, plnă În 

intrarea lor pe rod,
ART. 118. — Creditele pe termen 

lung so aproba cooperaUvelar agri
cole de producție, de cătro bancă, 
cu 1 
"dit.il :

Creditele pe termen

proprii ale

manoperei 
înființare 
Intrarea lor po rod.

lung se aprobă cooperativelor ngrl-

respectarea Următoarelor con-

a) veniturile nete prevăzuta n se 
realiza prin punerea în funcțiune n 
mijloacelor de producție creditate să' 
asigure romburearea creditelor soli
ei tale In cadrul termenelor maximo 
aprobata. $1 ■ să existe certitudinea 
realizării , producției șl veniturilor 
prevăzute In documentația tehnlco- 
economlcă :

b) să fie asigurată participarea cu 
fonduri proprii ta proporțiile stabi
lita și exploatarea rațională a mij
loacelor: de producții 
economico-finoneiară 
lor agricole de producție 
tă rambursarea dta venlti:

oporțille stabl- 
jțlonală a mij
it. Iar situația 

a cooperaUve- 
__ ____________________ ',?j să,permi
tă rambursarea din venituri a Credi
telor po termen lung scadenta ta 
■perioadele următoare :

c) aă fie asigurate condițiile pen
tru executarea, șl punerea In func-. 
(tune la termen a obiectivelor. Iar 
oroduețla prevăzută a se realiza să 
iihJ desfacerea asigurată :

dl documentațiile tchnlco-econo- 
nlce să fie Întocmite.' avizata șl a- 
orobnte potrivii dispozițiilor legala

Pentru aprobarea creditului, co
operativele agricol" de DroducUa tre
buie să prezinte băncii angajamen

operațiile de plăți Intre unitățile 
ialiste.

IX - Unitățile socialisto* 
obligate să la măsuri in vederea 

„jrăril unul echilibru permanent 
talre plăți șl încasări.

Plățile din conturile unităților so
cialiste se efectuează In- Urnita dis
ponibilităților din aceste conturi șl ' 
a creditelor aprobate.

După epuizarea acestor fonduri, 
plățile se efectuează In limita Înca
sărilor, ta următoarea ordine :

o) plățile do salarii șl alto plăți â- 
slmllato ;

b) plățile către buget, vărsămin-
telo aln beneficii către organul tu
telar, vărșămlntele pentru finanța
rea Investițiilor și plățile pentru, 
prime de asigurare ; '

c) plățile pontau livrări de măr
furi, executări do lucrări șl prestări 
de servicii ;

d) rambursarea creditelor bancare 
scadente ;

, e) alte plăți.
Sumele pentru plate premiilor șl 

gratlflcațlllor vor fi eliberata ndi 
mal după efectuarea celorlalte plăte?

ART. 141. — La cooperativele a« 
gricolo de producție șl asociațllte 
Intarcooperatista, ta cazul epuizării , 
creditelor aprobate șl al lipsei de" 
disponibilități, plățile se efectuează 
ln limita Încasărilor, ta următoarea 
ordine :

a) rambursarea creditelor bancare 
scadente ;

b) plățile pentru retribuirea ta 
bani a muncii șl pentru celelalte 
drepturi asimilata ;

c) plățile către bugetul de stat ;
d) plățile pentru HvrăcJ de măr

furi, executări de lucrări șl prestări 
do servicii, contribuția 1a Casa do 
pensii șl asigurări sociale, precum 
șl primele de asigurare ;

e) prelevările destinate fondului 
de dezvoltare economlco-eoclală și 
alte fonduri ce ee constituie potri
vit statutului cooperativelor agricole 
de prodi 
funcționa 
pera lista'

I

iucțta șl regulamentului de 
lonare a asociațiilor Inlercoo- 
jtâ-

f) alte plățL
ART. 142. — în cadrul aceleiași 

categorii prevăzute In ordinea de 
plăți de la art 1« șl 141, plățile 
se efectuează fn ordinea cronologică 
a termenelor de plată, lat In cazul 
în care au același termen de plată, 
In ordinea In care stat enumerate.

ART. Î43. — Unilățllo economice 
slnt obligate să-șl organizeze in 
condiții cit mai bune activitatea le
gată de desfacere, facturare. întoc
mirea documentelor do decontare și 
depunerea acestora ln unitățile ban
care, respectiv de recepție a mărfu
rilor, lucrărilor mu serviciilor fn 
vederea decontării la timp n con
travalorii acestora șl accelerării vi
tezei de ctrculnțle a tonilor.

în activitatea de comerț exterior, 
unitățile economice trebuie să Ia 
toate măsurile necesare pentru uti
lizarea celor maț potrivite modali
tăți de decontare și pentru Include
rea ta contracte n unor clauze care 
să asigure Încasarea la 
tei pentru exporturile

CAPITOLUL VII
5 ' ' ■ ..

Asigurările de stat
ART. 144. gurărlle de stat

contribuie, prin mijloace specifice, 
ta refacerea bunurilor avarlute sau 
distruse ca urmare a calamităților na
tali! șl accidentelor, la repararea u- 
nor prejudicii do care aslgurațll răs-

timp a valu- 
efeciuale.

înfăptuireapund potrivit legii, In
unor măsuri do prevedere șl econo
mi sire.

ART. 115. — Asigurările. de

(Continuare in pag. a V-a)
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cuprind ramuri de aslgurflri 
nuri, de ^persoane și de râs

,-c

I

iulie 1972
■■ - <■•

cuprind ramuri de asigurări de bu
nuri, de ^persoane șl de răspundere 
civilă, sub forma asigurărilor prin 
efectul legii sau facultative.

Asigurările prin efectul legii ur- ' 
măresc, odată cu indemnlzarea ce
lor asigurați, satisfacerea interesu
lui economic și social al Întregii co
lectivități in apărarea avuției națio
nale, menținerea continuității proce
sului de producție șl protejarea vic
timelor unor accidente și familiilor 
lor.

Asigurările facultative se încheie 
pentru bunuri, persoane ori riscuri 
necuprinse In asigurările prin efec
tul legii sau in completarea acestora.

Pentru asigurările încheiate cu an-~‘ 
gajamente In valută, se efectuează 
operații de cedări și primiri de 
riscuri șl do prime In reasigurare.

ART. 148. — Raporturile de asigu
rare se stabilesc Intre Administrația 
Asigurărilor de Stat, in calitate do 
asigurător, și unitățile socialiste de 
stat, organizațiile coopcratisto sau 
celelalte organizații obștești șl popu
lație, în calitate da asigurați Ini 
schimbul primelor de asigurare plă-r 
Ute de către asigurați, in asigură
rile prin efectul legii sau faculta
tive. asigurătorul preia obligația a- 
cordării unor despăgubiri sau sumo 
asigurate in razul producerii anumi
tor evenimente.

r.
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Categoriile de bunuri șl persoane nlstrațlcl de «tot, organelor judecă-
ce se asigură, riscurile, tarifele de toreștl șl ale procuraturii, pen.Uțâ a-

...-----pflrarea țării și pentru (alte destll_
ții 'prevăf"'*~'

ABT.11
Raporturile de asigurare stabilite ’ ,

cu unitățile socialiste de stat au In defalcate bugetelor centralizate an
vedere acoperirea pagubelor pro- județelor care] nu-și pot acoperi In
duse de evenimentele asigurate, des- tegral cheltuielile pl
păgublrile acordate acestor unități nituri propriL’Dacă
contribuind ia menținerea continui- ca,e 1111 E® Asigura
tățli procesului de producție.’

Prin raporturile do asigurare cu 
organizațiile cooperatiste sau cu ce
lelalte organtațU obștești se urmă
rește protejarea bunurilor ce le a- 
parțin, despăgubirile ce se acordă 
acestor organizați! contribuind ta 
reîntregirea proprietății obștești 

în raporturile de asigurare cu x 
populația se au In vedere refacerea 
bunurilor, acoperirea unor prejudicii 
șl crearea unor mijloace suplimen
tare de prevedere in legătură cu e- 
venlmente privind3 viața șl Integri
tatea persoanelor.

ART. 147. — Fondul de asigurare, 
constituit din Încasările de prime dc 
ta asigurați, ®e utilizează pentru 
plata despăgubirilor șl a «urnelor 
asigurate, pentru constituirea rezer
vei do prime 1a asigurările de per
soane șl pentru acoperirea cheltuie
lilor specifice șl generale de admi
nistrația

prime, sumele asigurate fi celelolie 
norme privind asigurările se stabi
lesc potrivit dispozițiilor legale.

CAPITOLUL VIII
Păstrarea economiilor bănești ale populației

ART. 148. — Statul, prin Interme
diul Casei do Economii și Consem- 

-ri națiuni a Republicii Socialiste Româ
nia, organizează și Btlmulcazfi pă«- 
trarea economiilor bănești ale popu
lației.

Operații de păstrare a economiilor 
bănești ale populației pot fi efec
tuate șl de oile instituții bancare. In 
limita competențelor stabilite prin 
statutele !or de organizare și func
ționare. -

ART. 140. — Depunerile populației 
ta Casa de Economii șl Consemna- 
țiuni și ta oile instituții bancare 
slnt gnrantate de stat. Iar dreptul ti
tularului asupra depunerilor este 
ocrotit do lege.

Depunerile populației nu slnt su
puse prescripției și se restituie, la 
cerere, titularilor depunerilor sau re
prezentanților legali a! acestora, Iar 
In caz de deces al titularului, moș
tenitorilor. '

ART. 153. — La depunerile popu
lației, se acordă dobînzi stabilite 
prin dispoziții legale.

ART. 131. — Stalul asigură secretul 
depunerilor. Lucrătorii Casei do 
Economii șl Consernnațlunl și lucră
torii uniiiîților care fac operații pen
tru Casă de Economii șl Consemnti- 
țiuni sini obligați prin lege g.ă 
păstreze searelu! In ceea ce privește 
numelQ depunătorilor șl" ale titulari
lor depunerilor, sumele economisite șl 
orice alte dale in legătură cu opera
țiile’ efectuate po numele acestora.

Date' Informative privind depune
rile și operațiile efectuate se dau, Ia 
cerere, numai titularilor acestora șl 
reprezentanților lor legali, tar Iu 
cauze penale organelor de urmărire 
penală și instanțelor judecătorești, 
numai după punerea in mișcare a 
acțiuni! penale împotriva titularilor 

’depunerilor.
‘I.7" 

la astfel de informații 
’ încălcarea dispozițiilor 
secretul operațiilor constituie in
fracțiune de divulgare a unor secrete 
privind interesele obștești

CAPITOLUL IX

Izute prin dispozițiile legale. 
IGP. —- Din veniturile buge

tului republican se pot atribui'’cote 
defalcate bugetelor centralizate ale 

------Usr---.T-_ Jesptanlflcate' cuive
nituri propriUj Dacă nici pe această 
cale nu r.e asigură veniturile nece
sare, 'diferența ptaă la nivelul chel
tuielilor planificate ee acoperă din 
bugetul republican.

Cotele defalcate, precum șl sume
le ce- se acordă din bugetul repu
blican în completarea veniturilor 
proprii ale bugetelor locale se pre
văd pentru flecare județ în porte 
prin legea de5 adoptare a bugetului 
de stat

ART. 170. — în bugetul republican 
se înscrie sl fondul de rezervă, core 
se utilizează pentru suplimentarea. In 
.cazuri justificate, a unor credite a- 
probalc prin bugetul de stal Jn ve
derea finanțării acțiunilor sau sar
cinilor noi Intervenite ta cursul a- 
nulul, potrivit dispozițiilor legale. ■

C. Conținutul bugetelor 
V.\ locale

ART. 171. — Bugetele locale sini - 
bugetele unităților admlnistrativ-te- 
rjtorinle.

Flecare comună, oraș, municipiu, 
sector ol municipiului București, ju
deț, precum șl municipiul București 
are bugetul său propriu, care se a- 
doptft de consiliul popular al unită
ții admlnlstratlv-terllorlale respecți? 
ve, in condițiile prezentei legL

ART. 172. — Veniturile bugetelor 
comunelor, , orașelor, municipiilor, 
flcctoarelor municipiului București, 
județelor și municipiului București 
sînt formate din resursele provenite 
de la unitățile , socialiste de stal de 
interes local, Impozite șl taxe plă
tite de organizațiile cooperatiste șl 
tinltățlle economice ale celorlalte or-

i

clplulul București, împreună cu re- rea cheltuielilor stabilite prin buge- 
£|e prevadă șl mijloa-.'

sau acoperirii sporului de cheltuieli.
ART. 101. — în planurile da chel

tuieli ale ministerelor, și celcrlalf 
organe centrale de stal, in bugete! 
locale, precum șl ta planurile to

prezentanți ni acestora,: finind scama _____  ________
de analizele și calculele proprii re- • cele necesare compensării veniturilor 
ferltoore la nivelul veniturilor șl ' " .............................
cheltuielilor bugetului de stat, con
cluziile desprinse din controalele 
desfășurate asupra activității unită
ților socialiste de stat.

ART, 170. — în procesul definiti
vării proiectului bugetului de sta!, 
Consiliul de Miniștri examinează lu
cră rile prezentate de Ministerul F1-? 
nnnțelor, aducînd îmbunătățiri indi
catorilor . financiari șl’ soiuțlonliid 
eventualele divergențe dintre Minis? 
ierul Finanțelor ți titularii 'de plnn 
cu privire la cifrele propuse a fi 
tnwrBe in buget.

Proiectul bugetului do stat, elabo
rat de ConsUiul do Miniștri, după 
examinarea Iul de către Consiliul 
Suprem aJ Dezvoltării Eeondmlco- 
Soelnle, se' prezintă spre adoptare 
Marii Adunări Naționale.

ART. 180. — Marea Adunare Na
țională adopta legea bugetului de 
stat care cuprinde ; volumul venitu
rilor șl cheltuielilor bugetului de 
Btat, cu defalcarea pe bugetul repu
blican șl bugetele locale, ier In Ca
drul acestora din urmă pe flecare 
județ si municipiul București, pre
cum șl volumul principalelor cate
gorii de venituri șl cheltuieli. .

ART. 181. — După adoptarea legi! 
bugetului de stat, Consiliul de Mi
niștri stabilește pe ministere șl cele
lalte organe centrale de stat, pe con
silii populare, județene șl al muni
cipiului București, indicatorii finan
ciari și măsurile ce trebuie luate In 
vederea îndeollniril In bune condiții 
a bugetului de stat 7;■

ART. 162. — Proiectele bugetelor 
locale se elaborează de către comi
tetele executive ț| se prezintă spre 
adaptare consiliilor populare.

Consiliile populare județene șl al 
municipiului București adoptă. In li
mita volumului veniturilor șl chel
tuielilor stabilite pe fiecare Județ șl

și celorlalte 
organe centrale de stal, in bugetele 
locale, precum șl ta planurile de
cheltuieli ale unităților subordonate' , lac’ifW Îrtr’n ff-ft .rvx* .. ri f ■ «ri ««-fi iM

\ ■

1

rea executării dispozițiilor legale, 
norme metodologice cu privire la 
planificarea financiară, executarea 
bugetului de stat, stabilirea și înca
sarea veniturilor statului, evidența 
contabilă, controlul financiar ;• sta-, i 
Silește ciftslficația bugetară n veni
turilor și cheltuielilor : acționează 
pentru raționalizarea șl perfecționa
rea muncii finartcinr-contablle ;

i) reprezintă stalul ca subiect de 
drepturi șl obligații In fața orgnnolor 
arbitraje, judecătorești, precum și' 
În orice alte situații in care acesta' 
participă nemijlocit în nume pro-' 
prin, în raporturi juridice. în cazu
rile în care legea nu stabilește. In: 
acest scop, alte organe.

ART. 2»7. — Ministerul Finanțelor 
părtlclpă, împreună cu Direcția Cen
trală ele Statistics, Comitetul de Stat 
al Planificării, Ministerul Ajn-ovl- 
zlonărll Tehnlco-Materlale șl Ccn- 
trolulul Gospodăririi Fondurilor Fixed 
băncile și alte organe centrale inte
resate, la organizarea evidenței ge
nerale a avuției naționale.

ART. 2'00. — Ministerul Finanțelor. 
Împreună cu Comitetul de Stat gl 
Planificării, Direcția Centrală da 
Statistică, băncile, celelalte organa 
centrale de sinteză șl eu ministere-: 
le,, analizează sistematic, pe baza 

■ bilanțurilor contabile, rezultatele 
activității pe ansamblul economiei* 
pe ramuri șl sectoare de activitate, 
volumul șl structura stocurilor și iau 
sau propun măsuri pentru îmbună
tățirea situației cconomlco-flnancla-. 
re a unităților socialiste.

ART 209. — Banco Națională a Re-’ 
publicll Socialiste România, Banca 
pentru Agricultură șl Industrie Ali
mentară, Banca de rnvesUții, Bancă 
Română de Comerț Exterior și Casa 
de Economii și Consamnațlunl înț 
fâptulese politica partidului șl sta.^ 
tulul ta domeniul monetar șl al cre
ditului, potrivit prevederilor pre? 
zentel legi și ale legilor șl statute
lor lor de organizare șl funcționare.

ART. 210. — Banca Națională a 
Republicii Socialiste România șl 
.băncile specializate, admlnislrînd o 
parte importantă din fondurile bă
nești ale roeiel&țil, organizlnd și 
efectulnd plățile între unitățile bo-: 
clallste, creditarea economiei șl exe
cutarea de casă a bugetului dc ștatj 
au obligația să controleze modul 
cum se constituie fondurile bănești, 
să țină evidența acestora, să verifice 
modul cum slnt folosite mijloacele 
materiale .șl bănești șl să la măsuri 
pentru încasarea Integrală și la ier? 
men n drepturilor in lei șl In valută 
ale statului, precum și pentru utili
zarea lor ecpnomlcoasfi. Ele trebuie 
să perfecționeze continuu relațiile 
de credit șl de plăți cu unitățile 
economice șl să contribuie In buna 
funcționare a mecanismului econo
mic, la creșterea eficienței In eco
nomie.

Băncile acționează pentru realiza^ 
rea sarcinilor ce decurg din planu
rile de credite și de casă și pentri 
încadrarea circulație! bănești tn li
mitele aprobate.

ART. 211. — Banca Națională â 
Republicii Socialiste România, ca 
bancă centrală ți de emisiune, are 
următoarele, atribuții principalei 
răspunzînd de îndeplinirea lor: f.

a) exercită controlul asupra înde
plinirii de către unitățile economice 
a planurilor de producție, de circtb 
lațle a mărfurilor șl financiare, pre! 
cum șl asupra folosirii mljloaceloț 

meniul credihîluf și al decontărilor 

plîMhH^itspozIțiîlftr legale ; '
c) organizează șl coordonează cir

culația bănească* precum șl activi ■ 
taten privind creditarea pe termen 
scurt șl decontările, în strinsă conj 
cordanțfi-cu cerințele; dezvoltării eh 
conomlel naționale ; urmărește țș 
analizează fenomenele șl tendințele 
conjuncturale din sfera circulației 
bănești șl a creditului, în procesul 
desfășurării realizării planului, aci 
țlontnd pentru asigurarea evoluției 
normale a circulației bănești și a 
creditelor; S

d) efectuează operații de creditare’ 
decontări și alte operații ban< 
pentru unitățile economice eu con-

trul I ăl anului, comitetele executive 
ale consiliilor populare județene șl 
al municipiului București pot angaja 
fondurile de rezervă bugetară chiar 
In- acel trimestru.

Este Interzisă angajarea de chel
tuieli din fondurile de rezervă bu
getară aprobate în bugetele loraJe 
pentru refacerea lucrărilor de con- 
struețll-montaj. executate necores- 
punzălor, majorarea subvențiilor 
pentru plmlerl planificate, precum 
și pentru suplimentarea cheltuieli
lor .de întreținere șl funcționare a 
organelor locale ale admlr.lslrațiel de 
stal, cu excepția reparațiilor capi
tale cu caracter urgent la clădirile 
folosita pentru activitățile adminis
trative șl lucrărilor de racorduri și 
alte instalații.

în cazul netodepllnlril pe total 
Județ a veniturilor proprii planlflca-î 
te, fondul do rezervă bugetară se 
poate* fi folosit se reduce cu echi
valentul veniturilor ncrealizate la 
data angajării rezervei bugetare,

ART. 10’3. — Pentru acoperirea 
decalajelor temporare apărute ta 
cursul anului intre cheltuielile ai 
veniturile bugetelor comunelor, ora-, 
șelor, municipiilor șl sectoarelor mu
nicipiului București se pol acorda 
împrumuturi din resursele dLsp-oni-. 
bile ale bugetului unității admlnte- 
iratlv-terltorlale Ierarhic superioare.

In cazul in care decalajele respec
tive apar și la nivelul bugetelor- Ju
dețelor șl municipiului București 
acoperirea temporară a acestora m 
poate face prin acordare de împru
muturi din resursele disponibile ale 
bugetului republican, de către Mlnia- 
tcrul Finanțelor, la cererea Justifi
cată n comitetelor executive ale con
siliilor populare.

ART. 107. — Comitetele , executiv® 
ale consiliilor populate pot utiliza 
ramele încasate din veniturile pro
prii alo bugetelor locale pește cele - 
planificate, numai pu Începere din 
trimestrul III al anului de plan, 
pentru acoperirea unor cheltuieli o- 
conomice șl înfăptuirea anumitor 
acțiuni sdctal-culturnlc. tatrodudnd 
modificările corespunzătoare In bu
getele locale în următoarele con
diții :

— depășirea îneii’iirlior să fie" 
realizată pe totalitatea veniturilor 
proprii planificate In bugetul local 
respectiv șl să se mențină ptaă la 
finele anului ;

— plusurile de venituri să provi
nă din activitatea anului de plan șl 
să nu fie rezultatul unor modificări 
alo leglslâțlel sau anumitor subeva
luări constatate de organele Ministe
rului Finanțelor.

