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PITEȘTI : Produse peste plan
(Continuare în pag. a Vl-a)

Un eveniment sportiv de seamă

tovarășului

Valeria MIRONISCli
(Continuare 
In pag. a Vl-a)

Convorbire cu conf..dr. Emil GHIBU,
vicepreședinte al C.N.E.F.S.

Neagu, împreuna cu maiștrii Nlco- 
lae IIorhocBB, Vaslle Nagy șl ing. 
Aurel Tcpșanu.,

TELEORMAN: Cu 10 zile

■ dispunem, sfl asigurăm sporirea 
lurllor șl n rentabilității — bază

Fo'îp : M. Amlreescii

desfășurat “-o atmosferă cor
dială.

mai devreme

— SA vi întreb direct ceea 
ce ne întreabă cititorii noștri : 
poale'echipa română si-l depă
șească pe ausțrqliml și sfi se ca
ll live pentru a treia oară in fi
nala „Cupei Davls“ ?

proiectului Legii

SIBIU: Angajamente noi 
sporite

Uzina da mașini grele din București, sectorul de prelucrări ale axolot de 
turbine

OBSERVAȚIILE Șl SUGESTIILE OAMENILOR MUNCII VOR FI TRIMISE, PINÂ LA 30 SEPTEMBRIE, MINISTERULUI MUNCII, 
CONSILIULUI CENTRAL AL UNIUNII GENERALE A SINDICATELOR DIN ROMÂNIA, COMISIILOR ECONOMICE ALE COMI

TETELOR JUDEȚENE DE PARTID, ZIARELOR LOCALE Șl CENTRALE

proiectul legii este supus dezbaterii publice

finalft este întemeiata pe posibili
tățile foarte reule, valorice, nle în- 
drăgițllor noștri sportivi llte Năs- 
laso șl Ion Tiriac. în primul rlnd, 
Iile Năstase, finalist Intr-un med 
memorabil la Wimbledon, apoi, Ti
riac, clasat Intre primii opt la ace
lași turneu celebru, șl, iarăși, cuplul 
Năslase-ȚlriaCs.umil dintre cele mai 
bune din lume1 la ora actuală, dau 
Încredere in posibilitatea perfor
manței. Tin să adaug că, In even
tualitatea victoriei asupra tenls- 
manllor australieni, finala • „Cupei 
Davls“ ar avea loc la București. A- 
ceasta Indiferent de varianta adver
sarului calificat din cealaltă semi
finala, Spania-S.U.A. ! E un motiv 
sufletesc In plus pentru csj'Nfislnse 
ți Tiriac să lupte din răsputeri, ost
iei ca, In luna septembrie, publi
cul românesc să asist© la o finală a 
„Cupei Davis“ jucată la București, 
l-arm urmărit pe .Nâstase și pe Ti
riac în multe momente Importante 
din trecutul curierei lor glorioase 
In „Cupa Davis", am fost recent do 
față la succesul pe cure i-au dobln- 
dit in nul In Iron attt de dificilă de 
la Tbilisi, cu echipa sovietică, și 
cred in admirabila măiestrie, In 
torța de Joc și in coeziunea sufle
tească, In cele mal grele momente 
de concura alo lenlsmanilor ro-

Privltă din Interior, goiu — azi pensionar 
biografia unei uzine — pe maistrul' Ale- 
a'eslă că; in lungul șir sandru Stoica, pe 
al bătăliilor cotidiene.■ strungarii Nlcotac Ia-' 
hotarîtoorc este do rin și Ion Dlaeonu, pe 
flecare dată o altă bobrwerii-lștil Ghenr- 
luptă, semnificativă, o ghe Corp. Vosile Glii- 
alta cota a creativită
ții, lehnlcltațlL ți mă
iestriei profesionale. 
„Locurile fierbinții alo 
bătăliei" slnt de fie
care dată altele — 
realizarea unei itelrno- 
logll noi,’a unul dis
pozitiv sau o unei 
simple unelte, sporirea 
randamentului unei 
mașini ș.a.m.d.. Pe o 
eventuală „harta slra- 
tegicâ", fanionul roșu

Oamenii muncii din Industria Ju
dețului Argeș și-au intensificai 
eforlurilț. pentru traducerea In viață 
a măsurHor stabilite de Conferința 
Națională a partidului pentru înde
plinirea cincinalului înainte de ter
men. Un accent deosebit se pune pe 
folosirea cu înalt randament a tutu
ror capacităților de producție prin 
generalizarea schimbului II șl "extin
derea tehlmbiilui 111. prin rcdircerea 
cheîiuielltor de producție. Uri prim 
succes al acestor măsuri li constituie 
îndeplinirea sarcinilor de producție 
In-Industrie ;k> 7 luni cu 0 zlln'mai 
devreme. Plnă la Kflrșlrul luni! se 
estimează că se vor realiza impor
tante c mtltatl de produse necesare 
economiei naționale, cum sini : peste 
7 OM tone cărbune și țiței. MO auto- 
turlsmc de oraș. 110 2OT lone ben
zină șl polietilenă, 0 900 m.p. par
cheta șl 12 MO m.p. țesături de 
bumbac.

Vineri după-arolază; tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu. secretar gene-; 
ral al Partidului Comunist llwnăn, 
președintele ConslUultri de Stal n! 
Republicii Socialiste Romftnla, »a 
primii, în stațiunea Ncptun, 'pe 
publicistul Hcinz Slcgcrt, șeful 
reprezentanței la Vlena a editurii 
vMt-getrmanc „Bertelsmann", care 
face o vizită fn țara noastră.

După ce șl-nu depășit planul pri
mului semestru cu 7,0 la sută, colec
tivele? de muncă din Întreprinderile 
industriei locale a Județului Teleor
man, mobilizate de organizațiile dd 
partid In vederea sporirii contribu
ției lor la înfăptuirea sarcinilor tra
sate de Conferința Națională a parti
dului, și-nu realizat sarcinile de plan 
la produclla-marfă, po luna Iulie, eu 
10 zile mal devreme. Plnă ta Bfirșitul 
lunii, se prcUmlnă realizarea unei 
producții suplimentare de mobilă, co
voare ele. In valoare de 13 milioane 
iei. Tot In această lună, cheltuielile 
ia mia de lei producție nu. fost re
duse cu 7,5 Iei și au fost obținute 
beneficii peste plan tn valoare de 
aproape I milion lei. Cele mal bune 
rezultate le-’au obținut Întreprinde
rile din Zimnlcea șl Videle, care de 
la Începutul anului șl plnfl In prezent 
au realizat depășiri la planul pro- 
ducțlel-marra egale cu planul lor de 
producție pe luna iulie.

pierderi, trăind pe scama subvenții
lor din partea statului, in loc Eă, par
ticipe, după cum ar fi normal, În for
marea fondului central de resurse. 
Pe bună dreptate sublinia tovarășul 
Mediae Ceauș&scu in raportul pre

zentat ta Conferința Națională : „Or
ganele de conducere din întreprin
deri, centrale, ministere, din țoale 
uniiăiilc socialiste au obligația să ac
ționeze cu fermitate pentru a asigu
ra introducerea unul regim sever de 
economii. Întărirea disciplinei de plan 
șl financiare. înlăturarea pierderilor 
șl risipei, sporirea continuă a renia- 
bllllățil șl, pe aceasta bază, a veni
turilor societății”.

PROLETARI din toate

mâni.
Amalorllof de tenis ' trebuie să 

Ie mal spunem că tribune
le din parcul sportiv „Progresul"' 
tșl vor dubla capacitatea, plita la 
cuprinderea a 4509 de spectatori. 
Firește, federația noastră de tenis, 
ajutata ,de C.N.E.F.S., va pune 1a 
punct toate amănuntele organizării 
și cred că nu se va dezminți ca 
gazdă perfectă.

Vineri a sosit la București tovară
șul Kailnî Gyula. membru nl Birou
lui Politic ăl C.C. ai P.M.S.U., pre
ședintele Frontului Popular Patriotic 
din R. P. Ungară, care, la Invitația 
C.C. al P.C.R., ișl va petrece conco- 
dlisl de odihnă In tara noasiră.

La aeroportul Otopcnl, oaspetele a 
fost intlmpinat de tovarășii Ghcorghe 
Pană, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, Be

rn on i
de probe — cu norma 
Iul, cu problemele lui 
qjirentc de lucru, ațița 
vreine? rit el ar putea, 
fi nu numai util, ci, 
mai ulii In altă parte, 
acolo unde —■ pe mo
ment — .or fi mal 
marc nevoie, de el. 
Nu cred Insă nici in ă- 
jutorol „sufletist" nl 
omului care .vrea să 

, lucreze, dar mai mult 
șl 'încurcă Producția Iși 

are o dinamică a ei, 
proprie. Fiecare , pro
dus poale declanșa o 
nevoie do forță de 

__ £__ ___muncă anume specta- 
ție, unul de onoare șt Uzată. lnlr-un anume 

_ unul;al. T iliMAtatorilor. " - . . . . •
Cine le-a urmărit cu 
atenție, ta fiecare edi
ție a remarcat, c:i si
guranță, un nume: 
Ioan Dnneș. Șl Tn pri
mul, șl in al doilea, șl 
In. al treilea» Același 
parametri al stimei șl 
prețuirii colectivului 
In care lșl desfășoară

«activitatea l-au carac
terizat sau li caracte
rizează șl pe alții : pe 
turnătorul Ion Țărăn-

cretar al C.C. ai P.C.R., Mlhai Do
ica. membru supleant al Comitetului 
Executiv ai C.C. al P.C.R., secretar 
al Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialista, Nicola© Ionescu, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.Iț

A fost, do asemenea, prezent am
basadorul Republicii Populare Unga
re la București, Ferenc Martin.

rare 
venii . ...
trainică,de creștere a venitului na
țional. Acestei ! necesitați îl va răs
punde Legea finanțelor, aflată acum 
la proiect.

Cu toate eă pe ansamblu se obțin 
an de an Importante acumulări bă
nești peste plan, exista Întreprinderi 
■- din care nu puține slnt potaie cu 
tehnică modernă — ce nu-șî- Îndepli
nesc sarcinile de producție, depășesc 
costurile planificate, consumurile de 
materiale șl manoperă, nu-șl reali
zează veniturile, rămlnlnd nslfel da
toare față de societate prin neplata 
ta termen a obligațiilor ce le revin. 
Mal slnt întreprinderi care lșl 
încheie bilanțul activității lor cu

—■ Cred că această dorință a 
susținătorilor tenisului de a vedea 
Iarăși echipa Romflnlel calificata in

V

— Amatorii de sport de la noi 
din (ard arata de pe acum un 
interes deosebit pentru meciul 
de tenis România — Australia, 
semifinală a „Cupei Dacia", ca 
va avea loc la București In zi
lele de 4, 5 șl 8 aupușf. Ce nc 
pute(i spune :despre această In- 
tllnlre cu seniimanii austra
lieni? , ; .

— Aș dori mâi jnlll să arăt că no 
lntllnlm pentru prima oară In ca
drul acestui adevărat campionat 
mondial al tenisului care este 
„Cupa Davls" cu echipa austra
liană Tenisul de la antipozi a- 
proape că nu mal oro nevoie de 
o prezentare specială , Australia 
esle, lnlr-un fel, „patria tenisu
lui" : numărul Jucătorilor legiil- 

. mâți se ridică la peste un milion 
fi jumătate. Și astăzi elita tenisu
lui are in frunte nume reputate, 
cum slnt Jucătorii australieni Rod 
Lnver, Ken Rosewall, John New
combe, Tony Roche, Roy Emerson,, 
Fred Stole, John Alexander, Phil 
Dent șl mulți alții.

Tenismanli din rindul cărora te 
va recruta echipa australiană ce va 
veni la București fac parte dln- 

ț tr-un eșalon foarte apropiat valoric 
■ de marii jucători amintiți mal îna

inte, slnt rivali redutabili rare vor 
Încerca să readucă rachetele de la 
antipozi In finala unei cupa pe 
rare au slăpInJt-o de atitea ori.

în cadrul lucrărilor Conferinței Na
ționale a partidului, un loc impor
tant au ocupat măsurile > Îndreptate 
spre Îmbunătățirea organizării șl 
funcționării, activității financiare, 
sporirea rolului pîrghiilor finnnciar- 
bancarc, măsuri caro te integrează 
organic In preocupările majore ale 
partidului șl stalului nostru pentru 
perfecționarea conducerii, organizării 
și planificării dezvoltării economico- 
soclale a țării.. Acesta măsuri și-au 
găsit concretizarea In proiectul Lcgrii 
finanțelor, supus dezbaterii confe
rințe! și publicat ieri in presă.

Proiectul acestei legi pornește de 
la sarcina, trasata de Congresul al 
X-Iea al P.C.R. cu privire la asigu
rarea creșterii permanente a eficien
ței In loaie sectoarele de acllvllate — 
factor hotăritor al dinamismului eco
nomic — șl a fost elaborat sub directa 
îndrumare și orientare a secretarului 
general al pariiilulril, tovarășul 
Nleolae Ccaușeseu.

Prin ansamblul do principi! șl nor
me cuprinsa in proiect sc urmărește 
obținerea unor randamente ridicate 
ri» un consum de muncă socială cit 

‘■pial redus, accelerarea vitezei de ro- 
’tație a fondurilor materiale .șl .bă- 
neșli, asigurarea echilibrului finan
ciar, monetar șl valutar, creșterea 
puterii do cumpărare a leului, obiec
tive de bază alo politicii economlce- 
flnancloro a partidului ; po scurt, 
se creează un cătini legal adecvat de 
acțiune a pîrglilllor economice șl fi
nanciare în etapa făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Acest proiect ține seama de expe
riența pozitivă dobindită în aplica
rea, cu caracter experimental, a unor 
măsuri economi co-fi nanctare luate in 
ultimii ani și se axează pe necesita
tea folosirii cil mal active a finan
țelor și creditului in Identificarea și 
mobilizarea rezervelor din economie, 
în creșterea răspunderii nnitațLIor so
cialiste pentru buna gospodărire a 
resurselor materiale șl bănești.

în anii Care au trecut d© la Con
ferința Națională din decembrie 1ES7 
și do Ia Congresul al X-Iea al parti
dului au fost adoptate o scrie do 
măsuri In domeniul financiar caro au 
contribuit la mai buna valorificare a 
resurselor materiale și bănești din 
economie. S-a extins ți 6-a întărit 
gestiunea economică, a sporit rolul ■ 
beneficiului In stimularea întreprin
derilor și centralelor pentru utiliza
rea mal rațională n mijloacelor puse 
Ia dispoziția lor. în prezent, peste 40 ta 
®ută din beneficii se,folosesc direct 
de către imltațile economico pen
tru propriile nevoi de lriveslițll, pro
ducție, acordarea de stimulente ma
teriale șl alta necesități, față de 
numai 10 In sută în 11MJ7. S-a lărgit 
sfera utilizării creditului în finanța
rea producției, Investițiilor, a aclsvi- 
tățil de comerț exterior, ceea ce a dna 
Ia Întărirea controlului In economie. 
Au fost acordate drepturi sporite or
ganelor locale alo puterii șl adminis
trației do stat, îndeosebi după reor
ganizarea adminislratlv-terltoTialA 
Ca urmare a dezvoltării bazei de ve
nituri a bugetelor locale, K la suta 
din cheltuielile acestora slnt acope
rite In 1072 cu venituri proprii, față 
de 34 In suta In 10®7. Din benefi
ciile peste plan ale Întreprinderilor 
republicane șint lăsate anual la dis
poziția consiliilor populare Județene 
importante, fonduri pentru lucrări do 
gospodărie comunală și edilitară.

Pentru a răspunde cerințelor șl exi
gențelor actuale și de perspectivă ale 
dezvoltării economiei naționale, este 
neclar ca, de ta întreprindere p’rta 
la nivelul ramurilor ți al întregii 
economii, să accentuăm preocuparea 
pentru valorificarea cit mal deplină 
a potențialului material și uman de

finanțelor

Conltnulnd In ritm Însuflețit între
cerea socialista, eoli.'Ctivui Întreprin
derii do industrie ușoară „Flamura 
roșie" din Sibiu șira îndeplinit și 
depășit cu ffiMJOM Iei angajamentul 
anual privind realizarea unor bene
ficii suplimentare de 3 milioane lei. 
Acest remarcabil succes, rod nl 
promovării largi In producție a re
zultatelor cercetării științifice, îm
bunătățirii unor tehnologii de fa
bricație șl reducerii consumurilor 
specifice, este Încununat de holărirea 
colectivului fabricii slbieno de n-șl 
suplimenta, din nou, angajamentul 
ta acest capitol cu încă 2 mili
oane lei.

zării, „Scîntclu" pune Ia dispozifia cititorilor, a futuror celătoniJor, o 
rubrică permanentă consacrată dezbaterii proiectului de lege.

Propunerile, observațiile șl sugestiile vor li publicate în paginile 
ziarului, în cadrul acestei rubrici, sau vor 11 trimise organelor âe re
sort, în vederea periccf ionării proic ciulul de lege, care va 11 apoi supus 
dezbaterii șl aprobării Marii Adunări Naționale.

SLOBOZIA: Combinatul de 
îngrășăminte azotoase se 
apropie de intrarea in 

funcțiune

Ioc. 51 atunci trebuie 
sM-1 fad față. Prompt, 
cu oamenii po caro li 
cunoști; pe care te poți 
bizui. Dar nu cu orice 
fel de oameni, cu oa
meni bine calificați.

Cele onl meserii Iz
vorăsc dlnlr-una sin
gură, bine însușită la 
școala munci! șl ras- 
ponsabllltațîi comunis
to : meseria do a alege 
„locurile fierbinți".