Modificările efectuate ta bugetele 
locale potrivit prevederilor de mai 
sus bo supun ratificării consiliilor 
populare, la primo aesiune « aces-

ART. 183. 
ale consl 
deciziile 
consiliilor populare Ierarhic inferioa
re, prin care au fost nprobate. fără 
respectarea normelor legale, planuri 
suplimentare do venituri sl cheltu
ieli; virări de credite, modificări da 
alocații trimesirtale snu alte modifi
cări ta planurile de cheltuieli sau ta

acestora se pol efectua virări de ere-’ 
dîta, inceplnd cu trimestrul II al 
fiecărui an, cu respectarea următoa
relor condici ~ , /-J ->r ■■■ ■

a} să fio aprobate Înainte de an
gajarea cheltuielilor ;

b) disponlbllltățlio utilitate să nu
provină de la creditele bugetare pre
văzute pentru Investiții centralizate 
șl ralaril, din sumele pusa la dispo
ziție din fondurile de rezervă bu
getară rau din alte fonduri cu desti
nație anume stabilită ; 1 ș

c) să nu se majoreze creditele bu
getare aprobate pentru Întreținerea 
și funcționarea organelor de stat 5

d) să nu so majoreze sumele - pre
văzuta ta bugșt pentru completarea! 
mijloacelor proprii ale unor institu
ții de stat, cu excepția situațiilor In 
care, pe bază do aprobări legale, t:e 
suplimentează fondul do salarii al 
acestora. ■

ĂRT. 102. - Virările de credite 
bugetare so aprobă de către :

b). Ministerul Finanțelor, ta cazu
rile in caro au loc treceri do 
unități, acțiuni sau sarcini do la un 
titular de plan ta altul, precum și 
ta situațiile in caro virările dc cre
dita se' efectuează de ta un capitol 
la altul al ctaificațiel bugetare ;

b) . ministere șl celelalte organe 
centrale do stal, pentru, virările de 
credite bugetare de îa un subcapitol 
1a altul din cadrul aceiula-Jl capitol 
al clasjficațlel bugetare, precum șl 
pentru cele care se referă ta planu
rile dc cheltuieli ale instituțiilor 
subordonate.;

c) comitetele executive ale consi
liilor populare ale Județelor, a! mu
nicipiului București, municipiilor, 
sectoarelor municipiului București, 
orașelor șl comunelor, pentru viră
rile do credite bugetare de ta un 
subcapitol de cheltuieli la altul In 
cadrul aceluiași capitol al dMlfica- 
țiel bugetare ; ‘ ‘ - ‘î

d) ordonatorii principali de credi
te nl bugetelor focale, în ritaațiilo 
In care se fac virări de la un articol 
Ia altul. In cadrul aceluiași subcapi
tol al ■ clnsificnțlel ^bugetare.

AHT. 193. — în cazul în care sa 
majorează, potrivii dispozițiilor le
gale, fondul do Miorii planificat, so 
fibi suplimenta șl creditele bugetare 
pentru salarii, prin virări de ta nite 
categorii de cheltuieli, cu oxcepjla 
celor destinata firuinl&rii Investițiilor 
centralizate. ‘

Atunci clnd se majorează planul 
InveAlițiilor centralizate irotrlvit dis
pozițiilor legale, se pot suplimenta 
și creditele bugetare cu această des- 
tlnnție,,prin virări de la oricare altă 
categoric - de. cheltuieli, cu excepția 
celei pentru salarii.

ART. 191. — Creditele bugetare ră- 
ninsc hefoloslte la finele wlmeslre- 
ior I, II șl Ui se blochează, cu ex
cepția colo- pentru destinațiile fon
dului central șl* fondului local nl uni
tăților adminîstrativ-ieritorinlc de 
dezvoltare - economîco-soclală sau 
pentru alte obiective și acțiuni , cu 
caracter economic.

Ministerul Flnnnțelor, pentru 111117 
tățile finalitate din bugetul republl- Jinr» «rl r-iin ’râvnitHita nln1'

get ore aprobat© penku întreținerea

d) să nu bo majoreze sumele ^pre- 
rug^t pentru completarea
proprii ale unor lnslliu- 

, .............. ,,' ]' ' uațlllpr "
care, pe bază do aprobări legale, 
suplimentează fondul do salarii
acestora.
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Bugetul de sfat
A. Veniturile și cheltuielile 

bugetului de stat
ART. 132. — Bugetul de slnt con

tribuie la înfăptuirea politicii 
Partidului Comunist Român de dez
voltare rapidă și echilibrata n eco
nomiei naționale, da ridicare necon
tenita a nivelului de trai ol popu
lației. de folosire cu prioritate a re
surselor finnj^taj:f*alc4aribln scopul J 
creșterii producției materiale șl •spi:-- 
rlril avuției națtonale. <ijb «im' :■ itara

Bugetul detestat cuprinde ■ venii.u- - 
rlie,' centralfente’ j’uTe1 'Blalulul 'șl ’ re-'' 
partlzarea acestora In concordanță 
cu obiectivele, planului națlonal unlc, 
pentru finanțarea dezvoltării econo
mie! naționale, acțiunilor soelal- 
culturale, apărării țări! șl a altor 
nevoi ale societății.

'AHT. 133. — Bugetul de stai se În
tocmește anual. Exercițiul bugetar 
încape la 1 ianuarie șl se Încheie la 
31 decembrie.

La elaborarea bugetului de stat se 
asigură echilibrul Intre venituri rt 
cheltuieli.

AHT. 151. — Veniturile bugetutaî 
de stat stat formate din :

a) venituri provenite da la unita-; 
țlle socialiste do stat :

b) venituri șl alte încasări aferente
bugetului asigurărilor «odaie de 
stat ; .

c) Impozite șl taxe plătite de or
ganizațiile cooperatiste șl unitățile 
economice ale celorlalte organizații 
obștești ;

dl taxe vamala ;
■ ■ impozite și taxe de la popu
le ; .
!D alte venituri.
Corespunzător relațiilor de pro- 
icțle socialiste statornicita In țara 

noastră șl creșterii permanente a 
forțelor do producție, veniturile bu
getului do stat provin in cea mol 
mare porto din economia socialistă.

Evaluările de venituri înscrise Li 
bugetul de stal reprezintă «arcini 
minime de realizat.

ART. 155. — Unitățile economice 
de stat slnt obligate să verso la bu
get o porto din beneficiile realizate, 
Impozitul po circulația mărfurilor;, 
precum șl orice alte Impozite șl taxe 
Instituite prin dispoziții legale;

AHT. 15a — Unitățile socialiste de 
stat, precum șl alte categorii de plă
titori datorează, potrivit dispozițiilor 
legale, contribuții pentru asigurările 
sociale de stat.

ART. 157. — Organizațiile coopera
tiste șl unitățile economico ale ce
lorlalte organizații obștești slnt obli
gate să verse 1a bugetul de stat im
pozitele șl taxele stabilite, cores
punzător veniturilor pe care le rea
lizează, bunurilor pe care lo dețin, 
sau altor criterii prevăzute de lege.

ART. 13JL — Populația participă la 
formarea veniturilor bugetului de 
stal prin plata Impozitelor și taxe
lor prevăzute de lege.

Prin sistemul de impozite șl taxe 
se asigură participarea diferențiată 
a populației la formarea veniturilor 
statului, în funcție de natura și ni
velul veniturilor, de mărimea reverii,, 
de rapacitatea contributlvii o plăti
torilor, urmărfndu-so promovarea 
principiului echității socialiste in 
sfera veniturilor populației.

AHT. 150. — Orice sumă care 
cuvine statului se face venit la 
buget, dacă" dispozițiile legale nu 
prevăd altfel,
< în cazul ncnchllăril la termen 0 
ramelor ce trebuie vărsate ‘la bu| 
getul de stat de către unitățile so
cialiste, orgenele finonclar-bancare 
nu dreptul de a dispune virarea lor 
la buget din conturile unităților res
pective.

încasarea la bugetul de. stat a su
melor datorate șl neachitate 1b ter
men de către persoanele fizice, pre
cum șl de către persoanele juridice, 
altele decR cele de la alineatul pre-

iu.1cM.1ur ziccarc juucț 71
municipiul București prin legea de 
adoptare a bugetului de stat, bîige- 

• fiii centralizat al unității admlnlstrn- 
tiv-teritorlale respective, cu reparti
zarea veniturilor șl cheltuielilor pe 
bugetele unităților admln!strntlv-tc- 
ritorlale componente, * bugetul pro
priu, precum șl ; sursele de echili
brare pe unități ădmlnlstratlv-teri- 
torlale componente.
] în ' mod qorespisnzător, consiliile 
populare ale comunelor, orașelor, 
murdciplltor și .sectoarelor munlciplu- 

bilite de consiliile populare Ierarhic 
superioare, bugetele locale respec
tive.

ART. 183. — Veniturile șl chel
tuielile prevăzute In bugetul de r.lnl 
se repartizează pe trimestre, în func
ția de eșalonarea,sarcinilor dc plan 
șl dc termenele legale de vărsare a 
veniturilor și dc efectuare . a plă
ților.

Repartizarea pe trimestre a veni
turilor șl ciieltiitelllor se aprobă de 
către :

a) Ministerul Finanțelor, pentru 
bugetul republican la propunerea 
ministerelor șl a celorlalte organe 
centrale de stall.

Tot de către Ministerul Fliianțelor 
ae aprobă repartizarea pe trimestre 
a plusurilor de venilurl prevăzute 
a se vărsa la bugetul republican de- 
către bugetalo județelor, respectiv 
aî municipiului București, la care 
veniturile proprii .depășesc cheltute- 
Hlă planificate, precum, ți-n sumelor 
ce’Jw’acordă din biiHețuWepliMeHBJb 

"SâSw: 

  

tortale respective, precum șl a su
melor prevăzute a fi acordate ori 
preluate de la bugetele locale ale 
unităților ndmlnlsîratlv-teritoriale 
Ierarhic inferioare ;

e) ordonatorii princlnaU de ere- : 
d’te. (pentru «lanurile financiare sie 
unităților subordonate.

ART. 184. — Creditele bugetara 
aprobata prin bugetul republican pot 
fl folos’te numai dunh deschiderea 
de credite sau allnfentarea cn fm- 
durl de către Mln'sleml Finanțelor, 
iar cele Wcrl-'e în bugetele locale, 
în limita d'sponiblUtăH'or din contul 
ordonatorilor de credite respective]

ART. 185. — Este Interziși efec
tuarea de plăți direct din veniturile 
încasate pentru buget, cu exceDțla 

"Cazurilor cînd dispozițiile legale pre
văd nilfei.

Orice cheltuială din sumele apro
bate prin bugetul de stat se face 
numai pe bara de documente justl-. 
flcatlve, vizate pentru controlul fi
nanciar preventiv sti aprobate de or
donatorul de credite.

ARȚ. 188. — Ordonatori principali 
de credite al bugetului reuubllcan 
stal miniștrii și conducătorii celor,- 
lalte organe centrale de stat.

Ordonatori principali de credite ni 
bugetelor locale slnt președinții co- 
mitet'elprp‘*K'“"£‘î”"'' 
populare.

gonlzații obștești, impozite și - taxe 
locale,’ alte venituri stabilite 
lege. . 1 :
. Organele locale ale puterii și als 

administrației de stat trebuie să ia 
măsuri centru dezvoltarea continuă 
â activității unităților economice de 
interes, local In vederea sporirii ba
zei « de venituri proprii, care afi o*I? 
gure, pe această cale, echilibrarea
,ev.u,„. municipiilor șl sectoarelor munlclplu-
AIIT. 173. — Din bugetele cornii- foi București ndooîăS in limitele sla- --- _.._,„lnUlor>. scctwj. foliile -

rureșil, Jude- . superlt

gure, pe această 
bugetelor locale.

■ ■: ; .... 'ĂRT.ÎJ73. XÎ.jDln bugetele.'
Nici un alt organ nu arc dreptul ne'or, orașelor, municipiilor.
nMfni «.'i.Mr..hi retor municipiului Buci . ,

privind iel0T M municipiului • București se 
i« fa finanțează, In concordanță cn pre- 
■" vederile de plan, obiective șl acțiuni

economice,' acțiuni secial-culturale, 
cheltuielile de! întreținere șl funcțio
nare a organelor locale ale puterii 
șl ale administrației dc stat și alte 
obiective prevăzute • prin dispozițiile 
legale. •
. AHT. 174. — In Blluațlllc !n care 
cheltuielile prevăzute în bugetele u- 
nor comune, orașe, municipii sau 
sectoare alo municipiului București 
nu pol fl acoperite integral .din ve
niturile lor proprii, pentru echili
brarea bugetelor locale respective 
se pet atribui (cote defalcata din ve
niturile bugetului republican înca
sate pe teritoriul unității: admlnis- 
irâav-terlțorlale în cauză. ’

Cotele defalcate din veniturile bu- 
' ' republican care se lasă ta

țla comunelor, orașelor, munl- 
■ sau. sc-c'.oprclm- municipiului 

București ce BtaTjllesfetde' consiliile

cetleni. se face prin nnllrorcst mSrJ- 
rilor do executare sllllft prevăzute 
de lege.

ART. 163. — Cheltuielile bugetului 
de stat se efectuenză în concordnnță 
cu obiecllvele planului național unic. 

Din bugetul de stat se efectuează 
cheltuieli pentru : '

a) obiective șl acțiuni ce se finan
țează din fondurile de dezvoltare e- 

riilul. de mljlou'ce*'clfeulnhte' aî''uridi?- 
unltfiți;.econota.^''ainștiCtțlrtft'' 
3JSS.Î
ral'e șl pentru alte stopuri prevăzute, 
prin dispoziții legale ;

b) alte obiective sau acțiuni cu ca-. 
racier economic :

e) realizarea acțiunilor aoclnl-cul- 
turale ;

d) acordarea de pensii șl realiza
rea altor acțiuni din bugetul asigu
rărilor sociale de stat;

e) apărarea țării ;
f) funcționarea organelor puterii și 

ale administrației de stat, organelor 
judecătorești șl ale procuraturii;

g) realizarea altar acțiuni șl sar
cini prevăzute prin dispoziții legale.

ART. 161'. — Nici o cheltuială
poale ti înscrisă în bugetul de slnt 
sau efectuată din acesta dacă 
exista prevederi legale pentru ase
menea cheltuieli.

ART.1 182. — Sumele aprobate prin 
bugetul de stat, in limitele cărora ea 
pot efectua cheltuieli, reprezintă cre
dite bugetare, care nu pot fl depă
șite.

Unitățile socialiste de stat răspund 
de folosirea mijloacelor bănești pri
mite de In bugetul statului, de chel
tuirea lor cu maximum de utilitate, 
economică șl soclaM, de respectarea 
disciplinei do plan șl financiare.

ART. 1G3. — Veniturile șl ■ cheltu
ielile se Înscriu In bugetul de stal 
în ordinea stabilita prin clnslficația 
bugetară.

ART. 1&4. — Constituirea și utili
zarea de “mijloace financiare aparțl- 
nînd statului In afara bugetului sa 
pot face numai In condițiile stabili
te prin dispoziții legale.

ART. 163. — în concordanța cu 
structura organizatorică a 
nostru, bugetul de stat se 
din bugetul republican șl 
locale.

B. Conținutul bugetului 
republican

.. ■ • :
ART. 168. — Bugetul republican 

concentrează principala porto a fon
dului bugetar și m administrează 
de către organele centrale de stat 

în cadrul bugetului republican se 
înscrie șl bugetul Morii Adunări 
Naționale.'

Bugetul republican cuprinde șl bu
getul asigurărilor sociale do stat.

* ART. 1S7. — Veniturile bugetului 
republican stat formate din resur
se provenita de la unitățile «ociniIs
te de stat de Interes republican, 
precum și din Imporite ®1 taxe sta
bilite prin lege.

La bugetul republican se varsă ți 
plU3Urile.de venituri provenite de la 
bugetele centralizate ale Județelor, 
respectiv al municipiului București, 
la care veniturile proprii depășesc 
cheltuielile planificate, în cuantumul 
stabilit prin legea de adoptare n 
bugetului do stat

ART. 168. — Din bugetul republi
can se asigură mijloacele financiare 
necesare pentru obiective și acțiuni 
ce ee f'r.fințenzâ din fondul central 
de dezvoltare economlco-soctală, 
pentru alte obiective șl acțiuni cu 
caracter economic, pentru acțiunile 
saclal-culturule ce se redllzeozfi prin 
unitățile socialiste de stal de inte
res republican, pentru clteltulelile 
de întreținere și funcționare a orga
nelor centrale ale puterii și adrnl-

prima sesiune a aces-

..... - Comitetele executive 
sillilor 'populare pot anula 
comitetelor executive ale

adoptare a bugetului de stat
! In, măsura în care nu bc poate 
asigura echilibrarea bugetelor co
munelor, orașelor, municipiilor șl 
sectoarelor municipiului București 
nici ii-e calea prevăzută 1a alineatul 
1, diferența plnă la nivelul cheltuieli
lor planificate se poale acoperi din 
bugetul unității ndmlnlstratlv-terito- 
rlalc Ierarhic repertoare.

în cazul comunelor, orașelor, mu
nicipiilor sau sectoarelor municipiu
lui București ale căror venituri pro
prii dejAșesc cheltuielile planUlcalc, 
diferențele corespunzătoare se varsă 
la bugetul unității adminlslratlv-te- 
rilorlale Ierarhic superioare.

•ART. 175. — Județele* municipiul 
București, municipiile șl orașele care 
au în componența lor și: alte locali
tăți întocmesc șl bugete centralizate, 
în aceste bugete centralizate se In
clud ailt bugetul propriu al unității 
admlnistrallv-terilortale respective, 
cit șl bugetele' comunelor, orașelor, 
municipiilor șl sectoarelor munici
piului București, Ierarhic inferioare, 
după caz.

ART, 17G. — In bugetele Județelor 
șl al municipiului București se în
scriu fonduri de rezervă la dispo
ziția comitetelor executive ale con
siliilor populare respective, care se 
pot utiliza in condițiile prezentei legi 
pentru suplimentarea unor credite 
bugetare aprobate prin bugetele lo
cale, în vederea finanțări! acțiunilor 
sau sarclnl!or(i noi intervenite in 
cursul anului.

In cazul In care, In cursul anului, 
fondurile do rezervă bugetară devin 
insuficiențe pentru finanțarea acți
unilor sau Barclnllor noi. Iar comi
tetele executive ale consiliilor popu
lare constată unele disponibilități de 
credite bugetare, care nu mai stal 
necesare oftă la sfirșitul anului pen
tru Îndeplinirea sarcinilor pioniiice- 
te, fondurile de rezervă bugetară pot 
fi majorate cu aceste disponibilități 
plnâ la cel mult 50 ia suta din'cuan
tumul lor inițial aprobat prin buget

Nu pot fl folosita cu această desti
nație creditele bugetare provenite 
din: cheltuielile pentru ’ salarii șl 
contribuții pentru asigurările sociale, 
fondurile pentru investiții centrali
zata șl reparații capitale, cheltuielile 
pentru care, prin acte normative, 
slnt stabilite surse speciale de fi
nanțare, cheltuielile pentru a căror 
acoperire s-au acordat suplimentari 
din fondul de rezervă cuprins în bu
getul republican, precum șl disponi
bilitățile la creditele bugetare care, 
potrivit prezentei legi, se virează la 
fondul do rezervă • cuprins’ in buge
tul republlranl'

0. întocmirea, adoptarea 
șl execuția bugetului 

de stat; încheierea 
exercițiului bugetar

ART. 177. — Proiectul bugetului de 
stat se întocmește pe bâza proiecte
lor planurilor financiare ale ministe
relor șl celorlalte organe centrale de 
stat privind activitatea lor șl uni
tăților subordonate, precum șl a 
proiectelor buaetelor locale.

Proiectele bugetelor locale au la 
bază proiectele planurilor financiare 
ale unităților direct subordonate, 
precum sl proiectele bugetelor uni
tăților admlnlstentlv-terlioriale com- 
'ponente.

ART 178. - Ministerul “ihanțelo: 
îmbunătățește propunerile de indica
tori financiari prezentate de minis 
tere, celelalte organe centrale de stai 
șl comitetele executive ale consi
liilor populare județene ți al muni-

oxecutlve alo ronsiilJîor

Conducătorii unităților socialiste de 
etat cu 
țațe din

Jimijruur B-u’umiJL&s.s." uu 
personalitate juridică finon- 
bugctul republican sau local 

stal, după caz, ordonatori secundari 
sau terțiari. »

ART. 187. ■— Ordonatorii principali 
de credita pot aproba efectuarea 
cheltuielilor numai cu respectarea 
dispozițiilor legale și ta limita pla
nurilor financiare ale Instituțiilor pe 
rare le conduc și au dreptul să re- , 
partlzeze, ta raport cu snrdnile do 
plan șl cu gradul de folosire a su
melor deja acordate, credite bugetare 
unităților ierarhic inferioare.

Ordonatorii secundari nu dreptul 
să utilizeze, potrivit destinației șl cu 
respectarea normelor legale, credi
tele bugetare aprobate pentru uni
tățile pe caro le conduc și să repar
tizeze credite bugetare unităților In 
subordine nl căror conducători sin! 
ordonatori terțiari. “

Ordonatorii terțiari utilizează cre
ditele bugetare ce lo-au fost repar
tizate numai pentru nevoile unități
lor pe caro le conduc, potrivit pla
nurilor financiare nprobate șl ta con- 
dlțiilo stabilita prin dispozițiile, le
gale.

ART. 168. — Ordonatorii princi
pali de credite pot delega dreptul de 
a aproba folosirea și repartizarea 
creditelor bugetare Înlocuitorilor lor 
de drept și conducătorilor direcții
lor, conducătorilor organelor locale 
de/specialitate ale administrație1 d» 
«lat sau ai altor unități similare, după 
caz.

ART. If®. - ............. ............... 
ril celorlalte organe centrale de stat, 
președinții comitetelor executive ale 
consiliilor populare, precum și con
ducătorii unităților de stat subordo
nate răspund de folosirea cu econo
micitate n sumelor primite de la bu
get, de Integritatea bunurilor încre
dințate unității pe care o conduc, dc 
ținerea to zi a contabilității șl pre
zentarea dărilor de seatnfi contabili- 
asupra execuției bugetare.

ART. 180. — In cursul execuție’ 
bugetului de stat miniștrii și condu
cătorii celorlalte organe centrale d( 
stat, precum și președinții comitete
lor executive ale consiliilor populare 
județene șl ai municipiului Bucu
rești ou obligația <31, atunci ctad fot 
propuneri de elaborare a unor acte 
normative a căror aplicare atrage 
micșorarea veniturilor sau majorai

ART. 10®. - Creditele 1... 
rămase neutfllzate ta expirarea 
Hțlulul bugetar se anulenzf 
efectul legii.

Orice sumă datorată, dar nepliiti- 
tă de ta buget precum și orice 
sumă cuvenita> dnr ’ hetacMBiă 
get„plita ta 31 decembrie sa plătește. 

, respectiv se Încasează, în contul bu- 
e getului pe, anul ^următor.

-ARȚ. i ^«tadentitiirWșlTiliib;
republican se utilizează pentru ac
țiuni economice șl sodal-culturalo 
stau pentru alte acțiuni, în condițiile 
stabilite prin lega, ori ca resursă de 
creditare a economiei naționale.

Soldurile anuale ale bugetelor lo
cale se prevăd ca venituri ta acele 
bugete pe anul urmă lor. ț ,
. Eventualele diferențe rezultate în 
plus sau In mtaus, după încheierea 
exercițiului bugetar, față de soldu
rile prevăzute In bugetele locala, se 
regularizează cu bugetul republican.

ART. 281. — Pe baza dărilor de 
Bennta contabile prezentate de mi
nistere, celelalte organe centrale de 
stat și comitetele executive aie con- 
sillilar populare județene șl ol mu
nicipiului București, și In urma ve
rificării și analizării ncestora. Minis
terul Finanțelor elaborează lucrârile 
privind contul general de Încheiere 
a exerd țiului bugetar, pe care te 
prezintă Consiliului de Mtatetri.

ART. 202 — Consiliul de Miniștri 
analizează ’luurȘrîle înaintate de Mi
nisterul Finanțator șl Întocmește 
contul de Încheiere a exercițiului 
bugetar, pe care 11 prezintă, dună 
examinarea Iul de către Consfllnl 
Suprem al Dezvoltării Economlco- 
So-t-lîsle. spre adoptare Marii Adunfirî 
Naționale.

ART. 203. — Marea Adunare Na
țională adoptă” contul general de 
încheiere a exercițiului bugetar, 
pînă cel mal tlrziu la finele anuiul 
următor celui la care se referă.

în mod asemănător, consiliile 
populare aprobă conturile generale de 
încheiere a exercițiului bugetelor 
locale, întocmite de către comitetele 
executive respective.

. r•• . ■ 4 ' • T' i j• jfi •.•

CAPITOLUL X
1.» t -aljix'? - -7 fa. J. ■ 1 }■

Atribuții in întocmirea șî execuția bugetului 
de stat și a celorlalte planuri financiare

AHT. 204. - Consiliul de Miniștri, 
in buza prevederilor Constituție! Re
publicii Socialiste România, alo legii 
sale de organlzaro șl funcționare sl 
ale prezentei legi, exercita condu- 

‘cerea generală a activității executi
ve In domeniul finanțelor, răspunde 
de elaborarea proiectului bugetului 
de stat, precum șl de realizarea 
acestuia dună adoptarea Iul de Că
tre Marea Adusznre Națională.

în exercitarea atribuțiilor eafo. 
Consiliul de Miniștri examinează 
periodic situația financiară pe eco
nomie și romuri sau aectoare de ac
tivitate. execuția bugetului do stat 
șl a celorlalte planuri financiare, 
stabilind măsuri pentru menținerea 
echilibrului finahdar. monetar șl 
valutar. nfmtru întărirea conlî- 

- Miniștrii, conducăto- nbfi a rotatei finanțelor șl credit-:- 
------- --  |Uj jn economie, aprobă planurile de 

credite și de casă.
ART 305. -- Ministerul Flnanțelo- 

lnffiptulește politico partidului și 
«talului in domeniul finanțelor șl 
acționează pentru asigurarea echili
brului financiar, monetar șl valutai 
al tării.

în centrul activității Ministerului 
Finanțelor trebuie &ă stea preocupa, 
rea pentru creșterea continuă a efi
cienței tn economia națională. El 
trebuie să organizeze si sâ exercite 
un, control riguros pentru n deter
mina folosirea rațională a fonduriloi 
In fiecare unitate socialista, pentru 
a preveni cheltuirea nelcgalâ gi oc- 
cconomieoasă a fondurilor.

ART. 205, — Ministerul Finanțelor 
are următoarele atribuții principale, 
răspunzlnd de îndeplinirea lor :

bufetele' consiliilor populare.
« bugetara 

rcxc-r- 
ahulează prin

cererea Justificată a ordonatorilor 
principali de credita ai bugetului 
republican, respectiv a ordonatorilor 
de credite al bugetelor locale.

Disponibilitățile de la creditele bu
ll salarii se trec integral 

fondul de rezervă bugetari din 
republican. în același mod 

se procedează cu : dlaponlblliiățile 
blocate de in creditele bugetare, pen
tru alte destinații pentru caro nu s-a 
solicitat sau nu s-a primit aproba
rea de folosire In perioada urmă
toare ; disponibilitățile apărute in 
curau! anului ca urmare a narcoti
zării unor obiective sau sarcini pla
nificate, a reducerii 'valorii do deviz 
a unor investiții, , '

ART. 1U3. — Fondurile de rezervă 
bugetară 'ta dispoziția . f comitetelor 
executive ale consiliilor populare Ju
dețene șl al municipiului București, 
constituite potrivit ari. 170. pot fi uti
litate pentru acțiunile prevăzute a se 
finanța din fondul de dezvoltare eco- 
nomlco-soclală șl pentru alte acțiuni, 
In proporțiile stabilita pentru 
tea prin bugetele anuale.
' Angajarea acestor fonduri se ponte 
face Inceplnd cu trimestru! H, după 
încheierea dării de seamă contabile 
pe trimestrul I, dacă la data angaja
ți! s-au realizat integra! venllțtrlle 
proprii planificate In perioada res
pectivă pe județ sau ps municipiul 
București, după caz, șl dacă elnt as!» 
gurate condițiile necesare ca aceste 
venituri bA'îc realizate și pa întregul 
an.

Pentru acoperirea cheltuielilor le
gate de refacerea unor lucrări dis
truse sau degradate, ea o consecință 
a unor calamități produse In trimes-

a) întocmește lucrările privind 
taboraren proiectului bugetului 
stat; urmărește executoren In bune 
condiții a bugetului de- stat; ia sau 
propune, după caz, măsuri pentru 
Înlăturarea abaterilor și intarlrea 
disciplinei de plan și financiare;

b) elaborează. In colaborare cu 
Comitetul de Stal al Planificării, 
planul financial centralizat ; partici
pă Ia elaborarea prognozelor șj pla
nurilor cincinale și anuale de dez
voltare' ' cconomlco-soclalfi a țării 1

c) colaborează cu organele centrale 
de sinteză la elaborarea șl urmări
rea executării balanței de venituri și 
cheltuieli bănești ale populației, a 
balanței de plăți externa si a altor 
planuri valutare, precum- și a pla
nurilor de cosă șl de credite :

d) exercită, potrivit legii," controlul 
asupra activității economico-flnan- 
clare a unităților socialista ;

e) analizează și avizează indicato
rii tehnlco-eeonomid pentru Investi
țiile care, potrivit dispozițiilor lega
le, intră In competența de aprobare 
a Consiliului de Ministrfa

0 organizează stabilirea și încasa
rea veniturilor statului datorau dl 
unitățile socialiste . Îndrumă șl con
trolează mc-dul de stabilire a impo
zitelor, Identificarea veniturilor și 
încasarea Impozitelor și taxelor de 
Ia populație ;1

g) întocmește dări de seamă con
tabile asupra execuției bugetului de 
stat șl elaborează lucrările privind 
întocmirea contului general de în
cheiere a exercițiului bugetar ;

h) elaborează, pe baza și in vede-

icareV' 
p«ntru unități le economice cu con-- 
turi la bancă, precum șl controlul 
utilizării fondului de salarii; j

e) organizează și efectuează ojm- 
rațllle privind execuția de casă ~ra 
bugetului de otat; exercita contre-: 
Iul asupra realizării veniturilor d® 
stai șl urmărește respectarea prcve| 
derilor legale cu privire la efectua
rea cheltuielilor ;

f) elaborează împreună cu Cuini-] 
totul de Slnt al Planificării, Ministe
rul Flnonțelor șl băncile specializate 
proiectul planurilor de multte și de 
casă po economia, în baza sarcinilor 
prevăzute in planul național unic 
și bugetul de stat, a analizelor ofec- 
tuate cu ministerele, celelalte organe 
centrale, și unitățile economico;

g) acordă băncilor specializate cre
dite in completarea fondurilor ncos-j 
fora șl urmărește modul cum se ad
ministrează aceste mijloace ;

h) participă la elaborarea balanței 
de plăți externe și la urmărirea rea
lizării acesteia ; stabilește, potrivii! 
dispozițiilor legale, cursul de schimb 
in lei al valutelor străine șl organi
zează" sehimbisJ valutar ; admlnis■■ 
trează rezerva de stat de metale pre
țioasa și efectuează operațiile cu 
metale prețioase.

ART. 212. — Banca pentru Agrl-- S 
cultură și Industrie Alimentară, ca 
bancă specializată pentru finanțarea 
șl creditarea investițiilor și pentru, 
creditarea producției șl circulației 
mărfurilor din agricultură, Industria 
alimentară șl din sectorul ajtalor, are 
următoarele atribuții principala, răs-s 
ptinzlnd do IhdepUnlrea lor : 1

a) exercită controlul asupra înde-, 
plinirii planurilor dc producție și fi
nanciare, realizării planului dc Inves
tiții, folosirii capacităților de pro
ducție, a mijloacelor proprii și îm
prumutate do către unitățile g«Snlis- 
te dln ‘ agricultură, Industria nlimen- 
tară și celelalte unități cu cont da 
bancă ; controlează la unitățile agri
cole socialisto utilizarcn cu eficiență 
a fondului functor și a forței de 
muncă, in scopul deîermlnflrll aces
tora de a obține nreșlerea producției 
vegetale șl animale, reducerea dtel- 
tulelilar de producție șl asigurarea 
unei rentabilități sporite a agricul
turii ;.

b) efectuează operațiile de credi
tare a producției, a activității do a- 
provizlonare tehnico-materlală și de 
valorificare a produselor agricole, 
operații de decontare, precum și alte 
operații bancare pentru titularii de 
cont ;

c) analizează șhavizează Indicatori! 
de eficiență economică pentru inves
tițiile din competența de aprobare 
a ministerelor șl unităților din sub- 
ordlnea acestora ; participă cu Mi
nisterul Finanțelor in analiza șl avi
zarea Indicatorilor lehnleo-economlci 
pentru Investițiile caro, potrivit dle- 
pozițlilor legale, Intră In competența 
de ^aprobare a Consiliului de Mi

di organizează și efectuează, în 
cadrul planului șl In limita documen-v ' '..-I' y ' ■ i-" :■ «I
(Continuare în pag. a Vl-a)
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tațLllor tehnlco-economlcc aprobate, 
operațiile de finanțare și creditare a 
investițiilor la unitățile socialiste din 
afera ®a de activitate ;’ controlează la 
acestea constituirea'fondurilor de In
vestiții șl utilizarea lor potrivit des
tinației stabilite prin plan ;

e) exercită, poirlvit dispozițiilor 
legale, controlul utilizării fondului 
de salarii șl al realizării veniturilor 
de stat ; efectuează operații privind 
execuția de casă a bugetului de stat ;

f) exercită, pe bază' de convenție,
controlul de fond al gesțlunii cnopa- 
ratlvelor agrlcolo do producție, ca 
mandatară a Uniunii Naționale d 
Cooperativelor Agricole do Produc
ție. '

ART. 213. — Banca de Investiții, 
ca bancă specializată pentru ■ finan
țarea șl creditarea Investițiilor din 
industrie, construcții, transporturi șl 
telecomunicații, geologie, comerț, 
precum și pentru finanțarea Investi
țiilor din sectorul social.-cuitural, are 
următoarele atribuții principale, răs
punzi nd do Îndeplinirea lor :

a) excrdtă controlul asupra cere
rilor de mijloace bănești ale benefi
ciarilor de Investiții, organizațiilor 
de construcții și organizațiilor do 
proiectare, urmărind utilizarea po
trivit normelor șl dispozițiilor legala 
a fondurilor puse la dispoziția lor ;

b) analizează șl avizează Indica
torii de eficiență'economică pentru 
investlțlllo din competența de apro
bare a ministerelor, celorlalte or
gane centrale, comitetelor executive 
ale consiliilor populare județene și 
ni municipiului București, precum șl 
a unităților din suborțllnea acestora ; 
participă, cu Ministerul Finanțelor, 
la analiza -șl avizarea ‘ Indicatorilor 
tehnlco-economicl pentru InveslISiile 
care, potrivit dispozițiilor legale,- In* 
tră In competența de aprobare a Con
siliului de Miniștri ; ;

c) organizează șl efectuează, In 
cadrul pianului ți In Umila documen
tațiilor tehnlco-economlco aprobate, 
operațiile de finanțare șl creditare a 
investițiilor în ramurile economice 
din sfera srț do activitate ; controlea
ză la acestea constituirea fondurilor 
do investiții și utilizarea lor potrivit 
destinației stabilite prin plan ;

d) efectuează operațiile de credi
tare, decontări șl alta operații ban
care pentru țltulartl săi de conturi ; 
exercita controlul realizării venituri
lor do stat șl utilizării fondului de 
salarii ; efectuează operații privind 
execuția de casă a bugetului de slat ;'

e) controlează pe șantiere îndepli
nirea de către unllălile economice a 
planului de investiții șl do punere 
in funcțiune, folosirea capacităților 
de producție la organizațiile de con-

„ sirucțU ; controlează măsurile luate ■ 
de beneficiari ș! constructori pentru 
pregătirea condițiilor de începere șl 
execuție a lucrărilor, do livrare a 
utilajelor șl instalațiilor tehnologice, 
asigurarea materialelor șl a forței do 
muncă. .

ART. 214. — Banca Română, do 
Comerț Exterior, ca bancă speciali
zata, înfăptuiește politica partidului 
șl stalului tn domeniul plăților, cre
ditării șl controlului bancar-vnlutar 
privind operațiile cu străinătatea. ■

Banca Română de Comerț Exterior 
are următoarele atribuții . principale, 
răspunzlnd de IndepUnlrca lor : 
' a) organizează și etcctuea^l Ijicn- 
coLer^cxterlor ; ndmintstre'azA dis^ 
IKydbijllățile In. mijloace,, de t l>plală, - 

de comerț, precum șl titluri șl obli
gații străine ;

b) participă la elaborarea balanței 
de plăți externe .și acționează pentru 
Îndeplinirea In bune condiții a pla
nului valutar ;

c) Încheie aranjamente bancare In 
nplicnrea acordurilor de plăți, con
vențiilor de credit șl n ailor aranja
mente? financiare externe, precum și 
aranjamente de corespondent cu 
bând și Instituții financiare străine ;

d) primește șl ncordă credite din 
șl In străinătate, acordă credite in 
valută unităților economice române 
cu activitate de comerț exterior ;,

e) emite efecte de comerț in fa
voarea unor beneficiari din străină
tate șl acceptă efecte-de comerț e- 
mlse asupra sa ; avallzeazA ?1 girea
ză; efecte de comerț ; dă șl primește 
garanții pentru aranjamente de pla
tă In străinătate ;

f) efectuează Operații de creditare, 
decontări șl alte operații bancare 
pentru unitățile economice cu activi
tate de comerț exterior titulara de 
cont; exercită controlul asupra rea
lizării veniturilor de stat șl utilizării 
fondului de salarii, precum șl con* 
(rolul valutar privind operațiile care 
se efectuează prin Intermediul său ; 
efectuează operații privind execuția 
de casă a bugelulul.de stat ;

g) !>artlci|>â la organizațiile Interna
ționale cu caracter financiar șl ban
car șl organizează reprezentanțe pro-' 
prii In străinătate realizează acți
uni de cooperare financlar-‘'ancarâ ; 
colaborează cu instituții de speda- 
Jitale din țară șl străinătate In pro-" 
blemc specifice acilvltațll sale.

ART. 213. — în exercitarea atribu
țiilor sale, Banca Națională a Repu* 
bllcll Socialiste România și băncile 
specializate elaborează, pe baza și 
în vederea executării dispozițiilor le
gale, norme metodologice cu privire 
la planificarea și acordarea credite
lor pentru producție șl circulația măr
furilor, finanțarea șl creditarea in
vestițiilor, efectuarea plăților fără 
numerar șl a operațiilor cu numerar, 
efecluarea decontărilor externe, uti
lizarea fondului de salarii șl cu pri
vire la alte operații bancare.

ART. 216. — Casa de Economii șl 
Consemnnțlunl a Republicii -Socia
liste România are următoarele atri
buții, răspunzlnd de Îndeplinirea* lor :

a) elaborează sau propune măsuri 
pentru dezvoltarea spiritului de eco
nomie In rlndurlle populației șl or
ganizează atragerea economiilor bă
nești ale populației ;

b) efectuează operații de primire 
spre păstrare a economiilor bănești 
ale populației, a sumelor consemnate 
șl asigură efecluarea decontărilor In 
legătură cu aceste depuneri ;

c) efectuează oj>eraț:i da creditare 
a populației ’pentru construirea de 
locuințe proprietate personală, pre
cum și pcnțfu alte destinații stabilite 
prin lege ;

d) efectuează operații privind exe
cuția de cosă u bugetului de stal șl 
asigură deservirea bancară a unită
ților șl organizațiilor care Iți păs
trează mijloacele bănești in conturi 
la C.E.C.

ART 217. — Administrația Asigu
rărilor de Stat arc ca atribuții pțiti- 
cipnle, de îndeplinirea cărora *, răs
punde, organizarea activității as.gi
rărilor de bunuri, persoane și răs
pundere civilă, stahlllreu «au propu 
nerea de măsuri pentru dezvoltarea 
continuă a acestora, jx-ntru perfec
ționarea instrumentelor specifice șl 
îmbunătățirea servirii asigurărilor.

.'I

A;

de bunuri, persoane șl râs-

■ fe
fl I

Administrația'Asigurărilor de Stat' 
are dreptul de a verifica modul In 
care bunurile asigurate slnt întreți
nute, felul în ea re se reflectă măgu
rile de prevenire șl limitare a pa
gubelor, precum și de a denunța sau 
mndlflca corttractul de asigurare fa
cultativă, In condițiile stabilite.

ART. 218. — Se înființează Consi
liul Flnanctar-Bancnr, constituit din 
cadre de conducere ale Ministerului 
Finanțelor, Băncii Naționale a Re- . 
putllell Socialiste România, Băncii 
pentru Agricultură șl Industrie Ali
mentară, IMnclI de Invest'țJJ, Băncii 
Române de Comerț Exterior, Casei 
de Economii și Conscmnațltml șl 
Administrației Asigurărilor de Stat

Din acest consiliu fac parte șl re^ 
nrczentanțl ai Comitetului de Stat al 
FtanlficfirLl, Comitetului de Stat pen
tru Prețuri, Ministerului Mundi, Mi
nisterului Comerțului Interior, Mi
nisterului Comerțului Exterior șl 
Direcției Centrale de Statistică.

în caz de necesitate, Ia ședințele 
consiliului pot fi Invitați șl repre
zentanți al altor ministere șl organe 
centrale de stat, precum șl al consi
liilor populare.

Consiliu! Flnanclar-Bancar exami
nează periodic fenomenele 
țele CC l.^„> j,, jjuauum
monetare șl valutare; atlt p/e plan 
intern, cit și In relațiile cu străină
tatea.

Totodată, analizează și elaborează 
studLi și măsuri pentru traducerea 
In viață a politicii financiare, mone
tare șl valutare a partidului șl sta
tului, pentru sporirea eficienței eco
nomice In toate sectoarele de acti
vitate șl întărirea puterii de cumpă
rare a monedei naționale.

Consiliul Flnanclar-Bancar antre
nează, in analizele șl studiile pe care 
le face, Institutele de cercetări eco
nomice și financiare, organele de 
specialitate din cadrul Instituțiilor 
componente ale consiliului, precum 
șl cadre de specialitate din Institu
tele de Invățămlrit superior,'

Atribuțiile și modul de organizare 
șl funcționare ale Consiliului Finan- 
clar-Bancnr se stabilesc prin lege.

ART. 219. — Ministerele șl cele
lalte organe centrale de stat, In în
deplinirea atribuțiilor ce le revin In 
domeniul financiar, acționează șl 
răspund de :

a) îndeplinirea Integrală a sarci
nilor din planul financiar șl valutar, 
constituirea șl utilizarea legală șl 
eficientă a fondurilor, achitarea in
tegrală șl la timp a s: melcr datorate 
bugetului, precum șl pentru rezulta
tele activității economice șl finan
ciare pe ansamblul ministerului șt 
pe flecare unitate subordonată ; t

b) analiza bilanțurilor contabile șl 
luarea de măsuri pentru Îmbunătă
țirea continuă a activității econo- 
mlco-flnanclare șl creșterea aportu
lui ramurilor la dezvoltarea econo- 
mlco-soclală a țării;

c) exercitarea sistematică a con
trolului asupra activității unităților 
subordonote, pentru folosirea cu efi
ciență ridicata a bazei țehnico-matc- 
rlale de care dispun.

ART. 220. — Comitetele executive 
ale consiliilor populare ale județe-

B

periodic fenomenele sî țendîn- 
apar In problemele fina neta re,

lor, municipiului București, munici
piilor, sectoarelor municipiului Bucu
rești. orașelor și comunelor, în în
deplinirea .atribuțiilor ce le revin in 
domeniul financiar, acționează șl răs
pund, după caz, de :

a) elaborarea șl- executarea în bune

hlc Inferioare ; "■
b) 'îndeplinirea Integrală a sarclni- 

lOTr imjî’*plBnurile finariclnrc’/fite’fuhl- 
tățllor subordonate; cdnslltulreâ șl 
utilizarea legală și eficienta a fon
durilor ;

c) organizarea, îndrumarea șl con
trolul a-tlvitățll organelor locale de 
specialitate cu privire la stabilirea 
ți încasarea impozitelor, taxelor șl a 
altor venituri bugetare ;

d) exercitarea sistematică a con
trolului asupra activității economlco- 
flnanciore a unirtțlior subordonate 
în vederea întăririi disciplinei de 
plan șl financiare șl apărarea avu
tului obștesc ;

e) analiza bilanțurilor contabile 61 
luarea de măsuri pentru îmbunătă
țirea continuă a indicatorilor eco
nomici șl financiari al unităților 
subordonate.

ART. 221. — In îndeplinirea sar
cinilor In domeniul finanțelor, locale, 
pe lingă comitetele executive ale 
consiliilor populare județene șl al 
hiunlclplulul București, slnt organi
zate, ca organe locale șl de speciali
tate, administrațiile financiare, care 
sînt s sbordonate șl Ministerului Fi
nanțelor.

Administrațiile financiare întoc
mesc lucrările privind elaborarea 
proiectelor bugetelor locale ; efectu
ează, potrivit dispozițiilor legale, 
Impunerea contribuabililor șl ‘stabi
lesc primele la asigurările prin efec
tul legii ; urmăresc încasarea Inte
grală a impozitelor, taxelor șl a altor 
venituri cuvenite bugetelor locale, 
precum și a primelor la asigurările 
prin efectul legii ; organizează ope
rațiile de finanțare și cele de evi
dență a execuției bugetelor locale ; 
întocmesc dări de scamă asupra exe
cuției bugetelor locale și elaborează 
lucrările privind contul de încheiere 
a exercițiului bugetar : participă la 
elaborarea lucrărilor de planificare 
In profil teritorial ; Îndrumă șL con
trolează activitatea organelor locale 
de speclaLtatc ierarhic inferioare.