Cu acest „atestat" in

Lucrările de construcțll-monlaj do 
Ia Combinatul de Îngrășăminte azo
toase din Slobozia ee apropie de 
cota finală. în limp co constructo
rii lșl restrlng tot mal mult activi
tatea, montorfl șl instalatorii iși ac
celerează pe zi ce trece ritmul de 
lucru. Uzinele constructoare de uti
laje au livrat întregul echipament 
pentru fabrica de amoniac, ceea ce 
creează condiții pentru grăbirea 
montajului. Pe data de.27 iulie a 
fost pornit cazanul de M tone abur/ 
oră do la centrala termo-electrlcă. 
La aceasta realizare, rare creează 
premisele alimentării cu abur In, 
vederea începerii rodajului tuturor ', 
agregatelor de ta fabrica de amo
niac, și-au adus contribuita echipa do 
montaj exterior a uzinei „Vulcan" 
din Capitală; condusă do PompIUu

La ■primire a • participai ■ tovară
șul Comei Burtică, ■ membru , su
pleant'al Comitetului Executiv, 
secrolar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, Intre tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu șl oasj.xrte a 
avut Joc o convorbire care s-a

Oamenii muncii din toate unitățile socialiste de stat sini direct, In
teresați- In procesai de elaborare a legii remunerării, pentru o cit mal 
bană aplicare a principiului repartiftei după cantitatea și calitatea 
muncii, potrivit spcciliculal și condițiilor concrete ale iiecărul dome
niu de activitate.

Ținînd seama de interesul larg șl de importanta acestei legi, 
sintetizează experiență aplicării măsurilor de Îmbunătățire a salari

glie Carp, Vasile Ghl- 
mlș, Aurică Vătăma- 
nu șl alții. Ceea te 
poale surprindă un 
.ochi nea vizat este Insă 
următorul amănunt : 
lingă numele lui Ioan 
Dane? apare, aproape 
do fiecare data, nume
le unei alto meserii : 
o data este strungar 
universal, alta data 
frezor, a treia oară 
sculer-matrlțer, o a 

, irijimuiis ivf^u patra oară rccuflffltor 
al unei asemenea po- șl, în continuare : ra- 
zim-cheic ar uimi prin botor, bohrwerk-ist, 
gradul său de mobili- lucrător ta mașina de 
late, prin Indărftinl- găurit po coordonose, 
cla cu care — uneori montator. Opt reali- 
— te lasă cucerit . zări distincte, .opt me- 
Exlsta oameni care serii!
șl-au făcut din pre- Explicația ne-o dă
zența In aceste locuri însuși Ioan Daneș. 
fierbinți ale * bătăliei — Nu. cred că un
o adevărata profesie, om, un muncitor poate 
Oameni care — potrl- ..s'.a cuminte, .in ban- 
vlt normelor ‘ vieții ca Iul" — ta strung, să 
și muncii comuniștilor, zicem, In masa da 
alo eticii șl echității montaj sau , bancul 
socialiste — lșl „con- de probe 
«acră întreaga energie, 
capacitate do muncă 
șl pricepere măreței 
opere do făuri re a so
cietății socialiste mul
tilateral dezvoltate".

în Incinta uzisiel 
..Timpuri Noi® din 
Capitală se află trei 
panouri -- trei file, de 
cronică muncitorească, 
Ilustrate cu numele, 
celor mu! harnici . 
mai devotați dintre 
muncitorii, maiștrii. 
Inginerii șl tehnicienii 
colectivului. Unul al 
fruntașilor In produc-

(PROIECT)
Corespunzător hotărîrii Conferinței Naționale a P. C. R.

buzunar. muncitorii! 
Ioan Dane? și-a „pă
răsit" do fiecare data 
locul’ de muncă — poâ-; 
te mal comod, mal li
niștit — și s-a Îndrep
tat acolo unde era 
mai util, acolo unde ; 

, se idcciden soarta pro-, 
duri,iei, umăr ta timfiS ' 
cu tovarășii ■ tei aa 
muncă din . prima II- 
nte.„
' Prin ÎMI—1SSÎ in u- 
zlnă s-a pul problema 
asimilării unor noi 
compresoare și mo
toare în procesul pre
lucrării, vechil tarazi 
—•-dispozitive care slti- , 
jesc la realizarea file- ‘ 
tulul ut nu nțjjj tords- 
pundeau. Calitatea' 
produselor piilea ff'ițS? 
fectată.’ Trebuia ■ con- ( 

■’-cepul- un" nou dîspozi- 
' tiv : parametrii calita

tivi" ai produselor tre
buiau să sporească, i 

A fost o veritabilă 
’ Întrecere.' Tarozii con
ceput! do Daneș s-au 
situat pe primul loc.' 
O piesă suplă,5 din- 
tr-un oțel special, a- 
mlntihd pe undeva, în 
felul de eliminare a 
reziduurilor metalice, 
do • aplicâțla efectului. 
Coar.dfs. Rezultatul© ? 
O calitate superioară 
a proditaekir, o com
petitivitate sporita pe 
piața mondială.

.„ȘI locurile fierbinți 
î ale producției »auț con

tinuat mișcarea, lor 
'alertă, determinată de 
nevoile economiei, da 
avintul Indușlr'.ei 
noastre < constructoare 
de mnșlnL

în 1088 un asemenea 
Ioc era la proiectarea 
unor, noi cuțite de « re
tezat. în uzină se con
sumau 409 bucăți lu
nar. , Toate ■ fabricate 
dlhlr-un oțel special, 
din Import Atunci, 
I. D. a brevetat un 
nou cuțit de reîezn! ; 
întreaga uzină consu
mă ori doar 330 da 
bucăți pe an.

' < ,,

1 ', v : \ , 1 '
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forme de salari

care 1) ocupă, prin :

a <
pe baza 
deținut.

Art. 0.

Mi^Ji, |flllA,Ulll rță lil LUAllțâU lit/ IUipu«- 
tanța ramurii, subramuril &au acti
vități! respective peni

I economie! naționale

remunerării
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Partidul Comunist Român j mobi
lizează eforturile Întregului popor 
pentru-, lărgirea continuă a bazei 
tchnlco-materiale, perfecționarea re
lațiilor de producție socialiste ș! ac
celerarea dezvoltării generale ccono- 
mico-saclale a țării, , corespunzător 
obiectivelor fundamentale ale pro
gramului făuririi societății godaliște 
multilateral dezvoltate în Republica 
Socialistă România.

Telul suprem al întregii politici 
a partidului șl statului, care pun în 
permanență în centrul atenției ntir- 
marea penjonalltățll umane, este a- 
algurareâ unul'înalt• nivel de trai 
material șl cultural întregului popor. 
Instaurarea șl cansolWârca proprie
tății socialiste, lichidarea pentru tot
deauna; a exploatării omului de că
tre om, noua poziție a, oamenilor 
muncii ca deținători al puterii poli
tice, adlnclrea ^emberapei socialiste 
șl creșterea participării maselor la 
conducerea treburilor'.de' stat și 
șteștl, ’întregul .proces de transfer- ștesc, sporind aportul tuturor celor
mare revoluționară a societății,. se _
află la’temelia- coneordhnței dintre 
interesele personale ale. fiecărui om 
al muncii șl cele generale ale socie
tății, determlnlnd unitatea trainică 
a întregului popor In jurul Parti
dului Comunist ' Român, forța politi
că conducătoare în Republica Socia
listă România, ’

Dubla calitate a oamenilor muncii 
de proprietari, al mijloacelor de 
producție șl de. producători al bu
nurilor/materiale șl spirituale con
feră acestora răspunderea pentru 
dezvoltarea bazei tehnlco-materialc 
a socialismului șl creșterea avuției 
naționale, pentru promovarea pro
gresului tehnic șt științific, buna 
organizare a producției șl a muncii, 
pentru - iporirca’ continuă a produc
tivității muncii sociale șl, totodată, 
di-epțuMe a beneficia pe deplin de 
roadele activității lor.