La nivelul municipiilor șl orașelor 
se organizează, pe lingă comitetele 
executive ale consiliilor populare, 
circumscripții financiare; șl„ respec
tiv, servicii financiare, care înde
plinesc atribuțiile prevăzute la ali
neatul precedent, adaptate la speci
ficul lor. i

ART. 222, — Pentru utilizarea ve
niturilor ce jac realizează peste cele 
stabilite prin bugetul republican, In 
vederea acoperirii unor sarcini noi, 
se pot elabora planuri suplimentare 
de venituri sl cheltuieli, care se pre
zintă de cStre Consiliul de. Miniștri 
spre adoptare Marii Adunări Națio
nale.

ART. 223. — Centralele industriale 
șl unitățile nslmllate acestora, între
prinderile de stat. In îndeplinirea 
obligațiilor ce le revin In domeniul 
finondnr, acționează șl răspund pen
tru :

n) realizarea In bune condiții a 
sarcinilor 'Bin planul financiar șl 
valutar șl luarea, de măsuri opera
tive pentru soluționarea probleme
lor, înlăturarea și prevenirea nea
junsurilor ce apar pe parcursul exe
cutării planului, aslgurlnd perma
nent ca activitatea să fie eficientă.

CAPITOLUL XI

. ' 7.
situația financiarii echilibrată, obli
gațiile față de- buget ți ăl le unități- 
Îndeplinite la termen ; -

b) folosirea, 'cu respectarea legilor 
șlIn concordanță cu prevederile pla
nului, a resurselor materiale șl a 
forței de muncă, a fondurilor de’ 
producție șl de Investiții, aâlgurlnd 
reducerea permanentă a cheltuieli
lor do producție șl îndeosebi a celor

- materiale, întărirea^ continuă a ges
tiunii economice, crearea resurselor 
necesare propriei dezvoltări și a ce
lor, destinate fondului central șl fon
durilor locale de dezvoltare econo 
mico-soclală ; ;

c) organizarea evidenței contabile 
®l exercitarea unul control financiar 
riguros asupra modulul In care slnt 
aplicate legile șl holărlrlle. dispozi
țiile organelor 'Ierarhic superioare și 
propriile hotărirl, pentru întărirea 
răspunderii, a, ordinii și disciplinei 
In gospodărirea mijloacelor mate
riale șl băneștii

ART. 224. — Organele de condu
cere colectivă ale unităților socialiste 
de stat — adunarea generală o oa
menilor muncii, comitetul oamenilor 
muncii, consiliul oamenilor mun
cii — asigură participarea ne
mijlocită a oamenilor muncii la 
dezbaterea șl soluționarea proble
melor economice șl financiare Im
portante ale unității șl răspund do. 
elaborarea șl Înfăptuirea măsurilor 
necesare pentru Îndeplinirea sarci
nilor de plan.

Comitetele șl consiliile oamenilor 
muncii au obligația să prezinte in 
fața adunării generale a oamenilor 
muncii analiza activității pe bază de 
bilanț, situația economică șl finan
ciară a 'unității, sarcinile și obiecti
vele pentru perioada următoare și 
măgurile organizatorice și tehnice In 
vederea realizării lor.

ART. 223. — Conducătorul unității 
socialiste de stat, la numirea in
funcție, preia răspunderea adminis
trării patrimoniului încredințat de
societate, asumlndu-șl prin contract- 
nngajament scris obligația de a gos
podări cu grijă șl eficient -șl de a 
dezvolta i. ’̂._ 
nești ale imitații.

Conducătorul, unită! 
față de stat In coiiilll. 
fața de colectivul de salariațl al u- — S 4 4'S, Jl _ ■ _ 1 31—I _.Z^ yș

avutu-
................ ',L a 

„ și bănești, n-

I la 
ilan. precum șl 
.... ‘Ik-

ș Eforturi
stăruitoare

U grijă .';Ș1 . 
mijloacele materiale șl bă- 
unităț"

iții răspunde 
Ițllle legii șl

a

pentru ocrotirea 
sănătății publice

Ocrotirea sănătății publice se In- 
icrie ca o problemă deosebit de im
portanta in ansamblul măsurilor 
complexe adoptate de statul nostru 
un vederea Îmbunătățirii permanente 
a condițiilor de viață. ‘Astfel. Ta 
dispoziția populației stau astăzi 
peste 4 8ffl) de dispensare medicale, 
față do numai 1239 in anul 1038. 
De notat că peste 3 MO de dispen
sare sini amplasate In mediul rural. 
De altfel, populația de la sale 
beneficiază și de «ervlclile a 
peste 1WO cabinete stomatologi
ce, unități inexistenta In ' trecut 
in mediul rural

Asistența ambulatorie de speciali
tate, acordată prin policlinici, se află 
In continuă dezvoltare. In acest 
scop, In ultimii patru ani au, fost 
construite 27 policlinici' independen
te sau in cadrul noilor spitale.)Intre 
caro cele din București — situate In 
cartierele „Vltan*. „Titan" și „Dru
mul Taberei* —, de la Iași, Piatra 
Neamț, Brăila. Oradea, VasluL, Cluj, 
Constanța, Craiova șl Bala Mare. In 
același timp, au fost construite’ spi
tale de mare capacitate, iusumind 
peste 10 3©0 paturi, cum sini cele de 
la Craiova, ConstanțH, Galnți, Baia 
Mare. Cluj, Oradea, Iași, Miercurea 
Ciuc, Slobozia și se află In construc
ție cele de ia Pitești. Brașov, Bucu
rești, Iași, Bistrița. Satu-Mare, Alba 
lulla, Piatra Neamț, Ploiești, Timi
șoara, cu un total de peste 12 000 
palurL La aceasta trebuie adăugate 
noile complexe sanaloriale. aflate tn 
construcție sau In stadiu de finisa
re, In stațiunile balneo-cUmaterita 
Felix, Căciulntn, Votra-Dornel. Sta- 
georqiu-Băl, Slănlc Moldova, Eforie- 
Nord, Aglgea, TechlrghloL

Ședința Prezidiului Academiei 

de Științe Sociale și Politice.
în zilele de 21 șl 27 Iulie n.c. au 

avut loc ședința prezidiului Acado-g 
miel de $i!ln(e Socialo șl Politice 
șl ședința de lucru a biroului ■pre
zidiului cu cadrele de conducere din 
institutele șl centrele de cercetare in 
științele sociale. Au fost dezbătute 
sarcinile ce revin științelor sociale 
șl politice, activității de cercetare 
științifică In aceste domenii, In lumi
na documentelor Conferinței Națio
nale a Partidului Comunist Român 
din Iulie a.c.

Anallzlnd modul Jn caro au fost 
îndeplinite obiectivele șl sarcinile* 
Înscrise In programul de activitate 
al Academiei pe anul 1972, ' partici
pam,11 la dezbateri au subliniat ne
cesitatea ridicării activității Acade
miei de Științe Socialo și Politice la 
nivelul noilor exigențe, au făcui 
propuneri concrete pentru realizarea 
sarcinilor ce revin acestei instituții 
in ansamblul măsurilor adoptate, de 
Conferința Națională a partidului;

Pornind de la necesitatea sporirii 
aportului Academiei Ia Întreaga ac
tivitate Ideologică,-politică $ educa
tivă a partidului, membrii prezidiu
lui, cadrele de conducere din Institu
te au analizat o scrie de măsuri 
practice pentru realizarea Inj cele 
mal bune condiții n programului 
prioritar de cercetare șl de Informa-

I*’3 ■

I-8

. /..I.'.
■ Teatrul „C. L Noltara* (la tea
trul de varfl „Herăstrău") : Zlg- 
ub -S3.
i 7. 77"'y: ft-Ș7*W /,’r! A-’;.; '

i‘rezultatelor cer
erea activității de

re operativă nsupra1 rezultatelor cer
cetării, Îmbunătățirea activității de 
coordonare a secțiilor științifice ale 
Academiei, organizarea și orientarea 
pe un făgaș nou, mai efident, a 
activității Institutelor și centrelor de 
cercetare. în mod deosebit a fost 
subliniată necesitatea intensificării 
colaborării cu comitetele Județene de 
partid, consiliile populare județene, 
centralele, întreprinderile șl organi
zațiile economice, ministerele șl ce
lelalte organe centrale ale adminis
trației de stat, altfel Incit cercetă
torii să participe mai intens la acti
vitatea- practică 'din diferitele sec
toare ale economiei, ale vieții soctal- 
pollllce șl culturale n țării.

De asemenea, prezidiul Academiei 
a dezbătut probleme organizatorice 
curente șl n analizat stadiul pregă
tirii Congresului mondial de esteti
că, a Conferinței mondiale de știință 
a viitorului șl n Congresului inter- 

■ național asupra limes-ulul roman, 
rare vor avea loc in toamna acestui 
an In România.

în încheierea - lucrărilor a luat cu- 
vlntul prof. univ. Mirpn' Constanti- 
nescu, membru supleant al Comite
tului Executiv ol C.C. al P.C.R.. 
președintele Academiei de Științe 
Soclăle și Politice.

■ i
■ Teatrul sadrtc-muzical .<C. Tfi- 1 
nașe* (Ia grădina Boema) : Trâs- 1 
nilul meu .drag — ai.
a Teatrul de revistă șl comedie ț 
„Ion VasSlcBcu” (in sala Comedia t 
a Teatrului Național „I. L Cara- ’ 
glale“) : Fetele Dldlnel — î®. I
a Ansarăb’.ul artistic „Rapsodia i 
română" : Pe plaiurile Mioriței ț 
-sa. : '’7 7 , 7. l
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nllățtl de organizarea judicioasă
■ întregii activități, integritatea avi 

lui obștesc și bună gospodărire 
fondurilor materiale șl bănești, _ 
doptarca măsurilor necesare In .ve
derea Îndeplinirii Integrale, șl 
timp a sarcinilor de plan, precum 
de respectarea normelor privind di 
ripilna muncii..

ART. 226. — Conducătorul com
partimentului financiar-contabll răs
punde de activitatea tlnnnciar-con- 
tabilă, in care scop :

a) asigură, in conformitate cu dis
pozițiile legale; întocmirea lucrărilor 
de planificare financiară, efectuarea 
analizei cheltuielilor de. producție șl 
de circulație,, a utilizării mijloacelor 
circulante și a celorlalte fonduri șl’ 
la sau propune măsuri, după caz. 
pentru creșterea rentabilității șl în
deplinirea obligațiilor - financiare ale 
unității ;

b) organizează contabilitatea, în
tocmirea bilanțurilor contabile, în
deplinirea atribuțiilor.ce revin com
partimentului financiar-contabll pen
tru asigurarea integrității avutului 
obștesc șl cele cu privire La contro
lul financiar preventiv șl tu contro
lul Ierarhie operativ, curent și ana-

J liză’pa bază' de bilanți-O' razul ta ta-:e 
" lor i activității unității fi ’urmărește -

H
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Dispoziții
data intrării in 

. ___ ,___________„--71 -t abrogă
Legea nr. 3/1M9 asupra Întocmirii, 
____ " li șl încheierii bugetului ge
neral al Republicii Populare Roma
ne, Decretul nr. 255/1059 privind o- 
bllgatlviiatea contractelor scrise și

ART. 230. - Pe ___
viguuțe a prezentei ie«l se 
Legea nr.
executărU șl

%

constituirea fondurilor planificate și E 
utlllzacea,'.acestora potriylf, deslțnn,-,.., 
țlel, cu ‘ respectarea dispozițiilor-. Ier ■ > 
gale; . : ■

c) angajează unitatea prin semnă
tură, alături, de conducătorul unității, 
In toate operațiile patrimoniale, a- 
vlnd obligația de a refuza, In condi
țiile legii, pe acelea care contravin 
dispozițiilor, legale.

ART. 227. — Conducătorii compar
timentelor de j aprovizionare, pro
ducție, desfacere, organizarea mun
cii și a celorlalte compartimente, 
flecare in sectorul său de activitate, 
nu obligația să se preocupe de creș
terea eficienței economice și răs
pund, In condițiile legii; de depăși
rea cheltuielilor de producție rezul
tata din nerrajpectarca dLspozlțlllo- 
legale privitoare ta normele de con
sum. nivelul stocurilor, calitatea.șl 
desfacerea produselor. încadrarea și 
salarizarea personalului, precum șl 
a altor dispoziții care reglementează 
activitatea economică.

AHT. 228. — Conducătorii unități
lor socialiste, 'celelalte persoana cu 
funcții de conducere, precum și per
sonalul In subordine, Jficcare In 
baza atribuțiilor stabilite, răspund 
disciplinar,, administrativ sau penal' 
după caz, precum și materia!, u- 
tund cind nu respectă obligațiile ce 
le revin fpotrlvlt prevederilor prezen
tei legi șl ale celorlalte dispoziții 
legale cu privire la gospodărirea pa
trimoniului șl apărarea Integrității 
avutului obștesc.

Sancțiunile dlsdplinnre se aplică 
potrivit prevederilor legii organiză
rii șl disciplinei munci! In unită
țile socialiste !do stat șl, ale: regula
mentelor de ordine Interioară ale 
acestor unități;

Sancțiunile administrative se apli
că potrivit legii privind stabilirea 
și Mncțlonăfea; contravențiilor șl dîs- 
pozițlilOT care reglementează contra- , 
vențllle ia disciplina financiară, im
pozitele, taxele șl primele, de asigu
rare prln efecjul Jegll, precum șl al
tor dispoziții legale.

Răspunderea penata este angajată 
în condițiile ari. 2tfl sau 249 din co
dul penal, după caz. dacă fapta nu 
constituie o infracțiune mal gravă.

Dacă prin faptele salerlațllor sub- 
mențlonnțl s-au produs pagul» uni
tății,' cel vlnovațl răspund, In caz 
de Infracțiune, de pagubele efective 
și foloasele nereallzate, potrivit le
gii penale, Iar in celelalte cazuri po
trivit codului muncii.
. ART. 229. — Curtea Superioară de 

Control Financiar (înalta Curte de 
Control Financiar) organizează șl 
exercită controlul financiar preven
tiv șl controlul asupra gestiunii In 
sectoarele șl domeniile stabilite prin 
dispozițiile legale. In vederea asi
gurării folosirii cu economicitate șl 
eficienta a banului public ;' stabilește 
potrivii legii, pc baza constatărlloi 
proprii șl aici altor organe compe
tente, răspunderea materială, admi
nistrativă șl disciplinară pentru în
călcarea dispozițiilor legale șl păgu- 
blrea avutului obștesc.

fina!e 1 '1

reglementarea plăților Intre între 
prinderi șl organizații economice. 
Decretul nr, 4R1 1P5-1 pr.vl'-d autori 
zarea Ministerului Finanțelor de a 
aproba suplimentări la unele planuri 
financiaro, precum șl orice alte dis- I 
poziții contrare. I

ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII
ri'7-7 jî.. 7 ? j;7;- ‘^•'777; '77,"

îndrumată ți condusă de comite
tele județene de partid, care au 
datoria ■ să ajute comitetele oame
nilor muncii șl comitetele sindica
telor la pregătirea adunărilor ge
nerale, la stabilirea celor mai efi
ciente măsuri pentru îndeplinirea 
și depășirea planului șl-a.angaja
mentelor. Organizațiile de’ partid . 
din Întreprinderi șl unități econo
mice trebuie să militeze ca în adu
nările generale să nu-șl facă Ioc 
spiritul de suficiența și automul- 
țumlre, să determine o abordare 
reaJIșIA,;combativă,’ a tuturor pro
blemelor majore ale activității pro
ductive, mobilizlnd eforturile In-' 
trogulul colectiv pentru Îmbunătă
țirea calitativă a mundL
' Conducerile ministerelor șl ce

lorlalte instituții centrale, precum 
șl consiliile oamenilor, muncii din 
y entratele industriale trebuie să 
sprijine efectiv comitetele oameni
lor muncii pentru soluționarea o- 
peralivă și eficace a problemelor 
ce se ridică în adunările generale 
Iri legătură eu realizarea șl depă
șirea pionului pe acest an și pregă
tirea-condițiilor necesare realizării 
planului pe anul 1973.' Se așteaptă 
mai mult ca plnă acum, din partea 
tuturor delegaUlor ministerelor la 
aceste adunări, un spirit de lucru 
mai activ, inițiat,ivă șl competență, 
•depășirea stadiului indicațiilor și 
staturilor generale, 
chemași șă sprijine 
subordine!, să ajute acolo t 
este cazul la redresarea unul

J.(Urinare din pag. D
specifice de materii prime, mate
riale, combustibili, energie electri
că ; sporirea rentabilității produc
ției ; creșterea susținuta a produc
tivității muncii prin ridicarea ni
velului tehnic ad producției, orga
nizarea mal bună a producției șl a 
muncii, respectarea strictă a nu
mărului planificat de salariațl, ra
ționalizarea aparatului administra
tiv, eliminarea pierderilor de timp. 
Întărirea disciplinei in producție'; 
modernizarea și Înnoirea produse
lor, îmbunătățirea calității produc
ției, , intensificarea mecanizării șl 
extinderea automatizării proceselor 
do producție ; diversificarea pro
ducției bunurilor de consum ; uti
lizarea eficiență a tuturor fondu

rilor fixe productive și ,atlng«Ms 
’ mal rapidă a parametrilor prolec- 
, tați. Cu exigență Si răspundere 
trebuie . analizate, de asemenea, 
problemele legate dg creșterea 
producției destinate exportului și 
valorificarea mai bună a mărfuri
lor românești pe piețele externe, 
reducerea efortului valutar prm 
diminuarea Importului de mașini 
și'utilaje pe baza extinderii acțiu
nii de, auloutltaro, înlocuirea ma
teriilor prime și materialelor din ■ 
import cu materiale din țară ; res
pectarea riguroasă a obligațiilor 
asumate prin contractele da livpări 
pentru Intern și export, precum șl 
a sarcinilor de cooperare și co
laborare In producție.

Există o serie de probleme spe
cifice ale activității, dar de mare 
importanta. asupra cărora va 
trebui să so insiste In unliAțlle de 
construcții — realizarea ritmică a 
(ucrârdor de eonsirucțli-rnontaj, 
scurtarea duratelor da execuția ‘ șl 
da punere in funcțiune a obiecti
velor de investiții, economisirea 
materialelor șl unărirea ordinii 
de șantiere ; In unitățile din trans
porturi și telecomunicații — mă
rirea gradului de siguranță in 
circulație, extinderea mecanizării 
la operațiunile de tncftrearc-descâr- 
care. întărirea disciplinei In mun
că ; in Institutele de proiectări șl 
ccrcelări — asigurarea la termen și 
da cailiato a documentațiilor de 
Investiții, îmbunătățirea soluțiilor 
tehnologice, reducerea ponderii 
construcțiilor in totalul Investiții
lor, Ieftinirea' lucrărilor, legarea 
slrlnsă a cercetării de nevoile 
producției, crearea de produse noi, 
mașini șl utilaje cu parametri ri
dicați, introducerea rapidă in pro
ducție a rezultatelor cercetărilor.

Întocmirea dărilor de seamă, 
pregătirea intervențiilor in discu
ții vor dobindi realmente substan
ță numai dacă se vor realiza pe 
baza Aiudlerii atente a documente
lor Conferinței Naționale, a cerin
țelor formulate limpede In rapor
tul secretarului general șl in rezo
luții, față de romupa de producție 
respectivă, dacă vor asigura eva
luarea șl analiza stărilor de lucruri 
din întreprindere, prin prlzma Mici
lor, tezelor și exigențelor^cuprinse 
in aceste documente.

AȘADAR, PREGĂTIREA ȘI 
DESFĂȘURAREA ADUNĂRILOR 
GENERALE SA SE REALIZEZE 
CU DOCUMENTELE CONFERIN
ȚEI PE MASA DE LUCRU.

DezbăUnd șl stabilind - măsuri 
concrete in vederea Înfăptuirii

acestor sarcini de mare Importan
ță pentru ridicarea nivelului gene
ral al eficienței economice, adună
rile generale vor acorda atenție 
reliefării experienței pozitive, o 
rezultatelor deosebite obținute de 
cei aflnți In primele, rlnduri ale În
trecerii din acest an. Cu prile
jul adunărilor generale ale oa
menilor muncii se va acorda titlul 
de-„evidențiat In întrecere* echipe
lor, brigăzilor, sectoarelor, secțiilor 
șl șantierelor care au obținut cele 
mal bune rezultate In realizarea 
prevederilor de plan șl a angaja
mentelor.

Esențial este ca, pretutindeni, 
actualele adunări generale să se 
afirme în fapt ca un puternic for 
democratic, de conducere, aaigu- 
rlndu-se condițiile să-și inlăreasră 
âgȘEW’SSto 
In mod expres la Conferința Na
țională a partidului; 'Sporirea ro
lului șl autorității adunărilor ge
nerale este nemijlocit legată de 
măsura In care acestea vor prilejui 
o dezbatere aprofundată, deschisă, 
in deplină cunoștință de cauză șl 
constructlv’ă a Tuturor problemelor 
legate de bunul mere al întreprin
derii ; o 5c.it mal activă participare 
la dezbateri, a muncitorilor, ingi
nerilor. tehnicienilor, un fructuos 
schimb de păreri șl cit mal multe 
propuneri care să îmbogățească 
planurile do măsuri ce vor ti adop
tate.

De asemenea, creșterea autorită
ții adunărilor generale depinde In 
mare măsură de modul cum c luat 
in considerare șl f'rucillicat tezau
rul de idei șl propuneri formulate 
cu acest prilej. Experiența de pină 
acurii a cvldcnțlpt faptul că, pe 
Ungă numeroase ‘realizări șl iniția
tive valoroase, există Încă’ unități 
economice In care, datorită unei 
defectuoase organizări a -muncii, 
birocratismului unor cadre de con
ducere. din Întreprinderi, propune- 
rllo prețioase ale oamenilor mun
cii nu sint vnloriticate prompt șl 
cu maximă eficiență. In asemenea 
împrejurări, pierderea pentru co
lectivul unității este dublă : pe de 
o parte, prin Ignorarea propuneri
lor formulate in dezbateri, orga
nele do conducere se prlvțazfl de 
experiența maselor,,largi de oameni 
al muncii, de capacitatea șl spi
ritul ior de Inițiativă, de contri
buția lor la adoptarea celor mal 
Indicate măsuri ; pe de uită parte, 
practica a dovedii că dacă propu
nerile wlarinlilor nu rămin doar 
simple „piese la dosar*, dacă 
ele se opllcă șl se obțin rezultatele 
scontate, salarințll sint îndemnați 
să participe și mal activ, zi de zi 
nu numai cu prilejul adunărilor 
Erale, in efortul colectiv pentru 

gospodărire a întreprinderii, 
tată de ce este deosebit de Impor
tant ca. In cadrul, actualei rnndt 
a adunărilor generale, să se ana
lizeze cum a fosi fructificai „ca
pitalul* de sugestii șl propuneri 
făcute de oamenii muncii In adu
nările precedente.

In buna pregătire șl desfășurare 
a adunărilor generale ale saloria- 
țllor. un rol deosebit de Important 
li au organele șl organizațiile de 
partid, coniuntștll. In acest sena, 
este imperios necesar, ca întreaga 
acțiune de organlznrc șl desfășu
rare a adunărilor generale să fie

â'

Aceștia sini 
unitățile din 

undr 
este căzui la redresarea unul sec
tor sau altuia de activitate. Con-’ 
trlbujla practică ia rezolvarea pro
blemelor tot moi complexe ale pro
ducției este singura In măsură să 
justifice prezența rcprezcntanțiloi 
forurilor de resort Ta adunările ge
nerale ale; oamenilor muncii. ■

Este In afară' de orice Îndoială 
că, beneficiind do experiența de- 
pină acum, actuala rundă a adu
nărilor generale ale oamenilor 
muncii va constitui o nouă șl su
perioară confirmare a rolului lor ' 
In .viața întreprinderilor, va prile
jui o afirmare rodnică a exigenței 
șl inițiativei muncitorești, o con
tribuție de preț la perfecționarea 
activității' economice, la asigurarea 
condițiilor pentru îndeplinirea șl 
depășirea planului șl a angajamen
telor asumate in întrecerea socia
lista. Nici un efort nu-1 putem 
considera prea mare pentru a asi
gura pretutindeni adunărilor oa
menilor muncii o bună pregătire șl 
desfășurare, un caracter de lucru 
o fructuoasă dezbatere, utilitate e>- 
tectivă, așa cum cere partidul 
nostru.

ÎNCĂ O DATA, AaiINTIM TU
TUROR INDICAȚIA PARTIDULUI 
CA ADUNĂRILE Gl-NT,ltAI.i: AIJJ 
OAMENILOR MUNCII NU SINT 
ȘEDINȚE FESTIVTE, NU SE ȚIN ' 
IN SALOANE STROPITE CU APA 
DE TRANDAFIR, CI TREBUIE SA 
FIE ÎNTRUNIRI MUNCITOREȘTI 
DESFAȘUIL1TE ÎN AMBIANȚA 
FABRIClî.OIi; IN ATMOSFERA 
DE LUCRU A LOCURILOR DE 
PRODUCȚIE, AVÎND O MARE Șl 
PREA BINE CUNOSCUTA MENI
RE : ANALIZA REALLSTA, CO
RECTA A TUTUROR _PROBLE
MELOR, REZOLVAREA ACES
TORA, BUNUL MERS AL ACfi- 
VTTATII ÎN FOLOSUL ECONO
MIEI NAȚIONALE. AL TUTUROH 
CELOR . CE MUNCESC.

■ ) '

ci neina
................................... .......

t a Lupul negru : VICTORI A —, 6; 
1 11,15, 15^5; IS; 1MJ; 2S.45.
I a Aaulraglxți in spa|lu (ambele 
J icrii) : patria - W; lj:j 16^3: 
l tJ. CAPITOL - e; 13; 13; ta; 11.
> .a grămnă - 10.15.
i a irdacla tui Caitie Hogue s SCA- 

LA - «,*3; U.18; 13,43; JSJ5; 15,«3.
I ii, 13, FESTIVAL - 1.45; 11.13.
/, .3,13; IS; 1MO: 31, ta grădina -
l a. GRADINA SELECT - M.
. a Program de desene animali
l pentru copii — 10; 11,13. PescATu-
i (Ui - 13;. 15,23; 13: 20,13 4 DOItȚi*
j a Ferms din Arizona : LUCEA-
i ,'AltLT. - 10; 17;
V BUCUREȘTI - 9; 12.20a IS; IMS
1 3RADINA DOINA - B3.1S.
1 a Ora H i TIMPURI NOI - S.M-
i 5.13 In continuare.
1 a Ultimul tren din Gun lllll :
l FAVORIT - 5.13; 11,33; 13.45: 10.
1 l«.J5; S3.30.
I a Legenda I UNIREA - 13.30; 18
' a Această femele i GRĂDINA
l UNIREA - 25,15.
' « Mărturisirile nntil comisar de
l poliție tăcute procurorului repu-

L

SR5

bllcll I CENTRAL - »,Î3; Ii; 15; 
17,W; 29,13, . CIULEȘTI — IMS: 
18; 27.33.
a Dragoste fi amenzi i MIORIȚA
- ta; l«3; 15; 17,30; 2®. URA *=■ 
13,13: 18. la grfidtaâ - 20,1» 
a O Macera : .FEROVIAR — 5: 
41,15; 13,20; 13,45; 18,15; M, MO
DERN - e; u,13; 13,W; iffi; 18,15; 
43,34, la grădina - M.
a Explozia , albiri DRUMUL SA
RD — 13.33: 17,45; 10. ' 
a Trei din Virginia i EXCEL
SIOR - 9.15; 11; 13.13: IB.M; 18.13: 
M.43. ‘GLORIA- ‘ ------ -----
15.45: 11.15; M.45.
a Canaliile — 10;
Uafonul regelui ■ „„ .

'MATECĂ (sala Union).
a Asi-S-seiră dansam In familie i 
LUMINA - «; li.ia: 13.29: îs; 
lî.M: W.45, .
a Vedere de pe pod i ORIVIȚa

W-s'IJ);',------ ■"  ........... •> a—w. ™ *»1
LODIA

■ 18.30; ii, 
a Aventuri 
DACIA - t:..... ................._.......... ,
51LOR - 1®. ta grădină — S3.15 
a Jocul de-a moartea": AURORA
- IS: 11,IB; 13.3:1: 13,(5: 18. In gr 5- 
•Jlnă - 89.15. TOMIS - t: 11.13. 
13,13: 16: ,15,15. la grădină - ÎJ.WL 
a Pădurea pierdută : POPULAR
- 15.S9; u: n,u.

"... y .. I " /i ■’ ? ’ .. .

5.43; 11.13: 13.33:

12? HP IB; 18.13. 
- 25.33 ’. ,C1NE-

, .lsiă-scara dansăm In tanillle i

IS.M: 23.45-

12: 1B;î3. 18: M.33. ME-'
- 5.43: 11.13: 13.43: 18

la Marca Neagră :
IZ.M: IB: 1943. MO-

a 39 toî de leghe sub miri i BU- 
CEGI — 45.3a; ia. la grădină - l 
t3,S7.
a Boblo Hood : COTROCEN1 — ț 
13^0; 18; 33,13. VITAN — 13J5; ! 

'la. la grădină — 33,15. ț
a Odiseea generalului Josă ; .
3BÎNGAȘI - 10; 1B; S3. ț
a' Casa de sub sraori : VOLGA — , 
S; 11.15; 13,M; ÎS; 15,15; SOrSQ, FLA- V 
MURA - ti; 11.16: 13,33; IS; ISdS: l
WJ.3. ț
S Desculț In parc : BUZEȘTI — i

.33: IS. la gradină - M.13. 1
a Waterloo : .FERENTARI — 16: ț

a Tick... rick... Tick™ : PACEA I
- .13,45; ia: sa. 1
c Marea speranță albă : FLO- l
ilEASCA - 13^3: 15;-33.33. ARTA )
- 15.13: 18. Ia grtdinfi — 29,15. I
a Love story: RAHOVA —IS.M: ’
!»: 23.15.- ' I
a B.D. la munte șl la marc i ’ 
FLACĂRA — 15.33: 10: 29.15 L
a Ultimul domiciliu cunoscut : ■
VIITORUL - .13.45: 18; £9.13. I
a Osceola t COSMOS — 15.M: 18: 
33.13. \
a Omul orchestră t MUNCA — 
16: >8: 33. ' I
o Clnd pentru Infern : PROG RE- . 
SUL - 1343: 18: 33J5. \
a Toamna cheyennilor : LA RO- i
MET — 15.S3: IS,33. )

•&
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| Avram lancu |

I
I
I
I
ICimpenl (Alba), cu mențiunea 

că sigiliul proprlu-zls s-ar afla ”

I
I
I
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
" Insbeci
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I
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I trei

file.
tract

Imandarea 
poligrafică 
făcui. Num
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în cadrul unei largi acțiuni de 
valorificare a fondului docu
mentor al asociației transilvane 
ASTRA, aflat In depozitele Ar
hivelor statului — filiala Sibiu, 
cercetătorii uu făcut o descope
rire do marc valoare istorică. 
Este vorba de un sigiliu de ceară 

■ al lui Avram lancu, aplicat pe 
un document In timpul actlvb- 

J lății sale. Prețiosul decupaj a 
fost trimis, Intr-o .scrisoare, Ia 
15 septembrie1 1887, societății 

, Aslra de către Ghcrasim Clurea, 
1 directorul districtului Aslra din .

în păstrarea Iul Nlcolnc Ilențlu, ;J 
pe atunci notar In comuna Să- 
llșîc.dln Mărglnimea Sibiului. J 
înarmați cu aceste elemente, I 
cercetătorii arhivelor fac In pro- . 
zcnt Investigații pentru găsirea | 
parafei respective.

Pionierul Lucian Rob, elev la 
Școala generală nr. 1 din Blrtrl- 
fa, eite constructorul unui in
teresant instrument muzical, pe 
care l-a numit „orga monojazl- 
cd tranzistorizată, dirijabile cu 
ajutorul luminii*. Așadar, micul 
electronist a realizat un aparat 
cu ajutorul căruia lumina se 
transformă in sunete. In funcție 
de intensitatea luminii solare, 
orga tranzistorizată emite cliuer- 
te sunete melodioase. Inventato
rul ei a prezentat recent, in 
premieră, o audiție muzicală la 
Casa pionierilor din localitate, 
demon-jtrind că lumina Soarelui 
cintă. Acum el este preocupat 
să perfecționeze „Orga Soarelur.

La ce
kilometru
sînteți ?

I Cu o lună de zlio In urmă, 
semnalam la. această rubrică 

po drumurile publice din Jude-
. / ” ____ i

căror rost se părea că nu este 
dccit acela de a... induce In e- 
jjta'’" pe
Inspectoratului Județean de mi
liție a liiat măsura vopsirii tu
turor bornelor kilometrice. Lu
crările s-au oprit Insă aici. Deși 
a trecut atlta timp, pietrele kilo
metrice albe nu rămas simple 
repere „decorative*. Acum, ca să 
afle distanța de la Intrarea In 
Județ și plnă in Rm. Vllcea, tu
riștii nu nu nit punct de orien
tare declt.» kilometrajul de la 
bordul mașinilor. So pare că 
factorii de răspundere au rătăcit 
Iarăși drumuL Cine-1 scoate la™ 
șosea ?

Zîmbiti, 
va rog

iirmfi._____ _ ___
nr. 0101), exîstcniă,

&. I-ra uruiiiurue, pubLiuc ulii juâtt- 
p. îulîiVîleGa, a^unor indicatoare al

.«la/de,__ ______
■I' turiști. Intre,timp, .sur
de circulație din cadrul

I 
I 
I 
I 
J 

necole de borderouri pentru uni-^ ’ 
(alea foto. După ca s-a stabilit^ 
că, in total, acesta borderouri ar 
trebui să aibă aproximativ 2 f _r 
jnej’mttrceoloirul Florea Aper-i. 
Iroaic a fost insfirclnat cu co- » 
mandarea lor la întreprinderea 

.,..J din Suceava. Zis șl 
,___  Numai cd, la livrarea bor
derourilor, surpriză. întreprin
derea executase 2 009 de carnete 
a cite o sută file flecara — sufi
ciente să acopere necesarul tu
turor unităților foto din județ 
pe... opt ani de, zile I Nerespec- 
tare ae obligații ? Citufl de 
pufln. Din grabă sau neatenția, 
merceologul transmisese greșit 
comanda, iar întreprinderea su
ceveana o executase in come- 
clnțd. Deci, dintr-o trdsdturd de 
condei, o comandă de IDO da ori 
mai marc. Zhnblțl, vă rog I Dacă 
a cazul...

7 - 1 ’ ■

De la o diș- | 
cutie la
volan...

Cooperătiva meșteșugărească 
.Libertatea" din Rdddufi avea.

iIHtfN

â
i
i
i
i 
i
i

Plecat lnlr-o cursă spre Băile
Brădel (Argeș), autobuzul 31—
13—04517, proprietatea Autobazei

a-
ar
un

Brădet_ (Argeș), autobuzul 
de transporturi auto nr. 
Cotrocenl București, mal 
vea cîțlva kilometri șl 
jungea la destinație. La
moment dat Insă, po raza comu
nei Mușeteșll. In timp oa se afla 
la volan, șoferul Andrei Schiau 
a Început o discuție cu o pasa
geră. In aceste cor.dlțLl, la o 
curbă pe care conducătorul au
to n-a observat-o 1a timp, au
tobuzul a părăsit șoseaua șl s-a 
răsturnat Intr-un șanț do clțl- 
vn metri adlnclme. Rezulta
tul : un pnsnger a sărit din 
mașină șl a decedat, iar altul a 
fost grav rănit. în urma acestui , 
accident, conducătorul auto a 
părăsit autobuzul șl s-a spîn- 
zurot Intr-un copac din apro
piere.

Rubrică rcdac'alO do
Dumitru TIRCOD
Glieorqhe DAVID I 
și corespondenții ^cînteîi” *
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TOVARĂȘUL GHEORGHE PAMĂ S-A INTÎLNIT CU DElEfiATIA 
COHĂ A PARTIDELOR UNIUNEA NAȚIONALĂ AFRICANĂ 

01N.UJ Șl AFRO-SHIRAZI DIN 
REPUBLICA UNITĂ TANZANIA

ta ta’ . - ■ _ ■

Joi dimineața, ’tovarășul Gheorghe ’ .de tineret din' Iringn, Vf. J. Maleko, 
Pană, membru al Comitetului Exei secretar asistent al Secției relațiilor 
trolly, ah PraddluluLPermanent,■ se- externe a T.A.N'U.

I Au fost de față Nicolae Gulnfl, 
.............. membru al C.C. ol .P.CsR., președln- 
Africană lele Colegiulid central de partid, 

Constantin Vaslllu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.IL, Nicolae 

, , ,, ■-—------ .... Matei,; secretar al-Comitetului mu
lul Național Executiv al T.A.N.U., nlclpal București al P.C.R., șl Voirile 

Nieojcloiu, secretar al.,C.C. al U.T.Q 
Cu acest prilej, a avut loc un 

schimb de informații In probleme!de 
interes comun privind activitatea șt 
preocupările actuale olc celor două 
părți. . .

înfitaîrea s-a desfășurat Intr-o 
ambianță de caldă prietenie șl de
plină înțelegere reciprocă.

erelor al C.C. al P.C.IL, s-a Intllnil 
cu delegația comună o parlidelo- 
Unlunea Națională -
(T.A.N.U.) și 
publica Unită Tanzania, .uruium mu 
A. P. Blseko, membru al Corniletu- 
i ■ - 
conducătorul delegației, locotenenl- 
colortel ÎL HnJI. membru a! Consi
liului Revoluționar din Zanzibar, 
P. N. Mgaya, .comisar ol regiunii 
Ta'bora, Ilajabu Iierl, secretar gene
ral ni Ligii de tineret din Zanzibar. 
N. Mvangă, secretar executiv dis
trictual al T.A.N.U. din Lindl, J 
Mbonde, secretar ‘ districtual al Ligii

din Tie-- 
ormată din

r

Tovarășul Emil 
delegația Procuraturii R. S. Cehoslovace

Joi dimineața, tovarășul Emil Dod- 
naraș", vicepreședinte al Consiliului 
de Stai al Republicii Socialiste Ro
mânia, a primit delegația Procura
turii Republicii Soctaliste Cehoslo
vace, condusă da procurorul generai, 
dr. Jan Fejes, care se afl.fi Intr-o 
vizită In țara riioaslră. ' r . . ’

Din delegație tac porte dri Oldrich 
Doîejsi, procurorul general âl R.S. 
Cehe, dr. MIkuIm Pelcs, procurorul

, *
Delegația Procuratorii Republicii

Socialista Cehoslovace, condusă de ____ _______ _______ _ ____ ..™.„ „„
dr.-Jnn Fejes, procurorul general, a lucru In Procuratura municipiului 
părăsit, JoLdupa-hmtază. Capltata, ta- București șl la Procuratura Județeană 

Constanța șl au avut întrevederi cu 
ministrul Justiției, Vasil Iu Teodor, și 
cu vicepreședintele Triburialillul Su
prem, Ion Constant Manollu.

I ’’

:.‘4 •

drapltadu-se spro patrie.
■iul Olopenl, oaspel

TELEGRAME 
EXTERNE

-

Pe aeroportul Olopenl, oaspeții au 
fost salutați de Alexa Augustin, pro
curor general al Republici! Socialiste

salutați, deț Alexa Augustin, pro- 
------ ges’jTul al Republicii Socialista 
România, de alțl reprezentanți al con
ducerii Procuraturii Generale.

regional din .Bratislava, dr. ’ Jlrl 
Llska, procurorul raional din Kar- ■ 
lovl-Vary, dr. Miroslav Zak, lucrător 

■ta Secția pentru Administrația -de ’ 
stat de pe Ungă C.C. al.P.C. din Ce
hoslovacia. - - ‘

La întrevedere, care s-a desfășu
rat . inlr-o atmosferă caldă, , priete
nească,, a luat parte Alexa Augustin, 
procurorul general al Republicii So- 
clallsta România.

* S'
Tn timpul șederii rin țari 

membri! delegnțlel au făcu
■a noastră, 

icul vizita de

(Agerprcș)

U.RS.S.
i
4

PRIMIRE LA CONSniBL DE MINIȘTRI
Joi dupfi-amlnză, Ion Pățan, vlce-

i . . .....................................  ■ : ... --

mlrilslrul comerțului exterior, a pri- 
toU'po Eroi Yllmaz Akcal. ministrul 
Turismului și Informațiilor din Turda, . 
care face o vizită in țara noastră.

> In timpul întrevederii, care s-a 
..esMșurat Intr-o atmosferă cordială, 
nu fost abordata probleme privind 
dezvoltarea colaborării româno-turce 
In' domeniul turismului.

Jol după-amlnză, Ion PSțon, vice- Ln Întrevedere a participat Ion 
președinte al Consiliului de Miniștri, Cosma, ministrul turismului.

A fcwt de față Nnzif Cuhruk, am
basadorul Turdei la București.

*
Tot In cursul zilei da joi au avut 

Ioc convorbiri intre miniștrii turis
mului din România și Turcia privind 
"evoluția, relațiilor ta domeniul turis- 
nîulul intre cele două țări.

■
t

OASPEȚI DE PESTE HOTARE
Ministrul . agriculturii și silviculturii al R.P. Chineze
Ministrul agriculturii șl sllvicul-

a

Ministrul agriculturii șl silvicul
turii al Republicii .Populare Chineze, 
Șa Fflng, a avut joi dupfi-amlază o 
convorbire cu mlrds&ul economiei 
forestiere șl materialelor de con
strucții, Vnsile Patlllneț. Cu acest 
prilej, nu fost relevate rezultate și 

• preocupări in domeniul silviculturii 
In cele două țări șl au fost abordate

Cu prilejul celei de-a 19-a ani
versări a victoriei În Murele război 
pentru eliberarea patriei, ambasado
rul ILP.D. Coreene la București, 
Kang lăng Sflp, a oferit, joi seara, 
un cocleli.

Au participat Ion Dinei), necretnr 
nl C.C. al P.C.IL, Teodor Marinescu,: 
șef dc secție la C.C. nl P.C.IL, Petru 
Burlacu, adjunct id ministrului afa
cerilor, externe, general-colonel Va

sile Ionel, adjunct nl ministrului for
țelor armate, gcneral-locolencni A- 
lexandni Dfihescu, adjunct nl minis
trului de interne, membri ni condu
cerii unor Instituții centrale șl or
ganizații obștești, general! ?1 ofițeri 
superiori.

Au fort prczențl atașați militări nf 
unor misiuni diplomatice acreditați 
in București.

(Agarpres)

unele aspccie ale colaborării între 
ministerele de resort.

La convorbire au participat repre
zentanți al eonduceril Ministerului 
Economiei, Forestiere și .Materialelor 
de Construcții, precum șl specialiștii 
care însoțesc pe ministrul chinez In • 
vizita In țara noastră. , ;

’ X. ' (Agerpree) -

Delegația Ministerului Federal pentru Dezvoltare 
Tehnicâ și Investiții din R. S. Cehoslovaca

tru Știință șl Tehnologie, condusă de 
Nicolae Bărbulcscu, vicepreședinte 
al consiliului; ta cadrul cărora s-au 
stabilit mol acțiuni privind colabora- » 
rea șl cooperarea in domeniul cer
cetării șliințlfice șl5’tehnice între cele

(Agerpres)
■ . ■ r

Șa Făng, a avut joi dnpă-nmlază 
convorbire cu ministrul econom!