Desfășurarea construcției socialis
te, dezvoltarea armonioasă a‘tutu
ror domeniilor: șl sferelor de activi
tate, repartizarea rațională a forțe
lor de .producție* pe- teritoriu au 
statornicit convingerea oamenilor 
muncii' că ridicarea bunăstării ma
teriale xl spirituale a, poporului, .îm
bunătățirea condițiilor sale de mun
că, de“locult, ,de sănătate, învăță- 
mint șl cultură sint determinate dc 
perfecționarea continuă ă activității, 
de munca plină de abnegație' a tu
turora,, ;în vederea creșterii forței 
economice a țării, a vehitulupnațlo- 
nnl, destinat ullt satisfacerii tot mal 
depline, a nevoilor de consum a!e 
membrilor aoclctâțll, cit șl dezvol
tării’ pej trepte mereu .mal înalte- a

întregului popor in jurul Partl- 
ilui .Comunist*Român,, forța politi- 

Republlca Socia-

purle din venitul național destinată 
consumului Individual, ce se repar
tizează, In întregime, celor ce mun
cesc, In raport cu cantitatea, calita
tea șl importanța soclai-economică 
a muncii prestate. Apîlcarcn princi
piului repartiției.. după muncă, sta
bilirea veniturilor pentru flecare om 
al muncii sint totodată Indisolubil 
legate de răspunderea personală, 
Cel care muncește bine este remu
nerat potrivit activității șl rezulta
telor obținute, Iar cel care provoa
că daune economiei naționale tre
buie să răspundă personal da "pre
judiciile aduse. îmbinarea acestor 
două laturi Inseparabile ale cointe
resării materiale contribuie la' sti
mularea perfecționării pregătirii pro
fesionale, promovarea progresului 
tehnic și științific, la-formarea ati
tudinii socialiste' față de muncă, în
tărirea spiritului de răspundere șl 
a disciplinei socialiste, la apărarea 
șl buna gospodărire a avutului ob-

ce muncesc In opera de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate In patria noastră,

Ridicarea veniturilor oamenilor 
muncii depinde in mod direct de 
creșterea efectivă a producției și 
productivității muncii/ de obținerea 
unei producții suplimentare cu chel
tuieli tot mal reduse, de' posibilită
țile tot mal mari ale economiei, în 
fiecare clapă de dezvoltare a socie
tății.

în politica de remunerare a mun
cii, statul promovează cu fermitate 
principiile echității socialiste. La 
repartizarea veniturilor provenite 
din muncă se urmărește asigurarea 
unor proporții echitabile Intre sala
riile cele mal mici șl cele mai ri
dicate tn concordanță cu stadiul de 
dezvoltare a economiei și cu nive
lul generai de pregătire profesiona
lă șl de eultura ■ al oamenilor mun
cit Corespunzător relațiilor de pro
ducție socialiste, în Republica So
cialista România legea Interzice eu 
desăvtrșlre obținerea de venituri, .de 
către-orice persoană șl sub orice for
mă,’pe seama exploatării muncii al
tora.

Pe măsura dezvoltării forțelor de 
producție, a sporirii productivității 
muncii sociale șl a venitului națio
nali statul alocă In mod planificat 
fondurile necesare pentru ridicarea 
nivelului remunerării tuturor cate
goriilor de oameni ai muncii, pre
cum șL pentru creșterea, fondului so
rin! de consum destinat satisfacerii 
nevoilor care sînt în sarcina lntre- 
gli's&cictățl.

‘ ApUcarea ' consecventa n princl- 
plului.. repartiției, .după/ mnincă,./, șl

talului

în care se desfășoară munca presta
tă.

In toata cazurile salariile ae plă
tesc pe baza funcție! îndeplinite șl 

activității efectiv prestate șl nu 
’ profesiunii sau a Uliului

— Obiectivele urmărite de

lăți, precum țl ln funcție de Impor- efectuat® Muncitorilor care executa Mine subteran 
. . .. . .. .. ----------- j —i Mine subteran

ilru dezvoltarea
---------- ,-------- «. / i.
c) folosirea celor mal corespunză

toare forme de măsurare a muncii 
ji de salarizare, țlnlnd ‘ seama de 
specificul activități! din fiecare uni-

sistemul de. salarizare se realizează late, In vederea stimulării obținerii 
prin : unor, rezultate cit mal bune, cantl-

o) salariul tarifar, care constituie tatlve și calitative ; j
— —i—~ •"->■■'■**' . (j) ia5|gurnrea unei Interdependen-

------ . .....— le forme de salarizare, dintre celej 
șl blllte prin contractul colectiv.

partea principală a salariului total 
șl elementul determinant pentru sti
mularea ridicării continue a califi
cării personalului. Se stabilește ur
mătoarea pondere a- salariului tari
far tn salariul mediu planificat :

— la muncitorii din ramurile ln- „ . _____ _________
dustrie, agricultură șl transporturi, le a salariului de Îndeplinirea. In 
circa 90 la sută : î ’ j- — —* ■-

— io muncitorii dJLn ramura con- 
stnicțU-mohtaj, circa tffl la sută :

— In nereonalul operativ și mun
ci n ramura circii la țin mărfu
ri din prestările de servicii.
Intre 90—92 la sută :

— la personnlul do execuție teh
nic, economic și de altă specialitate, 
la personnlul de conducere.; In perso
nalul funcționăresc șl la persona
lul administrativ de întreținere și 
de pază. In medie între 00—93 la 
sută ;

b) diferențierea țalarillor ln func
ție de nivelul, de calificate cerul< 
pentru efectuarea lucrărilor, de can
titatea' muncii prestate determinată 
prin norme care să reflecte cit mai 
riguros munca reală necesară pen
tru executarea lucrărilor, de inițiati
va, operativitatea; experiența In 
muncă și contribuția personală Ia 
creșterea eficienței întregii activi-

C! ' _ ■ ' ' ;l ............ -■.............

j ■ ironii iot

%

te stinse Intre realizările ’ obținute 
In muncă șl venituri,- precum i. 
creșterea răspunderii personale a 
fiecăruia, indiferent de postul pe 
care II ocupă, prin :

— condiționarea acordării lntcgra- 

totalitate, a sarcinilor de muncă In
dividuale sau colective ; ,

— posibilitatea realizării unor ve
nituri suplimentare pentru depășirea 
sarcinilor stabilite ;

e) acordarea do premii anuale ^ub 
formă de grntlflcațli; pentru ansam
blul rezultatelor., obținute..- precum 
șl de premii In cursul anului pen
tru realizări deosebite reflectate 
tn promovarea progresului tehnlco- 
ștlințlfic In producție șl In realizarea 
principalilor Indicatori de plan al 
unităților :

f) acordarea unor sporuri la sp- 
larlu pentru vechime neîntreruptă 
In aceeași unitate In scopul stimu
lării stabilității lucrătorilor :

g.) diferențierea remunerării muri
rii personnlului care lucrează In 
iondițli deosebite față de cele con
siderate drept normale, prin acor
darea unor Mlnrll tarifare majorate 
sau a unor sporuri la salariu.

I 11 ti ” V/ ’5 â VfcASW î ? i

CAPITOLUL II
Reglementări privind salarizarea ce se aplică 

in toate ramurile de activitate economice și sociale 
A. — 
a muncii și de salarizare

h

rrMjore ale partidului: .țl , ______
pentru perfecționarea conducerii, 
organizării și planificări! dezvoltării 
economlco-soclale a țării, pentru 

e, înfăptuirea acestui principiu perfecționarea relațiilor sociale spe- 
dă un conținut nou salariului; care clflce orinduiril noastre.

- .i,.• Pentru InfAplulrea politicii Partl-
, dului Comunist Român In domeniul 

rllor particulari al mljloncelpr de ' remunerării muncii. Marea Adunare 
producție. In Republica ; SoclalLsță Națională a Republicii. Socialiste 
RontanLa salariul constituie acea' România adoptă prezenta Lege :

cantitatea, calitatea șl ' importanța 
soclală’8 muncii prestate.

în condițiile, specifice societății 
noastre, înfăptuirea acestui principiu 

a încetul să mal reprezinte prețul 
forței'de muncă vLndute proprleta- 

'"ti’’y-- ’ * 
producție. In Republica ; Sp 
România salariul constituie acea'

. Fnrmn rin mnciirnrn larlul cadrelor de conducere ale unl-rorme ae măsurare uțn &e majorează cu aceiași procent
---- >».,«_• . ----- ■ cu care M([o (jmnjnmn gaiariuj tari

far In cazul nereallzăril acestuia, 
conform art S3 și fără a putea de
păși Umila prevăzută la ort. 34.

Majorarea do salariu se acordă In 
cadrul fondului de salarii admisi
bil și numai atunci dnd șl sardnjle 
privind calitatea produselor, consu
mul de 'materii, prima șl .materiale 
normate, reducerea prețului de • cost 
au fost Îndeplinite ;

— acord Indirect, cind personalul
___________ _ __ _ .
tlmp.l,norme dc producția,', sfnre.de țg1 
alribuțUircu precizarenoncanBlot’ir.lde 
deservire,-'jardnl <le->.-.sert'lciu-c’ sau 
alte tipuri, de norme*-, corespunitar 
toore muncii respective. Atunci dnd 
măsurarea muncii se face pentru

ArL 10. — Aplicarea principiului 
repartiției după muncă Impune mă
surarea muncii personalului do toate 
categoriile. ■ Diferitele activități sint 
comensurabile cu ajutorul normelor 
de muncă ce ae stabilesc In confor
mitate cu reglementările legale in 
vigoare.