între 24 șl 27 iulie ne-a vizitat 
țara o delegație a Ministerului Fe
deral pentru Dezvoltare Tehnică și 
Investiții din Republica Soci nil.«;iă 
Cehoslovacă, condusă de Antonin 
Mra.zek. adjunct ol ministrului. , __ ,,  ____ _

Oaspeții au avut convorbiri eu o două organe pentru știință și
delegație a Consiliului Național pen- nlcă. ,A"‘

j LA C.E.I.L.-IAȘI

j Noi garnituri de mobilă
J IAȘI (Corespondentul „Scin-
ț teii". 31. Corcacl). — An de an. ___
i constructorii de mobilă din lași ror 
) și Vaslui, din cadrai C.E.LU d'ula

i' .'ii.5'
■i i a ’
i (

£1

1J0I dimineața a părăsit ’ portul 
Constanța un detașament do nave 
militare românești. sub comanda 
contraamiralului Mlhal Aron/carc la 
invitația comandantului suprem al 
Fiolei Maritimo Militare a U.ILS.S. 
va fnco o vizită In portul Sevasto
pol, pentru n asista la festivitățile 
prilejuita de sărbătorirea Zilei Flotei 
Maritimo Militare a U.ILS.S.-

•S Mu sS ăpjul.o LO"

Ieri In (ari : Vremea a fost 
Imuabila ta Bar.ni, Transilvania, 
Maramureș, Oltenia șl Muntenia, 
unde -cerul a fost mal muls norus 
șl au căzut averse de ploaie, Inso
lite do frecvente descărcări elec
trice. In Moldova f! Dobrogea vre
mea a fost călduroasă, cu cerul 

, yttriabiL Vlntal a sufla; slab, pînă 
la potrivit. Temperatura aerului 
la ora 11 oscila Intre 18 grade la 
Poiovrad 5l 33 de grarlo la Vlzini. 
La București : Vreinea a fost In 
general Instabilă," cu cerul mal 
mult noros. A plouai temporar. 
Viatul a suflat slab, pină la po
trivit. Temperatura maximă a fort 
de £9 de araileițlaygfeRj^g

Tlmpnl probabil pentru zilele de 
29, S3 șl 31 Iulie. Iti -Iară : Vreme 
In general-instabilă. Cerul va fl 
temporar noros. Vor cădea pîol lo
cale. ma! ales sub formă de aver
se, însoțite frecvent da descărcări 
electrice șl dc Intensificări , sie 
viatului. Temperatura va continua 
să scadă la începutul Intervalului, 
îndeosebi In nordul țării. Minimele 
văr n cuprinse intre 10—33 do gra
da; lor maxlmelB între S3—10 de 

\Tdade, local mal ridicate.' La Bucn- 
i .-;H t Vreme u.țor instabilă cu 
cțrul terni»rar noros. Se vor &am- 
npla descărcări electrice s! plo! de 

.'."i::.".' durată. Virilul va urezenta 
/ nltmsltlcări temporare. Temtrera- 
xura va marca o ușoară scădere la 
începutul intervalului.

t V
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PBOGILAMUL I J
9,to Deschiderea emisiunii da dl- ’ 

mlncală. Telex. I
9,63 Dc in dcclzlo la acțiune. In- > 

depllnlrea hotfiririlor Confe- l 
rimei Naționale a P.C.U. 1

S,13 Film serial pentru cop!! „Fiul l 
mării". J

19,K) Cure do IJinba germană (tec- ț

10, M 
1®,«

10,55

11, to

'izto .. BHH
17,3Q Deschiderea

da a S-a). ■ i
Dcsone animate. \
Melodii dlstnictlvo cu vlolo- < 
nlsiul George Carabulca. ț 
„Prima poarta n tării* — re- ; 
portaj TV. )
Pagini de umor : „Aventuri i 
In epoca de piatră'. )
Telejurnal.

emisiunii de 
după-amtază. Curs de limba 
engleză (lecția a 8-a).

lă.te Imagini din Peru. 
J®,!3 Hovista Utor-ară TV. 
nt.to Tragerea Loto.
1B.S9 Satul tuiului 2SM. Un expe

riment la Stolcăzicș-U-OIL
lî.îă „1K.I* do wrl". 
to.M Telejurnal.
IJ.to Festivalul national de muzi

că ușoară — îsai. Concurs de 
creație. Transmisiune directă 
de la Constanta-

11,to Film arilsUq : „Îndrăgostitul". 
Regla : Pietre Etalx. Cu : 
Pierro Eîalx. Karin Vesely. 
Jean Pierre lloutler.

M.I5 de ore".
32,w Foibal : Campionatul euro

pean universitar (semifina
lele) nomănln — Snanla (re-, 
priza a s-a). înregistrare de 
Ia Constanța.
PnOGBAMUL II

20,03 O viață pentru o Idee : Ni
kitin (H).

20,23 Biblioteca pentru toți : Di- 
mltrto Anglie).

21.18 Agenda.
31J5 Cluburi sportive bucureștone.
31,43 Film documentar : „La ea 

te-al glndlt î“ — producție a 
studioului

Ă
I

I
i
■

Sțîpviexz Sahia". t
ț 21OT Dans șl muzică de pretutln- ) 
> • denl. Folclor din n. P,, Un- t 

gară. ț

■ — produețle a > 
clnematograflc ț

£

■5 .
*■'

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialisto România. Cohtellu 
Slănescu, a trimis o telegramă de fe
licitare ministrului relațiilor externe 
ol Republicii Peru, general de bri
gadă Miguel Angel dc la Flor Valle, 
cu prilejul sărbătorii inațlonalo a 
acestei țări.

*
’ La Tlrgovlște-a avut loc, Joi, ver
nisajul expoziției de fotografii Inti
tulată „Comori țle. artă ale Fintahț 
del“b-Ea reunești' -224) de oxponaîa, 
căre:-inf.1țlțcnz,l aEșiactolreprezenta-, 
live alo culturi! finlandeze.
fi.. n-ft.-ln

★

nlsajul expoziției de fotografii tatl-

Ea reunește s23tt-.de oxpanaîa,

și Vaslui, din cadrai C.E.LU 
Iași, se prezintă in fața cumpă
rătorilor cu no! tipuri de mo
bilă. mal 'rumoare, rnol'durabi- __ ____ _____

’ le. Alături-de MhWieroase - aarv mobilă Ieșeni au 
. nituri șl piese do mobilă afla-;

. te In producție de serie, prin
tre, care Bamorelo da zi si hol 
..Boema" Idln stejar masiv, bi
bliotecile ..Cadat’ (formate din 

;mal multe corpuri In 0 va
riante). hă cel ie „Sherpo" îl 
..Jumbo" pentru cămine s! cresc.

. taburetele ...Pescarii!" si altele. 
’ fabrica ieșeană n realizat tre! 
'garnituri «oi. Este vorba de car- 

-•."riltțjra liW".vforrtint8''tl!iiiilî;’
,■ 1 ... .

—J—'.—
-jg 'io ■ fijElrioius iș mim

• ■ ■ ;. ■ ...

rlante). ‘ Jjănclle „Sherpo' 
.Mumbo* pen' ' ’ •

k

piese, camera do zi ,.Zora“ 
dormitorul „Nocturna", ale că- l

, piese — paturi cu nootiere. ;
__ lapuri din corpuri suprapuse. J 
canapea, fotolii, măsuțe etc. — i
se pot combina și adapta- oen- 
tru oricare Încăpere. Meșterii de ț

i moi realiza: t
pentru producția anului viilor )
trei tipuri de biblioteci, din mai ’ il 
multe corpuri, finisate cu Lirai- .'
re exotice. Frumoasă si practi
că eate 'si aamilura „Farmec". I
produsă la fabrica do ntobilă din ,
Vaslui., Ea ee compune dlnte-un ț
dulap format din trei coruuri. I
o canapea sau divan (dună ore- i.
ferinte). o nwuă. patiu scaune șl '

nq okli rotii l 
f.- «onfi

' ' 1
A 

i r " n siamoiooiu
■

o banchetă. ’ 
ital* c 

•ii *î{ . 1 ' »‘r, .rețin r ■. ‘i--
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Asîă-seară, la Constanța 

fenultiniyl cuplai 
a! caiwintti 

eurapean uakersitar
CONSTANTA ’. — (Corespondentul 

„Sdnlell", Radu Apostol) : întrece
rile din cadrul campionatului euro
pean universitar, care se1 dispută In 
Constanța, nu Intrat In «faza decisivă. 
Ultimele două „seri pline", clnd au 
avut loc sferturile de finală, nu pri
lejuit o departajare reală a valori
lor. Poale’face excepție doar scorul 
categoric de 0—1 dintre Iugoslavia 
!.s Belgia, scor care s-n realizat de 
foni în ultimele 10 minute nle ptir- 
liael, prlntr-o „cădere" inexplicabilă 
a studenților belgieni. După cum se 

• știe, echipa noastră a dștlgat pină 
acum relativ ușor, antințtadu-se pre
tendentă la titlu. Aceasta este de 
altfel șl părerea unor specialiști 
care au urmărit: Jocurile dc In Coi>- 

sirmța. Anircnprul Angelo Nlculcscu, 
spre exemplu, consideră că, o dală 

.trecut meciul_
foiballșili noșîri slnt foarte aproape 
de a cuceri locul I. Arbîlrul Victor 
Albert (Luxemburg) — care a con
dus partida România — U,R-S.S. șl, 
firește,~a putut urmări șl jocul celor
lalte competitoare — anticipează, de 
asetadnea. o victorie românească.
Prezența la Coristnhța a reprezentan

ților •studenților din numeroase țări a 
constituit un prilej de cunoaștere șl 

; înțelegere, do legare a unor trainice 
prietenii. Acest lucru a fost reafirmat 

■încă o dată de reprezentantul F.I.S.U., 
Teodor Oile, cu prilejul recepției 
oferite in cinstea participanțiior la 
actualele campionate de Dan Mar
țian, ministrul pentru problemele ti
nerelului. „Organizarea — spunea 
domnia sn — n fost iwfectfl, tar os
pitalitatea și generozitatea gazda! jr 
impreslonahțof. Aceeași părere ne-uu 
Impârtâșlc-o Vladimir j!rn, repre
zentantul U.E.F.A., șl Nlcu Glanoiton, 
șeful delegației olandeze.. In timpul 
liber dintre antrenamente, formațiile 
studențești au vizitai salba de sto- 
țlunl balr.eo-mnrine do pe litoralul 
românesc, monumentele istorice din 
vechea celate n Tomlsulul .șl din îm
prejurimi, nu luat parte la Inlllnlri 
prietenești cu studcnlll fotbaliști din 
alte" țări. . . . .. U.-X A.

f■ . ......

cum și delegații 
pante la sferturile de finală au fost 
primiți de Petre Nlcolne. primarul 
municipiului.Constanța, președinte do 
onoare ol comisiei de organizare a 
campionatului.

Meciurile de aslă-scară — la care ac 
scontează pe o- asistență record — 
stat așteptate cu firească ncrâbdwo, 
suporterii echipei româno nutrind 
speranțe mari ta calificarea el pen- 
iru finală. Cuplajul are „ta desrhl- 
dere" partida Cehoslovacia —'Iugo
slavia (de la ora 18) șl, ca „moment 
de vir£“, partida România — Spania.

X

i

1

3

•?

1 Angelo: JN'lculescu, 
consideră că, o dată 

cu echipa sovietică.

Iert dimineață. reprezentanții
F.I.S.U., U.E.F.A șl U.A.S.R.. pre- 

1 delegații echipelor partlc1- 
pante la sferturile de finală au fost

1

În cîteva rînduri 
.wf.

nANDBAI» — Turneul Internațio
nal masculin de handbal a continua* 

îleri In sala siwmirllor din Pitești. 
Iată rezultatele Înregistrate : Romă* 

tala B—România (juniori) 28—10 
(13—0) ; România A—România (tine
ret) 30—12 (9—0) ; Bulgaria—S.U.A. 
10—16 (0—0). Astăzi) au loc partide
le : România B—S.U-A șl România 
A—Bulgaria. BOX. — Lotul nostru 0- 
llmplc.— care, după cum intehțtonea- 
ză ■ federația de specialitate, va avea 
la Munchen dto un reprezentant la 

’flecare categorie de greutate — are 
de pe acum titulari la opt categorii : 
AL Turei, C. Grulcccu, G. Pomelcu, 
V. Anloniu, CI Cuțov, v; Sllhermann, 

',1. Gyârftl,, AII Nfistac. Titularizarea 
la celelalte trei categorii se va face 
la 7 august clnd, la Pitești, rar a-

B 11xa • ' c dancii S a» ■' Bl. Bal

/

ria celelalte trei categorii se va face 
la 7 august clnd, la Pitești, vor ti
vea loc meciuri de selecție : Marian

\ • f’1 =’ >-__
■H

(Urmare din pag. I)
-'..tf ■■■'■< -j țr li'.' - ■ H

f

Lnzfir va boxa cu Toni Mircea (co
leg. cocoș), Ion Siliște cu Marian 
'Gullhenc (semigrea) șl Inncu Angliei 
cu Ion Alese (grea). ȘAH. — Florin 
Gheorghiu a remizat ,șl In cea dc-a 
doua partidă (cu vesl-germnnul. Ile- 
chle) la lumeții zonal iientru cam
pionatul lumii, kt Helsinki. • Echi
pa studenților români la turneul fi
nal al C.M. studențesc conduce cu 
2—1 (o partidă întreruptă) In meciul 
cu selecționata Bulgariei. După ’5 
runde, ca totalizează 9,5 p. NAT ATI I- 
— Italianca Novella Cnlligarls a sta- 
blllL tacă un record .european : HM" 
pe distanța de 800 m liber?* ATLE
TISM. — Pe stadionul olimpic din 
Helsinki, finlandezul Lasso Viren a 
clștlgal proba do 5 000 m In 13'10" (al 
treilea rezultat mondial al tuturor 
timpurilor).

Succese în dezvoltarea 
agriculturii 

ținutului Altai
MOSCOVA ' 37. — Corespondentul 

Agerpres, L. Duță, transmite : Zta- 

tul in J legătură cu dtecultaren do. 
către C.C. al P.C.U.S. a problemei 
„cu privire ta activitatea Cpmltetulul 
de ținut Altei al P.C.U.S., In dome
niul sporirii rolului specialiștilor ta 
dezvoltarea producției colhozurilor șl 
sovhozurilor". ArfiUnd că organlznțln 
de partid o ținutului Altoi a obținut 
anumita succese In dewoltarea agri
culturii, comunicatul apreciază că 
.acestea șlnt determinate in mare 
măsură de faptul că In ținut se ma
nifestă o atenție permanentă f0ță de 
munca cu cadrele de specialiști din 
agricultură, se manifestă grijă pentru 
sporirea rolului acestora ta dezvolta
rea producției colhozurilor șl , sov
hozurilor. C.C. al P.C.U.S., arată co
municatul, consideră că activitatea 
depusă de comitetul da partid nl ți
nutului privind sporirea rolului spe
cialiștilor ta producția colhozurilor 
și sovhozurilor necesită o perfecțio
nare continuă.

în comunicat se arată că; In 
scoduI stimulării creșterii profesio
nale a lucrătorilor și al justei lor 
repartizări ta sectoarele de produc
ție, s-n jKT.mfa anul acesta să se 
Înceapă activitatea de efectuare ■ In 
acest ținut a atestărilor specialiștilor 
in agricultură.

Premieră energetică
' ■ ■■ >• ■

pe . Enisei
O imnoriantfl premieră energetică 

a avut loc In Uniunea Sovietică s Co
misia guvernamentală special Insti
tuită a semnal actul de r<rcepție a 
uneia din cele mai mari hidrocen
trale electrice din lume, cea de pe 
fluviul Enisei — hidrocentrale Kras- 
noîarsk — uvtod o puiore' de . 
0 (Mffl OCă kllowațL

Barajul hidrocentralei Krasnoiorsk, 
care întretaie Eniseiul în apropierea 
localității Dlvnogorsk. orc o înălțime 
de 121 metri, fiind lung de 1072 
metrL

De la intrarea în funcțiune a 
primelor agregate plnă In pre
zent. hUdrocent-aln a nrodus besfe 
58 OH) MO (KM) kW/h energie electrică, 
amorllzlnd toate cheltuielile pentru, 
instalațiile, energetice.

—________--

CU PRILEJUL 
CELEI DE-A X1X-A 

ANIVERSARI A INSURECȚIEI 
NAȚIONALE CUBANEZE

MITING LA HAVANA
HAVANA 27 (Agcrpres). .1—. Cu. 

'priWJtllofieteiGde-a XIX-a0aniVeraâriri 1 
la Insurecției Naționale CUbfcăcze.alajH l 

H'ifose organizații cardinaroc ■ 
a râire'd luat râvtatulJEldnl:»' 
iîf Subsecretar 'UldB‘C.dW' uhu 

Partidului Comunist din Cuba, prim- 
■ninislru ul Guvernului Itavoluționar.

Agenția Prensa Latina relatează efi 
Fidel Coslro a apreciat recenta Ha 
vizită in țările socialista europene 
cn Interesantă și rodnică, relevlnd. 
in aceiași timp. Inicriftul iftrilor vi7 
zltoic față dc revoluția cubaneză.

Aburdiud problematica tallno-ame- 
rlcnnă, conducătorul cubanez a men
ționat procesul revoluționar care re. 
desfășoară ta-Peru, țarfi care a re
stabilit de aurind relațiile diploma
tice cu Cuba. De asemenea, dind citi
re unei licrisori primite din partea pre
ședintelui Salvador Allende, în care a- 
cesța menționa că Rcpubjlra Chile se 
află; ca întotdeauna, alătur! do Cuba. 
Fidel Cost-o a acordat o înolifi’ apre- 
clero relațiilor cubano-chilleno.

In1,cadrul aceluiași miting- o iuat 
cuvtatul Nguyen Th! Btr.iv minis-- 
irul afacerilor externe al Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului-do Sud, caro 
se află ta‘r-o vizită de prietenie Ia 
Havnha. Nguyen Th! Blnn a adresat 
mulțumiri, ta numele F.N.H șl ol 
GULP., guvernului si poporului cu
banez, guvernelor și popoarelor ță
rilor socialiste Și °te statelor iubi
toare de pace șl dreptate din lume, 
■penlru sprijinul manifestat față de 
propunwlle de pace prezentate de 
G.ILP. al Republicii Vietnamului de 
Sud in vederea reglementării păș-

rele sovietice au publicat comunii

propuneri
G.ILP. al
l—___
nice a problemei vietnameze.

icn-

fix

■

sulul, tehnologic. III Nor- 
________ __________ marea tehnică. IV Ncce- 
noulul local nl grupului, 
că au p. lniral in,., rezo
nanță, adică au Începui 
să viseze î cu ochii "des
chiși șl cu glas tare, citm 
le stă bine tinerilor :
,Cum or - afl arate,cln-

Excelenței Sale
Domnul general de divizie

JUAN VELAȘCO .ALVARADO
Președintele Republicii Peru

; t ■■ lima
Cu prilejul shrt>&toril,aat!<MMle;a Republicii Peru, am idebseblta plfl- 

" lențel Voasfre șl poțxMrului peruan prieten, ta nu
Cu prilejul sărbătorii, naționale ă BcpubUcIi Peru, am 4 deosebi ta plă

cere să adresez Excelenței Voastre șl poporului peruan prieten, ta nu
mele Consiliului de Ștaț, al poporului român șl al meu persosial, cordiale 
felicitări’șl cale ma! bune urări de prosperitate și progres.

tml exprim convingerea că relațiile de prietenie șl colaborare exis
tenta între țărilo noastre vor continua să se dezvolte șl să se consolideze 

Lin Interesul popoarelor român și peruan, al înțelegerii și păcii In lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Steri 
al Republicii Socialiste Români»

Excelenței Sale
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU

PiQșcclinfelc Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia sărbătorii naționale franceze, Excelența Voastră mirii adre

sa* un amabil mesaj, care m-a mișcat foarte mult
Mulțumindu-vă sincer, îmi exprim, ca și dumneavoastră, convingerea 

Că relațiile prietenești care unesc Franța’șl Romania se vor dezvolta sî 
inal mult, în Interesul reciproc al țărilor noastre șl al păcii.

GEORGES POMPIDOU

Excelenței Sale
Domnul ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România. 

BUCUREȘTI'•î I
Vă mulțumesc pentru feliei țările dumneavoastră cordiale sl urările 

de aucccs pe care ml le-ațl adresai.
La rfndul meu, îmi exprim dorința ca relațiile noastre prietenești sfi 

«e-întărească, îndeosebi pe calea cooperării.
s v

Î.4

a w 1^1
B223D
jF H H |
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PIERRE MESSMER
Primul ministru ol Franței

? tfe;
p.

a Republicii Peru
națională a Repubil- ților industriale". Ultima a mar- 
lulie, aniversarea cu-; cat, de fapt, prin posibilitățile

' Sărbătoarea 
cU Peru —-28 ,___ _ ___________ . —, „„ ______ _
cefiri! Independenței prin Inlătu- create !n privința participării mun- 
rarea dominației coloniale spaniole dtorildr ta conducerea, și gestlo- 
— se desfășoară anul acesta pe fun- . narea întreprinderilor, începutul 
daiui multiplelor prefaceri hinoltoa- unei noi etape In procesul prefe
re, realizate In ultimii an! ta a- cerilor progresiste din țară. O știre 
ceastă țară. Dc altfel, așa cum de- sosită Ier! anunță exproprierea 
'clara președintele statului peruan. ,,Companiei naționala de telefoane"1. 
Junn Velasco Alvarado, acest pro- Prima etapă a procesului de re
cea „este o continuitate o unui, formă agrară se va încheia ta 1975. 
mare, dar Incomplet efort Istoric," Aceasta va însemna, practic, după

■' mW"
garantăm șl să' In- vald&, desființarea sistemului ta-taie __

depUnjiț marea operă .Ipwtputt ,-r-

tombrlp 1563, guvernul condus de 
președintele Alvarado a Inițiat d 
seria de măsuri menite să ducă la 
tecuperarca națională a bogățiilor 
șl resurselor, naturale ale țării, In 
lichidarea consecințelor subdezvol
tării; Ja afirmarea de sine rtătăloa-

15, Intr-un cuvin* la. promovarea 
unei- politici corespunzătoare In
tereselor’ poporului peruan. Printre 
măsurile înfăptuite pe această linie

ăl.

EVUUUUUCU, u lioporuiui nostru . vjUT.iAiUB „,.u.»i uiuiiucuv 1-
Incă»de la instalarea sn. în oc- «Ații In agricultură, Îmbunătățirea

' 1 '   ’ ' ' condițiilor do viață materiala ș!
spirituală a ț&ranllcr.
. Poporul român urmărește eu 
profundă simpatie eforturile po
porului peruan. Îndreptate spre 

_ ___  ______ . consolidarea Independenței șl dea- ■ 
târli; in afirmarea de sine .stătătoa- ' voltaren econornlco-sorială a țării 
re a Perului pe arena Internaționa- . salo, transformările înnoitoare cârc 
”,_____________ - ■ ’__ _________ a ge realizează In Peru spro folosul
unei- politici corespunzătoare in- |4rll ji,poporului — expresie su- 

' teraselor' poporului, peruan. Printre 
măsurile înfăptuite pe această linie 
so numără exproprierea, la nunta! 
o săptămlnă do la preluarea putorii, 
a puternicei ..Internațional Pe
troleum Company*1 (I.P.C.); filială a 
lui „Standard Oil of New Jersey?. 
Isistliu!ndu-s6 aatfe! controlul sta
tului asupra b M la sută din po
tențialul energetic valorificat ol

fii

țării șl,poporului —.
gasllvă o proceselor șl noilor ten
dințe cu se manlfeală pe continen
tul latiisfi-aincric.in, a diversității 
forțelor socialo care, animate do 
țeluri patriotice, înțeleg să miiilczc 
cu holăriro .pentru cauza nstailrnă-' 
rli și progrețulfi! poporului lor. 
între Republica Socialiștii Tlomănln 
și Republica Prim s-nu stabilit re
lații do' prietenie și colaborare, ba- 

irinctpiiio deplinei egaII- 
, . ln-
depondanțel ?! suveranității națio? 
oale, neamosleculu! in" treburile In-

-țării. A fost lichidat, totodată, prin mte pe principiile deplinei cg 
ncaartn unul dintre principalele ;ob- ; H|L Iir -drepturi,- respectului . 
slacnle în calea dezvoltări! econo- <’ ■
mice dlva'riiEcațc. 0 octombrie, gț—......... ................ ........ .  ...
data promulgării decretului, ide ex- teme țj avantajului reciproc. O ex- 
p-oprte-e a T.P.C.,’ a fost 'proclama-' prdalc a acestor buna-relații a con
tă In Peru _Z!ua demnității națio- sttailt-cMntSlnlrea care a avut loc ' 

, In New York, In 1970. cu. prilejul 
oligarhiei sesiunii jubiliare a Adunării Ge- 

mtrind In herule a O.N.U.,, Intre tovarășul 
Nlcolne Cenuțescu șl primul mlnlB- 
tni ’peruan Ernesto Montagne. A- 
rare’ economică și ’tehnică, semrâle 
In anul 1963, ca șl alte înțelegeri 

__ . ______ , ? ulterioare, deschid largi ;'perapec- 
prin adoptarea legii reformei n- E!,,'e penlrâ dezvoltarea eolnhorări! 
grare. n reformei bancare. Aițl Intre cele două state, ta Interesul 

.pași Înainta," pp acest drum nu In- 
semnat măsurile luate In domeniul 
pescuitului, legea generală n in
dustriei, carp a L-ecul iii tnlinlle 

’statului principalele ramuri ale 
industriei,"Inclusiv, aiderurgla, me
talurgia ndfcroasaior ?1 marea in
dustrie chimică și legea „comuni lă-

stacole în calea dezvoltării eeono-

' natoT.
Rezlștlnd presiunilor .,.