în funcție de natura activității, 
normele'de muncă pot fi : norme de 
tlmp,ț,n....
etribuți

temporar,, Ln acord., individual,„lu
crări inferioare cu două sau mai 
multe categorii i) decit cea.a încadră
rii lor, li se poale plăti, In raport cu 

_____ ..... timpul lucrat, și diferența’dintre sa- 
nlnd ‘ scârna de__ larlur tarifar corespunzător catego-

' "------■■-'' rillor lor de încadrare șl salariul ta
rifar al categorial cu care sint tari
fate lucrările., ambele la nivel de . 
bază. . ;

(4) Alegerea celei mai potrivite
,—_ dintre cele.sta-

_____ ----- v.'y'M'- 
face dc către organul de conducere 
colectivă a unităților. Forma de sa
larizare in acord va fi folosită In 
toata cururile in care există condi
țiile necesare aplicării el..șl sejjus- 
tifiefl/din punct de vedere economic. 

Formele da aolarizarc ln acord pa 
bază de normă-plan, mixtă șl cu 
tarife 8auAcote procentuale vor fi • 
utilizate cu aprobarea .'organului 
Ierarhic* superior. • < ;.’.J*

Utilizarea formelor da salarizare 
In acord progresiv, hi ncord progre- , 
siv diferențiat șl In ncord pe bază 
de normă-plan la nivelul întreprin
derii se aprobă de ministere, cele
lalte organe centrale șl de comitetele 
executive ala consiliilor populare 
județene șl al municipiului Bucu
rești, cu acordul Ministerului -Mun- 
eli.. - 1 -

ArL 13. — (1) Consiliul de Minlș-
tol stabilește metodologia de aplica
re b formelor de salarizare prevă
zute Ia arL 11 șl poate aproba expe
rimentarea altor forme de salarL 
zare, pe o perioadă dc pină La cel 
mult un an șl In limita fondului de 
iniarli planificat.

(2) Ministerul' Muncii împreună 
cu ministerele; celelalte organe cen
trale de resort .țl comitetele execu
tive ale consiliilor populare jude
țene și al municipiului . București 
exercită controlul modulul de utili
zare a formelor, de salarizare și. iau 
măsuri pentru respectarea strictă a 
reglementărilor din acest domeniu, 
urmărind ca In fiecare unitate să se 
aplice formele de salarizare care 
permit înfăptuirea cit mal deplină 
a principiului repartiției după mun
că și care sc dovedesc n fl cele mai 
stimulative pentru îndeplinirea sar
cinilor. ■” .... ■

Melalurg 
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Metal uirg 
feroasă

Construcții ’ 
de mașini •) 

Foraj. 
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CAPITOLUL I
Principiile ger

ArL I. — In Republica Socialistă 
România munca; constituie 6 .îndato
rire de: onoare pentru toți membrii 
sori»lății. Toți cetățenii apțl 'dc 
muncă nu dreptul și obligația de o 
desfășura, potrivit pregătirii lor, o 
activitate utilă ’societății; Munco-1 re
prezintă- pentru • hcejtla “unica sursă 
de.asigurare a celor hectare tra!u- 
1UL Nimeni nu hre dreptul să reali- 
z&ze venituri pe «cama Imușlrli 
muncii altora. ■ : ‘ ■
•ArL 2.— Politica Partidului Co- 

nștinlsL'Romăn, de ridicare continua 
a?nivelului dc-viață Șl de civilizația 
al întregului popor, pe măsura spo
ririi-avuției țării, a venitului națio
nal, • ae realizează pe calea majoră
rii an, de- an. atit .a; fondului desti
nat consumului Individual, cit ți, a 
celui destinat. Batisfaccrll nevoilor 
Sîtclale.’ / ,

ArL 3. — .Aplicarea consecventă 
și riguroasă n . principiului Mclallsl 
al repartiției, după muneă trebuie eă 
asigure echitatea. în relribuție șl 
colntcreeărea materială’4 ă celor cc 
muncesc pentru obținerea tlnor re
zultate sujșcrioare fn.-acllvltalea ce 
o desfiroară, pentru ridicarea ; pre
gătirii lor profesionale șî stlmulArea 
progresului tehnic șl științific, să 
diică la intăriroa spiritului de răs- 
.plindere șl a disciplinei lh tnUneâ, a 
grijii față de avutul' obștesc.
. ' Cointeresarea .materială trebuie fo- 
tosită ca o pirghle economică de cee 
mai mare însemnătate pentru ereș- 
Lerea eficienței activității ln toate 
domeniile,. pentfji sporirea aportului 
tuturor, oamenilor muncii la „opera 
de făurire a soțieism sdclallste mul
tilateral dezvoltate.

Corespunzători;.‘relallll> 
ducție apeclficc orlnt*-1-

M
ale sistemului de salarizare j

Halen. In retribuție șl 
’nlft-’ a celor cc 

vrea tlnor rc- 
. activitatea ce

Corespunzător.-‘relațiilor’ de - pro
ducție specifice ortndulrii socialiste, 
în care mijloacele de producții 
K celor cc muncesc, dubla ca-

• a* oamenilor muncii de pro
prietari' al mijloacelor de producție 
șl', de producători creează condițiile 
bbîectiv.e pentru îmbinarea armoni
oasă a cointeresării materiale ’ cu 
stimularea morală. Societatea.' socia
listă dă o InafiS apreciere celor 
care-șl pun capacitatea de muntă, 
priceperea al talentul In alujba In
tereselor colectivității, nlc progresu
lui general.

Art. 4.*— în.Republica Socialistă 
România repartiția după muncă se 
realizează în unitățile de stat prin 
sistemul de anlnricnre, ce se apro
bă prin lege.
'Existența relațiilor socialiste de 
producție determină ca partea din 
Venitul mațlonal destinată consumu
lui ’ Individual să Re repartizată, în 
întregime, celor ce muncesc. Saln- 
■rîuF reprezintă acea, parte ti fondu
lui de consum’ IndlVldunlEcate re
vine fiecărui onf al muncLI din uni
tățile de itat,-ln raport Cu cafilltâ- 
tea, calitatea șl importanța tbclal- 
economlcă a muncii prestate. Sala 
rlul asigură, satisfacerea celor ne
cesare traiului omului muncii șl fa
miliei sale,’accesul la, un grad toi 
tftal înalt de cultură șb civilizație, 
precum și -reproducția tortei de 
muncă, corespunzător eu nivelul de 
dezvoltare msccietățll.

ArL ‘3.’- ’ Oaihenil YiiuncB și ' fa
miliile lor beneficiază,'pe lingă &a-

1 larlu. țl dc partea ce le revine din 
fondul de consum destinat de către 
Stal satisfacerii nevoilor sociale. 
Din-acest fond se asigură acoperirea 
cheltuielilor pentru Invâțămî'ntul de 
toate gradele,, ocrotirea sănătății 
snlariațllbr șl a membrilor familiilor 
lor, asigurarea materială In ' cazul! 
Incapacității temporare de muncă, 
acordarea pensiilor de toate cate
goriile, alocații de stat pentru copii 
șt ajutoare familiale, precum și pen
tru celelalte servicii toclal-culturale.; 

ArL 6. — Sistemul de salarizare, 
osigurind remunerarea In raport de. 
contribuția adusă la crearea bunuri
lor materiale si spirituale' necesare 
societății,, urmărește totodată să e- 
vlte apariția unor decalaje prea 
mari Intre veniturile individuale, a 
unor contraste nejustificale In nive
lul do trai, ca șl tendințele de ni
velare a veniturilor provenite din 
muncă. Prin sistemul de salarizare 
se stabilesc asemenea proporții In
tre salariile diferitelor categorii de 
personal incit-acestea să corespundă 
elf mal deplin cerințelor echității 
socialiste. Raportul dintre salariile 
nete, maxim șl minim, ale personalu
lui. din unitățile dc stat se stabilește 
între.0 șl 7.

Acest raport se reallzcnzA ca ur
mare a modificărilor ce se aduc sa
lariilor, ln curau) fiecărui plan cin
cinal.

Totodată, este obligatorie apLlcarea 
principiului că nimeni nu poate- pri
mi decit un singur salariu.

Art 7. — Statcmul de salarizare 
trebuie să fie astfel alcătuit Incit 
aplicarea, Iul judicioasă să cointere
seze pe oamenii muncii la ridicarea 
calificării lor profesionale șl la ob
ținerea unor rezultate tot mal bune 
In întreaga activitate. Elementele 
sistemului de salarizare stimulează 
în mod deosebit :

n) realizarea șl depășirea sarcini
lor de' producție ți îmbunătățirea 
calității produselor ;

b) folosirea maximă a capacități
lor de producție ;

c) promovarea progresului tehnic 
șl științific ;

d) creșterea continuă a producti
vității muncii ;

e) reduccren cheltuielilor de pro
ducție, mal ales pe calea reducerii 
consumului de materii prime, mate
riale, combustibili șl energie;

f) sporirea eficienței Investițiilor, 
scurtarea termenelor de execuție, 
reducerea ponderii construcțiilor în 
voltimul total, al Investiției ;

g) creșterea producției destinate 
exportuiiiî șl a eficienței activltațl! 
de comerț exterior ;

h) ridicarea continuă a eficienței 
in activitatea economică a întreprln- 
derllor, precum țl In-toate domeniile 
vieții sociala

Ari. 6. — Salariile personalului 
se diferențiază po ramuri, subrn- 
muri șl activități, in funcție de Im
portanța acestora pentru dezvolta, 
rea ecohomiro-sodalâ a țării. ■ * , 

In- cadrul ramurilor șl activități 
tor, salariile w diferențiază pe ca 
tegoril de încadrare șl pe funcții, 
corespunzător nivelului de califica
re, gradului de răspundere ceruLde 
îndeplinirea sarcinilor șl condițiilor

le a-

toore muncii respectb 
măsurarea muncii se 
activitatea unui colectiv se folosesc 
șl norme de

Art. E..;;. „ __
unei dt mul strinne legă 11... ____
munca depusă șl remunerarea el,' al 
îmbinării cit mal armonioase a Inte
reselor generale alei societății cu cele 
ale'fiecărui om al muncii, se pot e- 
pllca. tn funcție de specificul activi
tății și folosind ca unități de măsu
rare a muncii normele de muncă. ții, 
următoarele forme de salarizare :

a) in acord sau cu bucala, rind sa
lariul cuvenit. rezultă dlri .Înmulțirea 
tarifului pe unitatea de produs sau 
pe lucrare cm numărul produselor 
sau ol lucrărilor realizate.