Intenta șl exterric, concent.__ ___
Jurul său cele mni largi șl mal di
verse foric patriotico națlonâio; -- .-——------ --------- ..
progresiste și democratice ale ță- cordul comercial șl cel de coops- 
rll. nouLguvem peruan a continua" rar<"' ?! "ehn’riî. semnate
adlncirco procesului de transfor- In anul I960, ca șl alte ’ 
mări sociale, politice, și economice, ulterioare, deschid largi perepec-

1
Itopoarelor noastre și al păci!.

Cu prilejul aniversări! a 151 de 
ani de ia declararea Independențe! 
naționale, poporul romfln transmi
te poporului peruan sincere și calde 
urări de prosperitate, pace și pro
gres. . -

V. PÂUNESCU

dau măsura hărniciei șf 
entuziasmului. '

Și mal pot fi găsiți, de 
asemenea, elevii grupu
lui școlar, ta nceste zile, 
ta hoiele uzinei. „îi trage 
ața către uzlna-ruamă, 
sini nerăbdători ca niște 
mlnjl in Mu să arate 
ce-au învățat și .să 11 se, 
spună, in sfir-șlt, nu c- 
levi, ci muncitori, strun
gari, lăcătuși, sculeri — 
no spune, in limbajul său 
colorat, tovarășul Victor 
Naghl. director general, 
al Erou al Mun
di Socialista. .Chiar azi, 
continuă3 eh am pus „A- 
probat" țve cererile a 2t® 
tie elevi da-air noștri care t 
vor să lucreze in uzină. 
Din august, oljl 200 se 
vor prezenta In hale ; dar 
eu știu că vor fi mull 
ma! mulțl. Știți ce în
seamnă aceste 400; de 
cereri ? între 15—20 de 
zile cîștlgnte în bătălia 
cu timpul. E mult ? E 
puțin ? Răspunsul nl-i
vor da rezultatele con
crete. din hnjă". , 

echipe. Au muncit șl ca Plnă uiuna, alături de 
„necnllficațl", șl In mese- minunile miniaturale din 
rille învățate la școală. ts'.:'"c
dar riiulll dintre el nu prezenta .
învățat In paralel, „au brigăzile
furat" meserii de con
structori : zidari. dul
gheri,; fierari-bclonlști.„".

Dar nu numai pe .șan
tierul; „lor" lucrează în 
această, vacanță elevi de , , ___
la U.M'.M. El pol fi găsiți dă strălucire evocă. In
șl la stadionul In lucru, șl aceste zile de efervescen
ta plaja ta curs de ame- -
najare do pe rlul Tirgu- 

-liil, si; la-calea ferată din 
Interiorul Combinatului 
de ciment — pretutindeni 
unde, constltulțl In vesti
tele brigăzi „Argeș", cel 
10 OM de utcciștl al Clm- 
pulungulul de Muscel (un 
sfert din populația de azi 
a străvechii cetăți) tș!

omul. Șl-stunci, firesc, 
stăruim să aflăm unde 
sint in aceste zile elevii. 
Ni so răfpunde, tot scurt, 
cu aceeași greu disimu
lată itriindrie do părinte : 
„Elevii sini pe schele". 
„Muncă volunlar-patrioti-’ 
că de vacanță „Nu. 
muncă - obișnuită. In. 
continuare, pe șantierul 
școlii noastre. Din anul 
școlar» 1070—107L elevii 

r nu muncit zi da zi acolo. • --- -j

tivo. V Justificarea teh- 
nlco-economlcâ“. Sini 
multe asemenea proiecte. 
Proiecte de poduri rulan
te, de strunguri carusel, 
de mori rabateze, de ta
blouri cu comandă elec
tronică. de autoiurlsma. 
Proiecte specifice Iul 1972. 
Specifice acestui timp’ nl 
cincinalului. întreb : Cu ........ .............. _ ......
ce proiecte de diplomă prin rotație, pc clase și

* *■-1\

„Cum or . să arate cla
sele ? Dar laboratoarele ? 
Dar curtea școlii Și 
uite-oșa. (din vorbă-n 
vorbă,-din vlsare-n visa
re, miinilc ;au început să 
caute înfrigurate creionul 
si hlrtla de; calc, Iar ate
lierele școlii au început 
să stea luminate 5 plnâ 
noaptea tlrelu.

Dar elevii ? Unde se 
află ncum coi care au 
tăcut cu mina lor lot ce 
vedem In' Jur. cei care, 
așa cum a lit do frumos 
spune secretarul do 
partid, și-nu întrupat vi
sele, la micron și secun
dă, In metal stidă, în 
lemn șl material plas
tic'?—. Itartăm această 
discuție In vreme de va
canță. Miroase in încăpe
re a lemn de’ creion șt o ...._ ,________
tuș uscat, a metal proas- mei scrii n școlii,
păi vopsit, a ulei fin,; a 1948—IM) ? Ml se i
clasă de școală a indus- de, scurt, nu fără
triek Pe oJ masă așezată tul
la loc de cinslie. sub un fără nostalgie, 
planiglob pe care sini secretând de | 
punctata meridianele și afla atunci, la MO, In pri

mul an al republici! 
noastre, tot In această 
școală) : „Proiecte de la
căte șl vefmorcle. Dar 
de-atund grupul nostru 
n dat Industriei peste 
5 050 de muncitori califi-, 
câți, dintre- care clteva 
sute slnt azi Ingineri șl 
tehnicieni. Nu proiectul

.4
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R. P. CHINEZĂ:
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Rec o
în R.P. Chineză s-a colic superioare stil 

încheiat, recent, cam- f plan ' cantitativ, dt 
panta de recoltare n calitativ. Un rol ' 
miturilor de vriră.’ Pe 
dmplilo însorita din 
sudul țări! forfota se- 
ccrătorllor șl a auto
camioanelor a încetat 
mai devreme ca in res
tul țării. Acum se 
face' bilanțul realizări
lor, Veștile, caro so- „_______  _________ ,
scsc dlh diferite pro- .populare din provlri- 
vincî! ale Chirie! rele- 'J" ...........
W efl anul ncftaln an o 
fosl obținute recolta șl cu 10 In gută mai 
mal mari docil în 1971. mare față de anul tre- 
ctad B-n realiza! ccn" cut. In provinciile _ ....
mal bun£ recoltă dc la Shanduh, Ceklan șl fârait' statcmur<te teî- 
alibi'rnre. Rezultate de-, altele,, prin lucrări de gnțle^ extlnrindii-se 
osebit dc valoroase nu hldroameltarațil ... ... .
fost’ înregistrate' In " ' 
provinciile Shandim. 
Uonnn, llopel, Ktang- 
su, Anlniei, S'eluan și 
altele.

Ziarele din Pekin 
subliniază că In lunile 
de lamff ?i. primăvară, 
organizațiile de partid 
de ta sate nu desfă
șurat o activitate sus
ținută de mobilizare a 
întregului i 
uman șl material pen
tru asigurarea unei re-

ti.
â record

Șpe atacate de boli crlpto- 
. șl gnmlce. Dar prin efor-

----------  _.. .-ol ho- turtle membrilor co
tărilor In sporire» munalqr populare, c- 
producțlei l-au avut c- fectele multor cnla- 
xccutarea la tâmp a mllățl ou fost Inlălu- 
arăturilor, folosiriJa rate, oslgurindu-se o 
judicioasă a tagrfișă- recoltă bună. Folosind 
mlntelor chimice’. A- cu pricepere - sursele 
plicind pe scară largă de apă pentru com- 
tnetodele'avansate die 

so- agrotehnicii, comunele
1 baterea ■ .secată!,, co

munala populara 
■-rp-awra-r-'re-.-- -r.-rj----- . provincia 'Slutndun ou
vinei! ale.Chinei rele- :in Ceklan au obținut extlM suprafața ’ ’ 
■--.1 că anul acesta nu. o producție in hectar gală la 12 milioane 

hectare. Șl In subur
biile Pekinului și ale 
TicnUlnulul a frai

o s-au prezentat elevii pri- 

1948—1M0 ? Ml se răspun- 

tul do rlgoaw (dar nu ?!

partid so

. terln 

scurt, nu fără zlmlie-
;“Tij

!. sub un fără nostalgie, pentru că

punctate meridianele și 
paralelele cucerite de pro
dusul românesc ARO pe 
patru continente, na a- 
trag otcnlla dtcvn regis
tre solemne ca niște 
cărți dc onoare, titrate, 
frumos, ta culori, cu la
pidare do desen tehnic 
slnt dteva dintre lucră
rile de diplomă nle ele
vilor. Nolăm la Intimi’1"

• re : , „Elevi lacob l 
Proiect de tambur cu bu 
tuc asamblat, cu o pro
ducție anuală de 59 (MR 
de bucăți. I Regimul de , 
lucru. II Stabilirea proce-

tehnic

pta do diplomă contează, ci
Ion ca să zle așa, „prototipul"

de om pe cnre-1 dai pro
ducției
. Desigur, , . ___

, de diplomă contează ta 
primul rind. Contează

T.

nu proiectul

Plnă al f, alături de

sala de clasă, alături de 
da ,pc schele și In 

-...„-^11.,'' „Argeș*, con
semnăm gestul elevilor 
de la U M.M., materiall- 
rait in ©emnfitur* pusă ne 
cererea de a lucra, ho 
timpul vacanței. In uzina 
lor. Un gest 0 cărui coIț

tfl creatoare fără prece
dent. clnd Întregul popor 
a pomii cu entuziasm la 
îndeplinirea 
Conferințe!
partidului, valorile etice 
ale „obiectului" cel mai ' 
de preț ne care sl-I însu
șesc tinerii din școlile 
Industriei — spiritul mun
citoresc.

r-'- -;~â

hniBrirllOT
Naționale o

if

au 
fost redate ngrlcullu- 
rii zeci de mii de ’ 
tare de pămlnl.

Tn ultimele 
atll în parten 
nord, dt șl In 
sud a țării, 1 
au fost lovite de o se
cetă îndelungată șl de 
furtuni rar Intllnlte 
In ultimele decenii. în 

jltlzore a provinciile Shansi, 
potențial Shensi, Hupei, ca ■ șl 

In suburbiile Pekinu
lui, culturile au fost

bec-z

luni, 
da 

1 cea de 
culturile

din

Iri-

suprafețele cultivate 
cu gri 11, orez și alte 
cereale.

Membrii comunelor 
populare din. întreaga 
țară, ocupați acum cu 
tasfim în tarea unor no> 
culturi, muncesc cu 
rivnă, pregătlndii-80 
să siringă o recoltă 
bogată șl In sezonul 
dc toamnă. ' '

T. GĂLÂȚEANU
Pekin 1
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PARIS 27 — Trimisul special 
Agerprcs, Nlcolae Pulcea, transmite: _ ___
Joi 27 iulie, la sediul Comitetului. adjunct al p;c. Francez, 
Central al Partidului Comunist „Noi considerăm că lucri 
Francez s-au desfășurat lucrările 
Conferinței partidelor comuniste și 
muncitorești europene ta sprijinul 
luptei poporului vietnamez.

Au participat reprezentanți _ 
de partide comuniste și ■mundlor’cști 
din Europa.

.Partidul Comunist Român a fost 
reprezentat de tovarășul .Ștefan An
drei, secretar al C.C. al P.C.R.

în cadrul conferinței s-a relevat 
importanta intensificării acțiunilor 
menite să exprime cu șl, mai multă 
forță solidaritatea cu lupta eroică a 
poporului vietnamez împotriva agre
siunii imperialiste, u acțiunilor' pen
tru lărgirea sprijinului de masă a- 
cordnt popoarelor Indochlnei in ... _______
lupta lor justă pentm libertate șl va continua să se desfășoare in spi- 
independență-itațlonală, 1' pentru - ta- ’.■•-■•i**-.•»«....■ ■ • ■ ..... .
cetaren războiului dus de către Sta
tele Unite, pentru soluționarea po
litică a conflictului in cadrul tra
tativelor Conferinței cvndrlparilte 
de ta. Paris asupra Vietnamului.

In Încheierea lucrărilor Conferin
ței partidelor comuniste șl muncito
rești europene în sprijinul lupi el 
poporului vietnamez a fost adoptată 
o declarație, care va fi dată publi
ci tații.

Referindu-șe. In cadrul unei con
ferințe de presă, ta lucrările cdnfe-

CVADRIPARTITĂ DE LA PARIS

al 27

rlnțel și la declarația adoptata. 
Georges Marchals, secretar generai ".. > a

---- ,--------- _j lucrilrlle confe
rinței au o mare semnificație, ta- 
truclt partidele comuniste șl mimcl- 
toreștl ale Europei ișl manifestă cu 
otita amploare unitatea, cooperarea 
lor șl aceasta, In mod cert, se da- 
torește dorinței de a întări solidari
tatea pe .care ele au dovedit-o șl 
plnă acum față de poporul viet
namez. Reprezentanții partidelor 
care au participat la conferință nu 
examinat mijloacele de a-șl întări 
acțiunile de solidaritate, fiind 
primate numeroase Idei care au 
obținut o adeziune largă®.

El a arătat că acțiunea de solida
ritate cu lupta poporului vietnamez 

ritul celei'mai largi unități cu toate 
forțele progresiste, iubitoare de 
pace, cu toate organismele politice, 
sindicale 'care condamnă agresiunea 
S.U.A. In Vietnam și recunosc po
porului vietnamez dreptul de a dis
pune In mod liber de soarta sa. fără 
amestec din afară.

Cu cit vor , fi mai-numeroase for
țele care-șl vor manifesta această 
solidaritate, cu aUt ea va 
eficace, a spus In încheiere Georges 
Marchals.

ex-

5
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CONFERINȚA
PARIS 27 (Agerprcs). . „_  ____

a avut ioc, joi, cea de-n 152-a șed Ir.- 
ță plenară a Conferinței cvndripnr- 
tlte ta problema Vietnamului.

Adjunctul șefului delegației G.R.P.’ 
al Republicii Vietnamului de . Sud, 
Nguyen Van Tien, a declarat că 
„dacă S.U.A doresc cu adevărat să 
reglementeze pașnic problema viet
nameză, ele trebuie să înceteze ime
diat escaladarea războiului". Amin
tind că Statele Unite acordă sprijin 
militar șl economic regimului de Ia 
Saigon, reprezentantul G.R.P. a sub
liniat că S.U.A au Instalat In Viet
namul de sud un guvern ce dispune 
de un enorm aparat de constrlngc-e 
.șl represiuni, pentru a-l folosi drept 
instrument nl războiului șl neocolo- 
nlallsmului, peniru a perpetua scl-

,La ;Pari« zluiien Vietnamului. El a reafirmat 
că negoderile trebuie să prevadă 
reglementarea concomitentă a pro
blemelor mlLltare și politice, și nu 
numai o reglementare militară, așa 
cuta cer Statele Unite.

Șeful delegației / R.D. Vietnam,. 
Xuan Thuy, a arătat că S.U.A. se 
limitează să ridice problema înce
tării focului șl eliberării prizonie
rilor americani, fădnd din ea o con
diție preliminară pentru . încetarea 
acțiunilor militare șl pentru retra-: 
gerea - trupelor. Delegația R.D. Viet
nam a declarat ta repetate rtaduri 
că o pace durabilă șl trainică poate 
interveni numai după o încetare a 
focului, precedată de acorduri in 
toate problemele militare și politice.

fa”

l

s 
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UN MEMORANDUM AL M. A. E.
■ ^R^Q.^VIETIMAM w-

și de a distruge resursele de hrană 
din zonele bombardate.

în legătură cu calea de reglemen
tare a problemei vietnameze, me
morandumul arata că. pentru n leșj , 
din război, Statele Unite nu au 
șanse prin recurgerea la forță. Sin
gura cale justa nu poate fi dedt cea 
a negocierilor serioase, pe 
respectării stricte a drepturilor na
ționale fundamentale ale poporului 
vietnamez.

WASHINGTON *27 (Agerprcs). - 
Președintele Nixon a admis joi, lntr-o 
conferință de presă, că sistemele de 
diguri din R. D. Vietnam au fost 
atinse In cursul bombardamentelor 
întreprinse de avialta S.U.A. — trans
mite agenția France Presse. El a de-' 
eterat că Statele Unite vor face to
tul pentru a se evita repetarea unor 
astfel de acțiuni.

a . I

HANOI 27 (Âgerpres). — Ministe
rul Afacerilor Externe al R.D. Viet
nam a dat.publicității un memoran
dum icu privire la escaladarea de 
către S.U.A. a războiului împotriva 
R.D. Vietnam, transmite agenția 
V.N.A.

Do ta începutul lunii aprilie 1972, 
se arată In memorandum, Adminis
trația Statelor Unite s-a angajat In- 
tr-o nouă escaladare a războiului, 
bombardlnd teritoriul R.D. Vieînnm, 
mfaind șl bloctad porturile nord- 
vlctnameze, folosind pe scară largă 
bombardierele strategico „B-52" pen
tru a lovi zonele dens • populate. In
stituții economice, culturalo șl de 
ocrotire a sânălățil. tn același timp, 
forțele S.U.A. au bombardat Inten
ționat digurile șl sistemele de Iriga
ții .din R.D. Vietnam, cu scopul efe 
a provoca pierderi de vieți omenești

din zonele bombardate.

baza

Sub puternica presiune a patrioților sud-vietnamezi

BAZA AMERICANO-SAIGONEZA „BASTOGNE" 
EVACUATĂ

clteva sule de metri de Bastogno, a 
fost abandonată cu clteva zile ta 
urmă.

Comandamentul american de 
la Saigon a confirmat Informa
țiile potrivii cărora un asalt 
împotriva orașului Quang Trl, 
efectuat Ia 11 Iulie de forte 
atnerlenno-salgoneze, s-a înche
iat cu un dezastru pentru aces
tea — relatează agenția Asso
ciated Press.

II1

A FOST
SAIGON 37 (Agerprcs). - Baza 

americnno-saigoneză „Bastogno", si
tuata la 20 km sud-vesl de importan
tul oraș Hue, a fost evacuată jo! de 
forțele regimului de la Salgon, care 
nu. au putut rezista puternicelor, pre
siuni exercitate de forțele de eliberare 
din provincia Thun Thlen, a anunțat 
un purtător de cuvint al comanda
mentului salgonez. Purtătorul de cu
vint a dezvăluit, de asemenea, că șl 
baza „Checkmate", avanpost’ situat- la

/

5-țx;

La Berlin “avut loc 0 îed,n' 
ță a Biroului Politic al C.C. ni 
P.S.U.G. șl a Consiliului do Miniștri 
al R.D. Germane, anunță agenția 
A.D.N. Biroul Politic nl C.C. al 
P.S.U.G. șl guvernul au aprobat ac
tivitatea delegației R.D.G. ta cea 
de-n 2S-a sesiune C.A.E.R. desfășu- 

. rată. Intre 10 șl 12 Iulie, la Moscova 
șl nu însărcinat organele de stat .șl 
economice ale țării să întreprindă 
măsurile necesare pentru transpune
rea in practică a concluziilor se
siunii.

Mi S mit

Primul secretar al C.C. al 
P.M.UJ, Edward Glerek, - a făcut 
o vizită de lucru in voevodatul Lu
blin, unde a avut lntllnlrl cu repre
zentanți al organelor locale do par
tid și de stat, n vizitat întreprinderi 
industriale șl unități agricole, lulnd 
cunoștință de rezultatele obținute ta 
dezvolta rea acestei regiuni, de pro
blemele economice ș! sociale « stau 
In fața organelor do conducere ale 
regiunii, do planurile de dezvoltare 
ta perspectivă.

Președintele Adunării Po
porului a B.fl. Egipt, Hafra 
Badawi, va începe la 2 august o vi
zita In Uniunea Sovietică in fruntea 
unei delegații parlamentare, anunță 
ziarul „Al Ahram".

, Delegația U.T.C. din Ro- 
mâniU condusă de Marțian Dan. 
prim-secrctar ol C.C. Bl U.T.C., mi
nistru pentru problemele tinerelului, 
a avut o convorbire cu președintele 
Prezidiului Uniunii Tineretului din 
Iugoslavia, Vladimir Makslmovid, șl 
cu alte cadre de conducere ale orga
nizației do tineret din țara gazdă. Joi 
la nmlnril. Marțian Dan a inaugurat 
expoziția „Tineretul României — tra
diții și actualitate", deschisă In clă
direa Cose! do cultură a tinerelului 
din cap!tain Iugoslaviei.

0 nouă sesiune a Comite
tului 0.N.U? pentra dezuT- 
HîtîT® 0 nvul !tc ^ol 10 GeRevB- 
în cadrul dezbaterilor au luni 
cuvtatul reprezentanta Suediei. Alva 
Myrdol, șl șeful delegației Iugoslave, 
ambasadorul Mlrceta CvorovleL

» 1 1 _ ' ■ . ■. '3i ;
Exploziile unor bombe 

In centrul capitalei nord-lrlnndcze au 
făcut Joi noi victime In rindul popu
lației. Pe de altă parte, din Londra

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA :

CU PRILEJUL SESIUNII COMISIEI
INTERGUVERN AMENT ALE R OM ANO-SOVIETICE, 

DE COLABORARE ECONOMICĂ
o Cocteil oferit de ambasadorul României la Moscova

economică, șl membrii delegației ro
mâno la sesiune, precum șl membri 
al ambasadei române la Moscova.

Au participat M. A Lescciko, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri nl U.R.S.S., președintele părții 
sovietice ta Comisia Inlergu’vcrna- 
mentală sovleto-românfi de colabo
rare economică, șl membrii delega
ției'sovietice la sesiune, conducători 
al unor ministere șl organizații cen
trale sovietice, N. V. Faddeev, secre
tarul C.AE.1L, V. I. Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietico ta Româ
nie. funcționari superiori ai M.A.E. 
al U.ILS.S., ziariști.