In funcție de,condițiile concrete de 
organizare a muncii șl de interesul 
stimulării mai puternice a unor lo
turi cantitative rou calitative ale ac
tivității. se pot aplica următoarele 
variante ale acordului : ’

— acord direct, cind tariful pe 
unitatea de produs sau ne lucrare 
este constant., salariul fiind direct 
proporțional cu numărul produselor 
sau al lucrărilor executate ;

— acord progresiv, dnd tariful pe 
unitatea de produs sau pe lucrare se 
majorează pentru partea din pro
ducție care depășește un aniirhlt ni
vel dinainte stabilit de realizare a 
sarcinilor :

— acord progresiv diferențiat, cind 
La depășirea unor anumite niveluri, 
dinainte stabilite, de realizare a sar
cinilor. salariul cuvenit pentru in- 
treago producție realizată se recal
culează cu, tarife majorate pe unita
tea de produs ;

— acord global, dnd un colectiv 
dintr-o subunitate sau o formație 
de lucru încheie cu unitatea un con
tract-o ngajnment pentru realizarea 
tuturor sarcinilor ce-l revin pentru 
executarea unor obiecte sau luq/iri.

in contract’ m prevăd atll lucră
rile caro urmează a fi executate, 
condițiile In care acestea vor trebui 
realizate, dt și sumele cuvenite pen
tru salarlL In acord global pot lu
cra toate categoriile de personal ale. 
subunității, inclusiv cadrele de,( con
ducere ale acesteia. Sumele cores
punzătoare valorii lucrărilor execu
tate lunar se plătesc — sub formă 
de avans — din caro sc reține, o ga
ranție do 10—26 la sută. Plata rame
lor reținute se faeo in terminarea 
lucrărilor'In'raport de Îndeplinirea 
condițiilor șil la termenele convenite 
In contractul-angnjament ;

— acord pe bază de normă-plan. 
dnd salariul'cuvenit pe formația de 
muncitori, sector de maistru, atelier 
aau alte subunități se stabilește in 
raport cu gradul de realizare a can
tității do produse prevăzute In 
plan •). Un asemenea acord poate 
include Ingineri, lehnldeal, maiștri, 
alte categorii de personal, precum și 
cadrele de conducere ale acestor 
subunități In cazuri justificate din 
punct de vedere economie, această 
formă de salarizare se poate aplica 
fl la nivelul Întregii unități lnclu- 
zlnd și cadrele de conducere ale a- 
cestela. In acest caz, salariul cuve
nit se stabilește in raport cu pudul 
de realizare a unui Indicator 
cantitativ prevăzut prin plan la 
nivelul unității. In Industrie, a- 
eest indicator va fy producțla- 
marfă. iar In celelalte ■ ramuri de 
activitate ministerele vor stabili 
pentru fiecare unitate. Indicatorul 
corespunzător specificului activității 
acesteia. Pentru flecare procent de 
depășire a Indicatorului stabilit, sa-

•) Această formă de salarizare vb 
rrea posibilitatea ca si personalul 
are lucrează In regie, din cadrul 
.înltfițllor sau subunităților care trec 
la acord pe bază de normă-plan. «ft 
obțină ciștiguri oroporțlonale cu gra
dul de îndeplinire a.sarcinilor sta
bilite prin plan.

care deservește nemijlocit mal mulți 
tartori.. satarfzațF în

to''g 1 jn 1
î a la rf îîl ">ro pij r țl onâî eu ’ a I.velul* the2

mal.ic de personal.
11. ■ — In scopul asigurării 
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jiu de îndeplinire 's normelor rea
lizate de lucrătorii respectivi ;

b) tn regie sau după timp, dnd
salariul tarifar rtabilit pa oră. zi 
iau !ună se acordă personalului 
pentru timpul'efectiv lucrat, la rea
lizarea integrală a sarcinilor de ser
viciu. ' '

Ln muncitori sarcinile de serviciu 
ie exprimă fie sub forma unei 'nor
me de producție zilnică sau tunară, 
fie sub formă de sferă de atrlbu- 
Ul ce se. stabilescvpe o zonă de 
deservire precizată, fie sub alte for
me specifice ramurii, subramuril, sau , 
activității dn care lucrează. Pentru 
personalul de execuții tehnic, eco
nomic, do altă specialitate, pentru 
personalul funcționăresc și persona
lul administrativ de Întreținere șl de 
pază, sardnlle de serviciu, atribu
țiile șl răspunderile se stabilesc con
cret pentru fiecare i toc de muncă 
și pentru flecare executant Numă
rul de salarlați din ncenstă categorie 
de personal trebuie.să fie determinat 
pe baza unei fundamentări științi
fice, prin normative și norme de 
mutică ;

c) forma mixtă de salarizare, cind 
salariul cuvenit este constituit dln- 
tr-o parte fixă reprezantlnd o cotă 
din salariul tarifar ce se acor.dâ ln 
regie și dlntr-o parte variabilă de
terminată pe baza formei de sala
rizare" in acord corespunzător cu 
gradul de îndeplinire a sarcinilor 
stabilite,;

d) ln scopul creșterii eficienței ac
tivității ullt In cazul salarizării ln 
ncord, cit șl al celei In regie, sala
riul cuvenit pe baza indicatorilor 
cantitativi se ponto majora sau di
minua, in funcție de Îndeplinirea u- 
nor indicatori suplimentari, speci
fici activității respective ;

e) forma de salarizare eu tarife 
sau eu eote, procentuale din valoa
rea achizițiilor, desfacerilor sau 
prestărilor de ecrvicii. cind venitu
rile cuvenite se calculează asemă
nător acordului direct, proportional, 
eu nivelul de realizare a sarcinilor 
stabilite pentru fiecare lucrător. Ta
rifele șl cotele procentuale se de
termină astfel Incit la Îndeplinirea 
sarcinilor lunare, considerate ca, 
norme de muncă, veniturile reali
zate să corespundă celor obținute 
de peroorjtlul cu atribuții jl răspun
deri similare, plătit pe baza sala
riilor tarifare de încadrare : Ia de- 
irtsi-e;: sau nereallzarea sarcinilor, 
venitul este, ca fi In cazul salari
zării In acord, direct proporțional cu 
nivelul de realizare a sarcinilor.

Această formă de salarizare se a- 
piică lr>,deosebi in ramura circulației 
mărfurilor.

Art. 12. — (1) Corespunzător or
ganizării proceselor de muncă șl 
modului de stabilire a normelor de 
muncă, formele dc salarizare se a- 
plieă Individual sau colectiv.

(2) în cazul acordului colectiv, re
partizarea salnrillor sc face, de re
gulă. in raport cu salariile ■ tarifare 
dc încadrare șl eu timpul lucraL Cu 
acordul majorității membrilor forma
ției de lucru șl al conducerii subuni
tății de producție, din care fare 
jiarte această formație, salariile In
dividuale ciivenile . pot fi majorate 
sau diminuate eu pină la 20 la sută, 
in funcție de contribuția efectivă a 
fiecărui membru al formației ln rea
lizarea lucrâriioî șl In limita sum® 
.nivenite pe întreaga formație.

Sumele cuvenita personalului dt 
execuție tehnic, economțe. de sită 
ipeciniîtflie ri celorlalte categorii 
de personal pentru lucrările execu
tate In toate formele dc acord co- 
'ectlv. peste salariile tarifare cuve
nite pentru timpul' efectiv lucrat sc 
*upor!â din fondul de salarii total 
idmlsibll.

(3) Muncitorii caro execută In a- 
rord Individual. lucrări de categorii 
superioare încadrării tor .sini plă
tiți corespunzător tarifelor lucrărilor

respectivi ; 
lupă timp,

B. — Salariile tarifare 
ale muncitorilor

Art '14. — (1) Salariile tarifara 
ale muncitorilor se stabilesc pe ca
tegorii de lncndrare, prevăzute In

tă la.muncitorii calificați cunoștlnțeie, 
calificare șl experiența
'—------- ■----- 1 In bune

fice ramurii, subramuril, sau

...... ■.tiJ de execuția tehnic, eco
nomic, d® altă specialitate, pentru

tă la.muncitorii calificați cunoștințele, 
nivelul de calificare șl experiența 
necesară pentru executarea In bune 
condiții. a .lucrărilor, de diferite gra
de de complexitate, așa cum sini pre
văzute in '• Indicatoarele- tarifare de 
calificare.

(3) Indicatoarele tarifare de califi
care se elaborează pentru meseriile, 
funcțiile șl specialitățile aprobate de 
Consiliul de Miniștri.

(4) Categoriile de încadrare la mun
citorii necaltflcațl reflectă greutatea 
muncii prestate ; lucrările necallHca- 
te din categoriile 2 și 3 de Încadrare 
sini prevăzute In listele de lucrări 
necalificate.

-(B) Indicatoarele tarifare de califi
care și' listele de lucrări necailficnle 
se Întocmesc' pe baza normelor apro
bate de Consiliul de •Miniștri, de că
tre ministere, celelalte organe cen
trale și comitetele executive ale con
siliilor populare județene și al muni
cipiului București care coordonează 
ramura mu activitatea In care mese
riile, funcțiile sau specialitățile sint 
de bază, împreună cu uniunile sin
dicatelor de ramură; In colaborare cu 
celelalte organe centrale Interesate 
și de acord cu Ministerul Muncii șl 
Unluned Generală a Sindicatelor.

Ari. 15.. — (1) Salariile tarifare se 
stabilesc diferențiat, pentru fiecare 
categorie -a rețelei tarifare, pe un 
nivel de bază și pe trei trepte de sa
larizare. Prin treptele de salarizare. 
In cadrul categoriei de Încadrare, se 
diferențiază salariile ln funcție de ca
litățile personale ale muncitorilor, re
flectate in rezultatele obținute In 
muncă.

(2) In cursul unul an pol fi promo
vați In trepte superioare, do -salari
zare, în condițiile prevăzute de Legea 
nr. 12/1071 privind Încadrarea si pro
movarea în muncă ăpersonalului’din * 
unitățile socialiste de stat. pină la cel, 
mult 40 la sută din numărul total al 
muncitorilor din unitate.

Reducerea vechimii pentru promo
varea de la- o treaptă de salarizare 
la alta nu poate depăși 1/3 din vechi- ■ 
mea de un an necesară pentru tre
cerea de la nivelul de bază la treapta 
I jl de rite 2 ani pentru trecerea la 

■treptele următoare. Totodată, In con
formitate cu prevederile Legii nr. 
12/1071, reducerea totală n vechimii 
minime necesare promovării plnâ la 
Ultima treaptă tn cadrul aceleiași 
categorii nu poate depăși 1/3.

(3) Muncitorii care sint promovați 
intr-o categorie superioară de cali
ficare se încadrează Ia nivelul de 
bază ol-noii categorii sau la treapta 
care să le asigure o creștere a sa
lariului tarifar echivalentă eu o 
treaptă.

Ari. 16. — Rețelele tarifare se sta
bilesc pe ramuri, subramurl sau acti
vități din cadrul economiei.

Salariile tarifare te diferențiază. 
In unele ramuri, subramurl iau acti
vități, pe mal multe niveluri de sa
larizare, In raport de complexitatea 
procesului tehnologic și de gradul de 
înzestrare tehnică sau de Importanța 
lor pentru dezvoltarea economiei na
ționale. precum și - In unele cazuri 
— In funcție de forma de salarizare 
utilizată, In acord sau In regie. .

Ierarhizarea salariilor tarifare •me
dii ale rețelelor tarifare calculat» 
după nivelul de bază, pe ramuri, aub- 
ramurl șl activități, pentru muncitorii 
calificați este următoarea :

Itetelelz tarltare Număr
categorii Coeficient

ftantur® șl: nivelul de de ierar-
de saJarlzaro încadrare hlzare

i •; 3 1

Grupa I
Mine subleran A 3 
Mine subteran B I

2,01
1,79

Salariile tarifare ale 
personalului de execuție 

tehnic, economic 
și de alta specialitate

ArL 21. -■ Salariile .tarifare ale
personalului de execuție tehnic, e- 
conomlc și dc altă specialitate se 
stabilesc pe funcții ți', ln cazurile 
prevăzute de lege, șl pe grade pro
fesionale. Pentru fiecare funcție sa
lariile tarifare ®e stabilesc pe un 
nivel de, bază șl 6 gradațiL

ArL 22. — (1) Salariile tarifare ale 
personalului. de execuție tehnic, e- 
conomic șl da altă specialitate din 
întreprinderi se diferențiază p® 
șapte grupe dc ramuri, dn' vederea n- 
trageril forței do muncă ln ordinea 
priorității ce se acordă ramurilor, 
subrarqurllor și ncUvjtățllor din e- 
cortomta națională, corespunzător j 
politicii economEco-soclale n stalului 
ln actuala etapă .de dezvoltare a so- 
detățli.

(2) SalarlLIe tarifare medii ale 
acestui personal, ln nivel de bază, 
pe grupe de ramuri, sint Ierarhizate 
după cum urmează :

Grupe tio .ramuri, 
subramurl 

sau activități

Coeficient 
de ierarhizare

l!

I 1A3 (subteran)
1,3-J (suprafață)

ii 1,41 (subteran )

IU
1,28 (suprafață)
1,22

IV 1,18
V
VI ■■

1,11
1.05

VII ; 1t

forestiere A 6 1,23 1
Textile 0 1.23
/■“F. J ț ; — Industria

Mine suprafață 
Materiale 

refractare .
Materiale
_ t.le_ construct11

Sa

B 8
3

1.20

1.30

(3) Ramurile, subrnmurlle șl acti
vitățile reprezentative ' pentru cele 
șapte grupe sint următoarele :

Grupa I
minieră : unități pen

tru extracția subterană a cărbune
lui șl a minereurilor care aplică la 
muncitori nivelul A de salarizare.

Grupa II
— Industria metalurgiei feroase șî. 

neferoase. j
— Foraj, explorări fl prospecțiuni 

Geologice.
— Industria minieră i unități pen- 

tȚtț extracția, subterană o cărbune-. 
Iță" șl n ml Cercurilor «are- npllejr-'-7a.l 
muncitori nivelul B^'Eâu’ C'M0‘ stt-~‘ 
larizare. -■ ’ : iț’p"1’

5
3
3

Confecții' piele
Alimentară

Grupa VII 
î^iic^^șîȘ, 

lemnului 0 *
Ailment ară ■ B 5
Gospodăria '
! comunală • A 
Agricultură

(sector zootehnic)
Mine suprafață C /
Exploatări

forestiere B 
Industria locală •

-s ■ ' ’ji ’’ ‘,

A

Grupa
Materiale 

do construcții B 
Alimentară 
Gospodăria 

■comunală
Agricultură 

(sector vegetal) 
Coriere-balMtlerc 
Clrculațio. 

mărfurilor 
Silvicultură

1.17
1.10

' 1.16

1.17

i.i.i

1,14

1.14
1,10

— Industria construcțiilor de ma
șini t unități curo aplică la munci-; 
tor! nivelul Aa sau A de salarizare, j

> 0 
caro aplică la mun- 
de salarizare,.

— Industria energiei electrice 
termice : unități 
citări nivelul' A

— Constructil-rauntaJ : trusturi , 
întreprinderi de gradul «peciei jl 
gradul I.

— Transporturi ciU-ferate.
— Transporturi aeriene.

I ...

Pentru munca In acord «« pot uti
liza In ramura construcții de mașini 
niveluri cu 5 la- sută mal mari decit 
cele prevăzute In ierarhizare, iar In 
ramurile construcții și prelucrarea 
lemnului, pentru ' munca In regie, 
nivclurl cu 5 la sută mal miri.

ArL 17. - fl) Muncitorii din ulti
ma categorie de; calificare a rețelei 
tarifare, care , execută, la un .Înalt 
nivel calitativ o gamă largă de lu
crări deosebit de complexe not fi m- 
larlzațLca muncitori specialist!.

o ^r... „.,..„.ere.
celelalte organe contrele șl de comi
tetele executive ale consiliilor popu
lare Județene șl al municipiului 
București, pentru unitățile subordo
nate. In limita a 1 la sulă din numă
rul muncitorilor calificați exlstențL 
în limita numărului aprobat de or
ganele centrale Ierarhic superioare, 
centralele stabilesc numărul munci
torilor specialiști pentru unitățile 
subordonate și unitățile componente.

Ari. 18. — Pentru salarizarea mun
cii In acord, încadrarea lucrărilor ca
lificate in categorii tarifare se face 
pa baza prevederilor din Indicatoa
rele tarifare de calificare. Iar ,e ce
lor necalificate pe baza listelor de 
lucrări neeallficnte ; încadrarea lu
crărilor In trepte de salarizare se 
face țlnlnd seama de diferențierea ' 
exliteptă Ln gradul de complexitate 
șl de dificultate a lucrărilor 
cadrul aceleiași categorii.