Cocteilul s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă caldă, prietenească. /

ANGLIA

MOSCOVA 27 — Corespondentul 
Agerores, L. Duțfi, transmite : Cu 
prilejul celei de-a Vl-a sesiuni n 
Comisiei Interguvemamentalc ro- 
măno-sovieUce de colaborare econo
mică, ce se desfășoară ia Moscova, 
ambasadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste Româ
nia ta Uniunea Sovietică, Gheorghe 
Badrus, a oferit, In după-nmtaza zi
lei de 27 Iulie, un cocleli In saloa
nele ambasadpl. La cocteil au fost 
prezenți tovarășul Gheorghe Rădu-' 
lescu. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele părții ro
mâne In Comisia taterguvernamen- 
tală rontâno-sbvieilcă de colaborare

i - ■ ■

O DECLARAȚIE A PREMIERULUI INDIEI
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„Acordul de la Simla poate deschide o largă 
perspectivă in relațiile indo-pakistaneze 
DELIII 27. .

Agerprcs, I. Puțlnelu, transmite : 
Lulnd cuvtatul ta fața Adunării Le
gislative a stalului Indian Andhra 
Pradesh, premierul Indira Gandhl a 
afirmat că acordul Indo-paliîstancz 
de la Simla poate deschide o largă 
perspectivă ta relațiile dintre cele 
două țâri șl popoare.?„Cea mai mare 
realizare a acestui acord o consiliule 
faptul că țările noastre au convenit 
să soluționeze problemele bilaterale 
fără confruntări sau intervenția .unei 
terțe părți- Este ta Interesul nostru 
să rezolvăm direct, pe cale bilaterală, 
oricare dintre problemele pe 
avem cu PaMsianul". a spus 
Gandhl, subliniind că acesta a

te,3!,,..,, /
- Trimisul special

I îndo-pakistancz 
deschide o largă 

dintre cele

! care Ie 
spus Indira 

i fost

-1 
H 
hl'fc,.

I l 
spiritul In care s-afnegoclat la Simla. 
Ea a menționat că acordul Încheiat 
corespunde Intereselor Indiei, șl că 
guvernul indian nu intenționează să 
păstreze nici o palmă de plmint din 
teritoriul 'pakistanez ocupat In tim
pul conflictului, din decembrie 1971.

Primul ministru Indian s-a referit 
apoi la sarcinile uriașe de dezvoltare 
pe care și le-a asumat guvernul său, 

• relevtad că sărăcia este cel mal marc 
Inamic al Indiei. Pentru înlăturarea 
ci șl pentru reducerea Inechităților 
existente Intre diferitele pături ale. 
populației au fost elaborate o scrie 
de programe. Un rol important În 
aceasta direcție ll-nre reforma agrară, 
a declarat Indira Gandhl.

in

i

La Roma a luat stîrșit Conferința națională 
a secretarilor Comitetelor regionale 

și provinciale ale P. C. Italian
ROMA 27 CAgcrpres). — La Roma 

a luat sflrșlt Conferința națională a> 
secretarilor comitetelor regionale 
și provlnctalo alo Partidului Comu
nist Italian, In cadrul căreia nu fost 
examinate problemele luptei politi
ce n comuniștilor italieni după in
stalarea guvernului Andreotti.. Se
cretarul general al' Partidului Co
munist Italian, Enrico Berlinguer, a 
prezentat un raport In care a sub
liniat importanța unității tuturor 
forțelor de stingă din țară șl a Blrin- 
geril ta continuare a rtadurilor a- 
cestora. întărirea luptei forțelor de 
stingă, a spus Berlinguer, reprezin
tă un progres In direcția unei coti
turi democratice ta țară, așa cum 
s-n arătat in cel de-al XHI-lea Con
gres ai Partidului Comunist Italian. 
Aceasta — a subliniat el — se poate

Continuă acțiunile 
de solidaritate cu 

muncitorii portuari 
i ■ -•/!l' • ■

LONDRA 27 (Agerprcs). —J . Deși 
autoritățile britanice au pus miercuri 
in libertate pe cel cinci docheri n- 
restați săplămlna trecută. In baza 
legii antlmuneltoreșLI „Carr*, o 
serie de acțiuni .greviste, declanșate 
in Anglia in semn de- solidaritate cu 
muncitorii portuari, continuă. '

Printre .altele, agențiile de presă 
menționează continuarea h 'grevei ti
pografilor londonezi de pe 1 Fleet 
Street (centrul tradițional al presei 
britanice), caro se pronunță i acum 
pentru suprimarea legii „Carr". ; tn 
consecință, Londra a fost din nou —• 
pentru a patra zi consecutiv — lip
sită de ziare.

Singurul ziar care a apărut joi in 
capitala 
Star", organul Partidului 
din Marea Britanic.

Comitelui Executiv al P. C. din Ma
rea Britanic, a dat- publicității o de
clarație in care apreciază drept o vic
torie importantă n clasei muncitoare 
engleze eliberarea din închisoare a 
celor cinci docheri, arestați ta baza 
legii antislndlcale „Carr", adopta
ta de guvernul conservator. Aceasta 
victorie — se arata In declarație — n 

■fost posibilă datorita acțiunilor gre
viste alo oamenilor muncii britanici 
organizate, In sprijinul docherilor.

Docherii britanici vor declan
șa, ir.ceplnd de vineri diminea
ță, o grevă națională nelimitată. 
Hotărlrea a fost luată in cadrul 
Conferinței naționale a delega

țiilor celor 13000 de docheri, 
care au respins recomandările 
cuprinse in raportul Aldington- 
Jones așupra reorganizării mun
cii in docuri.

■ J

Angliei n fost „Momlng 
Comunist

Importanta unității
: de stingă din țară șl a slrin- 

idurilor a-

realiza pe calea unei mal strtase 
cooperări Intre componențli istorici 
ai mișcării populare italiene — co
muniștii, socialiștii șl catolicii. Bcr- 
llnguer a salutat acordul realizat 
intre cele trei mari centrale sindi
cale Italiene — Confederația gene
rală. Italiană a muncii, Confederația 
Italiană a sindicatelor oamenilor 
muncii șl Uniunea italiană a mun
cii privind crearea unei federații 
sindicale unice. Acest eveniment — 
relevă raportul prezentat de secre
tarul general ml P.C.I. — constituie 

. un Important pas Înainte, o mobili
zare ,a eforturilor îndreptate spre 
depășirea dificultăților șl obstacole
lor existente, reprezintă o Inițiativă 
pe calea spre unitatea sindicatelor 
Italiene. .

AUSTRIA

Acordurile încheiate
i comună în 

dezbaterea parîamentuîw 
Convocat in ședință specială^ par

lamentul austriac a angajat marți 
prima1 dezbatere ocazionată de sem
narea, in 22 iulie, a acordurilor cu 
Piața comună lărgită. Prin această 
Înțelegere, realizată după zece ani 
de negocieri dificile, Austria tinde 
să-și reglementeze relațiile econo
mice cu C.E.E. Concomitent cu 
Austria, și In forme aproape simi
lare, la Bruxelles au fost Încheiate 
aranjamente cu Suedia, Elveția, 
Finlanda; Portugalia șl Islanda, 
toate cinci fiind membre ale Aso
ciației Europene a Liberului Schimb 
(A.EJL.S.), care n-au dorit sau eu 
fost reținuta din cauza statutului 
lor de neutralitate să-șl prezinte 
candidatura pentru aderarea la 
C.E.E. '

In cazul Austriei este vorba, in 
primul rlnd, de un acord global, ce 
urmează gfi intre in vigoare la În
ceputul anului 1973, după ratifica
rea sa de către parlament. Acordul 
prevede o reducere anuală de 20 la 
sută a taxelor vamale. La sflrșllul 
perioadei de tranziție, fixată ta ge
neral la cinci ani, s-a convenit să 
so ajungăi ln liberalizarea schimbu
rilor do produse industriale Intre 
A,ustria ț! Piața comună (circa 99 
li șUtflEVdln' volumul'3 acestor pro
duse)..

Un al doilea document, semnat ‘ 
slmbătă la Bruxelles de cancelarul 
Bruno Krelsky și de ministrul co
merțului, industriei ș! meșteșugu
rilor, Josef Stnribacher,, este „Acor
dul interimar", care se aplică de la 
I octombrie, deci cu clteva luni 
mal devreme dedt cel global, 
slîpulind o scădere cu 30 la sulă a

taxelor vamale aplicate produselor 
Industriale In cadrul operațiunilor 
comerciale efectuate do Austria cu 
C.E.E.

Dezbaterile do marți din parla
ment nu nu atacat insă fondul pro
blemelor, tatruclt abia de acum, in 
funcție de prevederile concrete ale 
înțelegerilor, ministerele și insti
tuțiile do specialitate pornesc să 
identifice și să cerceteze consecin
țele noii situații in care se va afin 
Austria, mal ales ta anul 1073. Unj 
studiu al Consiliului Economic, carcj 
Iși propune să schițeze globali 
efectele economice, este așteptat! 
ta luna septembrie, clnd vor fi re
luate ta parlament dezbaterile pre
mergătoare ratificării acordurilor 
de la Bruxelles.

inlă a parlamen- 
trel partide șl-au 

,1a ta ceea ce 
’ jerile de 

.. . ____. punct de
vedere, un acord.Intre ele în spri
jinul ratificării nu para greu de 
.-ertllznt.

în același timp, se remarcă fap
tul că In cadrul dezbaterilor, mi
nistrul de externe, Rudolf Klrch- 
schlaegefj’tă ‘feafirmat-’dorința gu
vernului austriac de a promova șl 
in viitor o politică economică inde
pendentă față de terțe țări, de o 
dezvolta relațiile economico-poli
tice cu toate statele, contribuind 
activ la realizarea securități! și a 
unei ample colaborări in Europa.

Petre STANCES CU
Plena

Convorbiri italo-franceze
i

C J
fete;■ i

. ROMA 27 (Agerprcs). — Sosit Joi 
ta regiunea Toscana din Italia, pen
tru o. „vizita nmlcalâ șl particulară" 
de două zile,; președintele Franței, 
Georges Pompidou,'■ o avut ta nce,- 

3 easl zi o țârlmfl întrevedere cujprtj- 
șetltatele ' ilirlllan, Glovânrd' Leohe, 
la Son Rossoro, reședința de vară a 
acestuia.-; Cmttacrata unorJ~! discuții 
de ordin general, aceasta întrevede
rea trasat liniile subiectelor pe caro 
președintele | Pompidou le-a exami
nat'apoi cu șoful guvernului Italian, 
Giulio Andreotti.

Abordlnd ; problema convocării 
unei conferințe la nivel Înalt a ta
rilor membre ole Pieței comune Iâr-

glte. cel doi președinți șl-au expri
mat dorința organizării acesteia, șe
ful, statului francez reafirmlnd că 
trebuie mai tatii „să se degaje , un 

\ de puncte comune"

pentru 
reia-

In ședința specii 
tujui, toate cele ti 
revendicat contribuite _, 
consideră pozitiv In înțelegi 
la Bruxelles. Din acest pi

Comunicat bu'garo-ir.ongol
J-

SOFIA 27 (Agerprcs). — In comu
nicatul publicat la încheierea vizitei 
oficiale de prietenie făcută de mi
niștrii! de externe al R. P. Mongole 
LoncfonghiLn Rlncln, In R. P.'Bulga
ria la invitația omologului său Bp- 
tăr Mladenov, se arată că relațiile 
de prietenie își colaborare multilate
rală dintre cele două țări sa dezvoltă 
continuu, in spiritul tratatului de 
prietenie șl colaborare dintre calc 
două țări semnat la 21 Iulie 1U37.

Cel doi miniștri de externe au sa
lutat schimbările pozitive Înregistra
te In Europa.’ care favorizează convo
carea conferințe! gcncral-europene In 
problemele securității șl colaborării. 
In comunicat se arată, că părțile a- 
cordă o mare importanță tratativelor 
dintre R.D.G. și R.F.G. cu privire ta 
normalizarea relațiilor dintre ele. șl 
se pronunță penlni primirea conco
mitentă n celor doua state germane 
ta O.N.U.

Părțile Insistă ca S.U.A.să înce
teze nelntirzlat bombardarea terito
riului R. D. Vietnam și blocada por
turilor nord-vletnameze, să-și retra
gă trupele din Vietnamul de sud. 
Problema , vietnameză trebuie rezol
vată pe baza tratativelor. Părțile 
și-au exprimat sprijinul față de lup
ta Justă a poporalul coreean penlru 
unificarea pașnică n patriei. v

fui; stalului francez reafirmind că 
trebuie, mai tatii „să se degaje , un 
anumit număr.dp puncte comune" 
fcafC,Ea .permită obținerea unor ^so
luții concrete și eficace" pentru 
problemele vest-europene —s. reta- 
țetză ’ngcnțln, France Presse^Șe pre
cizează că aceste „probleme vest- 
europene" se referă la proiectata 
uniune economică șl monetară, la 
relațiile Pieței comune cu țâri terțe

Pe agenda convorbirilor dintre șe
fii stelelor francez și Italian mal 

■ figurează probleme referitoare In 
conferința general-europeanâ pen
tru securitate și cooperare, la rela
țiile bilaterale. Acestea din urmă 
constituie, de altfel, principalul su
biect al convorbirilor dintre miniș
trii de externe Maurice Schumann 
și Giuseppe Medici, rare s-au tatil- 
nlt, de asemenea, ta cursul după- 
amiezli do Joi.

DELIU ZI. — Trimisul special A- 
gerprea, I. Puțlnelu, transmite : La

. Invitația Ministerului de Externe al 1 
Indiei, Joi a sosit-Ia: Delhi. Intr-o vi
zită oficială. George- Macoveseu, 
pirirn-adjuncl <al!ițilnlstnilul afaceri
lor externe al României.

ta cursul aceleiași zile, George 
Macoveseu n fost primit de ministrul 
de externe nl’Indiei, Swaran Singh, 
cu care a discutat probleme privind’ 
relațiile dintre România șl India și 
a făcut un schimb de păreri*In pro
bleme ale slțunțlel Internaționale. 1 
Intllnlrea s-a desfășurat lntr-o at
mosferă cordială, de Înțelegere reci
procă

George Macoveseu a avut, de ase
menea, convorbiri la Ministerul do 
Externe al Indiei eu Surendra Pal 
Singh, ministru adjunct Dezvoltarea relațiilor economice 

sovieto - vest-germane
nat Încheierea la DOsseldorf a unul 
contract privind livrarea de gaze că
tre B.F.G. ta conformitate cu înțele
gerea din aprilie 1971, achiziționarea 
din R.F.G. de țevi cu mare diametru 
șl alic instalații 
credit, care va 
rile de gaze naturale, 
narea unul acord ț._____
Intre Banca de Comerț Exterior1' 
U.R.S.S. șl consorțiul de bănci v 
germane In frunte cu „Deu 
Bank", cea mal mare bancă din R.^ 
n Germaniei.

3 I

Moscova. Pcv.lior.ul „Cosmos", din codrul Expoziției realizârilor economiei 
naționale, cunocșîe, in acosta zile, o ofluenlâ more do vizitatori. Aici esto 

expus modelul stației automate sovietico „Venus"'
'• ... ■ ’ ... . ’

MOSCOVA 27 (Agerprcs). — în- 
tr-un Interviu acordat revistei „No- 
voe Vremta", ministrul , comerțului 
exterior al U.R.S.S., Nikolai Patoli- 
cev, a declarat că semnarea In Bonn 
o acordului pe termen lung privind 
schimburile comerciale șl colabora
rea economică dintre U.R.S.S. șl R.F. 
a Germaniei a dat un nou Impuls 
pentru inițiative îndreptate in direc
ția extinderii multilaterale a legătu
rilor economice, dintre cele două țări. 
„Noul acord are o însemnătate esen
țială șl pentru că el, pentru prima 
dată, prevede nu numai dezvoltarea 
relațiilor comerciale tradiționale, dar 
și găsirea altor forme da colaborare 
economică, cum ar fi crearea de 
complexe Industriale, extinderea șl 
modernizarea de grupuri de între
prinderi, schimburi de patente, licen
țe șl documentare tehnică", a spus 
ministrul sovietic al comerțului ex
terior.

Rtcfcrlndu-se Ia tranzacțiile înche
iate In urma semnării noului acord 
pe termen lung, Patoilcev a mențlo-

li pentru U.R.S.S. pe 
fi achitat prin llvră- 

‘—’e, precum șl ș 
privind creditele

1

î
îi jl'5 !•

se anunță că, ta cursul acestei săp- 
tămlnl, trupele engleze din Irlanda 
de Nord vor fi suplimentate cu încă 
4 000 de oameni. In acest fel, numă
rul soldațllor; britanici dislocați ta 
Ulster va depăși 21 OM).

Reprezentanții la O.N.U. 
ai Libanului și Siriei, ,J1 
cadru) unei’ întrevederi cu secre
tarul generaț ol O.N.U., Kurt Wald
heim, au cerut o nouă Intervenție 
u O.N.U. pc lingă Israel, In vederea 
obținerii eliberării ofițerilor libanezi 
și sirieni capturați la 21 Iunie , pe

> teritoriul Libanului.

Direcțiunea internațio
nala a Partidului Socialist 
Irab Baas ® tlnul lnlre 23 20
iulie, sub președinția generalului 
Hafez Assad, șeful statului sirian, o 
serie du reuniuni consacrate exami
nării conjuncturii regionale șl situa
ției internaționale In lumina ulllme- 
lor evenimente petrecute In lumea 
arabă — Informează agenția M.E.*N. 
Fowaz Sayyagh, membru al dl rec-■j

'.'*• '• ‘i7;i X ' '■ '
f. 1 -j • . r.

(lunii, n declarat că au fost aprobate 
acordurile de cooperare Încheiate cu 
partidele comuniste, cehoslovac și .. _ 
francez și a fost acceptată invitația tară a consiliului. 
Partidului Comunist din Cuba de a 
vizita această tară.

Ministrul de exteme ol 
U.R.S.S., Andrei Gromlko, l-a pri
mit pe ministrul comerțului al 
S.U.A, Peter Peterson, care conduce 
delegația țârii sale 1a prima ședință 
a Comisiei mixte sovleto-amerlcane 
In problemele comerțului.

Camera Lorilor a Marii
Britanii ■ aprobat proiectul de 
lege cu privire la aderarea țării la 
țUața comună, ratificarea devenind 
astfel efectivă.

„ legerile prezidențiale din Iurta no-l>0n!ermța panaincana a lembrle. Aceștia sini doctoral Ben-
iemeilor. In ®Pi,ala Tanzaniei 
s-au deschis lucrările Conferinței 
pnnafricane o femeilor. Participă de
legații din toate statele africane, pre
cum șl din țări de po alte continente.

Este prezentă o delegație a Consiliu
lui Național al Femeilor din Româ
nia, condugâ de MajJa Ciocan, secre-

S--7-• -ii?’»-'':

Doua volume consacrate 
bombardamentului atomic 
de la NnjnsnM BU apărut In 
acest oraș. Intitulate „Mărturia celor 
din Nagasaki® și „Apogeul exploziei 
atomice®, cărțile conțin relatări 
tremurătoare ale unora dintre 
care au supraviețuit coșmarului 
clear. ■

cu
cei 

nu-

7

Premierul maltez, Dom 
Mlhtoff, a sosit Joi la Londra, tatr-o 
vizită oficială de două zile. Vor fi 
discutate modalitățile de aplicare ă 
acordului cu privire la folosirea de' 
către trupele britanice a facilităților 
portuare malteze.

Convenția naționala a 
Partidului popular din 
S.U.fî. er®al l,iUl1 trecut de o serie 
de organizații progresiste, și-n În
ceput lucrările la Salnt-Louia. In ca
dru! prime! zile, au fost desemnați 
candlctațll oficiali a! partidului la a-

.7

■ Jamln Spock, personalitate marcan
tă ■ mișcării antirăzboinice omori-* 
cane (pentru funcția de președinte) 
Si profesorul de culoare Julius Hob-, 
ion (pentru vicepreședinte).

. i. .. \ ■ ."l '

•s il L <L-'- 7^’ ;ii s ’-0 'rt ;

Comitetul Economic
Social al OJI.U. ^c.o^.o.c.) 
a adoptat In unanimitate o rezoluție' 
care dispune revizuirea listei „țărilor 
cel mai puțin dezvoltate". Fină In 
prezent, pe această listă figurau 23 
de țări. v

La Sltoplie s-a încheiat Festi
valul international de folclor, 
dedicat Zilelor de solidaritate a 
tinerelului. Din partea târli 
noastre, In cadrul acestui festi
val, a prei’eniăț spectacole,’ Ia 
Skoplie ji Ohrid, ansamblul 
„Doina- al Casei de cultură a 
studenților din Timițoara, care a 
repurtat un succes deosebit.

SavanțU chilieni, au reușit să 
Izoleze un extract cu proprietăți 
anlicanceroase dintr-o plantă 
care crește In sudul țării, in
formează agenția France Pressc. 
Descoperlrea a fost făcută la 
Universitatea din Concepcion.

ASTEROIZILOR
Sonda ipaflaia omericană 

„Plonler-10“, lansată in direcția 
planetei Jupiter, țl-a început, 
acum clteva sile, partea cea mai 
primejdioasă a călătoriei : ea a 1 
intrat in centura asterolzilor , 
care evoluează In jurul Soare
lui, in spațiul dintre Morte și | 
Jupiter. Timp de aproximația 
7 luni, sonda este expusă pri
mejdiei de a fi lovită de unul 
din asteroizi sau de o particulă 
din centurd. Auînd ta vedere 
viteza de deplasare a acestor 
corpuri, poipivit aprecierii ex- 
perfilor N.A.S.A., o particulă cu 
un diametru de numai 0,5 mm 
ar fi'suficientă pentru a prici- 
nu! sondei avarii grave. Potrivit 
acelorași erpertt, sonda arc 
șanse de 9 la 1 de a ieși din 
această zonă fără acarii se
rioase.

Centura de asteroizi are o 
lungime de aproximativ 3 mi
liarde km, o lățime — de 2St> 
milioane Icni șl o inălfime de 
70.Icni. Mărimea asleroiziior este 
extrem de diferită. Unii au di- 
inenslunite unui grăunte de > 
praf, alții au un volum apre
ciabil. ȘtUnța posedă încă pu- 1 
fine date' despre el. Plnă acum, 
doar 1 831 de asteroizi dintre cel 
mâi mari au fost identificați cu 
ajutorul telescoapelor țl înregis
trați. Oamenii ac ștllnld sperd 
sd obflnă, prin Intermediul son
dei „pionier-KP, noi, dale despre 
aceste corpuri : urmează s4 »c 
facă determinări privind lumi
nozitatea materiei din care sini 
forma/l, viteza lor de deplasare; 
direc(ia deplasării, capacitatea 
de a reflecta lumina solard etc.

' < c‘ . ‘f ° ■ '
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