ArL 10. — Salariile tarifare 
personalului operativ a cărui 
tivitele .este asemănătoare cu ce« 
a muncitorilor calificați, se dltoren-; 
țiază. In cadrul aceleiași funcții șl ’ 
calificări, pe un nivel de bază șl 
trei trepte de salarizare; la stabili-- 
rea salariilor acestei categorii de 
personal se aplică toate reglementă
rile referitoare la salarizarea mun- 
rllorilor.

Art. 20. — Salariile tarifare pentru 
muncitori și normele privind acor
darea salariilor pe trepte de salariza
re sint cuprinse ln anexele legii ••’)

(2) Numărul muncitorilor spec!, 
lișll se stabilește, de către minister

dln

ale
ac-

j

•) Nlve! nou propus, care 
a utilizat tn limita fondului 
planificat, la urtele secții da tehnicitate

■ 1 sau Ia unele meserii de bș- 
..... ------- din întreprinderile de acest 
......... —'■--donate Ministerului intlns-

ea putea 
de salarii

■1 cose bltfi 
citi ciori, 
profil subordonate Ministerului Indus
triei Construcțiilor ds MațlnL

Nivel 'nou propus, care va putea 
a utilizat. In limita fondului de salarii 
olanldeat,- la unele șantiere ce executa 
sblcctjvc economice deosebit de impor
tante, din unitățile subordonata Minis
terului Construcțiilor Industriale.

•••) Toate anexele lest! vor fi difu
zate dupi definitivarea textului proiec
tului de Lege.

Grupa iV
— Industria chimică î combinate 

chimice șl petrochimice, precum șl 
alto unități Importante dta Industria 
chimică.

— Industria pctrololnl și 
metan : schele de extracție, rafinării.

— Agricultură s întreprinderi •- 
grlcole de stat, unități do mecani
zarea agriculturii șl alte unități Im
portante.

— Industria materialelor de cons
trucții .• întreprinderi . producătoare 
de ciment, unități de prefabricate 
din metal șl beton armat și aulo-' 
clavlzat.

— Industria de prelucrare a lemnu
lui : combinatele mari de exploa
tare șl prelucrare a lemnului.

— Transporturi navale.

Grupa V
— Industria ușoară î unități de tă- 

băcărie, sticlă șl ceramică' tină, 
unele unități muri șl complexe de 
textile șl .confecții cu nivel tehnic 
deosebit, unități de, bunuri metalice 
șl electrice do consum.

— Transporturi auto.
— Exploatarea 'forestieră.
'— Industria alimentară : fabrici 

mari șl complexe de ulei, fabrici de 
. zahăr, întreprinderi piscicole.

— Gospodăria comunală s distri
buția gazelor naturale, uzinele de 
apă și tcrmoflcarc.

— Circulația mărfurilor : unități 
mari șl complexo cu caracter repre
zentativ din comerț, turism șl ali
mentație publică, mari întreprinderi 
do aprovizionare tehnico-matcrlalâ.

1 ... 1 M,?. M >1 : ’■ : ' -i

Grupa VI
— Industria ușoară— Industria ușoară t întreprinderi 

de textile, de confecții din textile, 
piele, blănuri sl cnucluc.

—■. Industria alimentară i , Între
prinderi de Industrializare a cămll 
ți a laptelui, unități de vin, bere, 
alcool, unități frigorifice, întreprin
deri Importante de conserve : Între
prinderi de morărlt și panificație 
cu mecanizare complexă.

— Industria locală ; .întreprinderi 
do produse din lemn, chimice, tex
tile, din piele.

— Circulația mărfurilor : 
prinderi 
nuri till, 
tell era.

mari de comerț cu 
alimentație publică și

Intre- 
amă- 

ho-

Grupa VII
— Industria materialelor de 

rlrccțll t cariere — balastiere.
—- Industria locală : unități cu ac

tivități specifice locale.
— Circulația mărfurilor : între

prinderi mic! "de comerț și alimen
tație pubjlcă.

(Continuare in pag. a lll-a)
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(Urmare din paj, a n-a) ■

(4) încadrarea In grupe a tuturor 
ramurilor, șubramurllor șl activități
lor economico este prevăzută In a- 
nexelo legii.

Art. 23. — (1) Salariile principale
lor funcții de execuție tehnice, eco
nomice și de altă spectalitate din 
Întreprinderi slnt Ierarhizate in ra
port cu grupa de ramuri după cum 
urmează :

Grupa 
do ramuri

Funcții economice
Tehnician medii

Economist 
inginer chimist

fizician etc. f

simplu principal simplu principal simplu principal simplu principal

subteran 1,50 1,72 ■1,40 • ■1,00
I 

II
suprafață 
subteran

1,34
1,41

1,48
1,58

1,22 1,34 1,32 
. 1.39

1,70
1,70

1,14 1,43

suprafață 1,28 1,41 1,22 1,34 1.28 1,82 1,14 1,43
m 1,22 1,31 1,22 1,34 1.20 1.54 1,14 1,43
IV 1.10 1,28 1,18 U3 1.14 1,40 1,14 1,13
V 1,10 1,22 1,10 1,22 1,09 1,39 1,09 1.33

VI 1,03 1,10 1,03 1.18 1,03 1,32 1,03 1,3»
VII 1 1,10 1 1,10 1 1,27 1 1,24

(2) Salariile tarifare alo funcțiilor 
de execuție tehnice, economice ți de 
altă speciali late din centrale slnt in 
cadrul fiecărei grupe de ramuri cu 
o clasă de salarizare mai mori ca 
cele ale funcțiilor corespunzătoare 
din întreprinderi, cu excepția celor 
din grupa I, pentru care slnt egale.

O) La centrale se vor putea uti
liza șl funcțiile do inginer (econo
mist, chimist, fizician și altele simi
lare) principal I și principal II. Sa
lariile tarifare ale acestor funcții să 
diferențiază după gradul de organi
zare a centralelor.

Numărul posturilor de Inginer (e- 
conomlst, chimist, fizician etc.) 
principal I poate fi "de cel mult 4 la 
sută și cel do inginer (economist, chi
mist, flzlcian etc.) principal II de cel 
mult 8 la sută din numărul total do 
posturi cu studii superioare exis
tente in cadrul centralei. La flecare, 
centrală pot exista cel mult 10 pos
turi la funcțiile de Inginer (econo
mist, chimist, fizician etc.) princi
pal I și II, Iunie Împreună.

Art. 24. — (1) Salariile tarifare ale ’ 
■maiștrilor se stabilesc ■ corespunză
tor cu răspunderea șl rolul lor in 
producție-, astfel ca să II se asigure 
un salariu tarifar superior salarlUor 
tarifare ale muncitorilor încadrați In 
cea mal mure categorie de salari
zare, care lucrează sub conducerea 
lor. «

(2) Salariile tarifare ale maiștrilor 
șl maiștrilor principali slnt diferen
țiate pe ramuri, subramurl și nctlvl- 
t.’iți, In corelație' cu salariile tarifare 
ala muncitorilor din subordine, fiind 
ierarhizate după cum urmează :

(3) Absolvenții școlilor de maiștri, 
muncitorii șl tehnicienii care slnt 
numiți pe funcții do maiștri In con
formitate cu prevederile Legii nr. 
12/1971 privind încadrarea șl pro
movarea in muncă a personalului 
din unitățile socialiste do stat vor 
fi retribulțl cu salariul tarifar al 
nivelului de bază sau ol gradației 
care să ie asigure două clase mai 
mult docil salariul ce-1 primeau ca 
muncitori sau tehnicieni. ,

D.— Salariile tarifare ale 
personalului de conducere

Mine suprafață A 1,23
Cflnsfcrucțli rabini

Coeficient
Ramura, subramură cte lerar-

sau activitatea hlzaro

Grupa 1
Mine subteran A 1,72
Mine subteran B 1,55
Mine subteran C 1,48
Mine subteran D 1,41

Grupa II
Metalurgie feroasă A 1,41
Metalurgie feroasă B , 1,33
Foraj 
Metanargle neferoasă

. 1,35
1,33

Grupa III
Construcții mașini Ao și A 1,28
Energie electrică A 1^3.

Grupa IV ■ i ’ '■

Art. 23. — Salariile' tarifare ale 
personalului do conducere se dife
rențiază atlt în raport cu funcția ocu
pata. nivelul do studii, grupa de ra
muri din rare face parte unitatea, cit 
ș! cu gradul do organizare n unității, 
stabilit in conformitate cu prevede
rile art. 28.

ArL 29. — (1) Unitățile economico 
se Încadrează. în raport de mărimea 
ți -complexitatea activității ce- o des
fășoară, in mal multe grade do orga
nizare, al căror număr pentru flecara 
ramura, subramură mu activitate In 
parte se stabilește prin anexele la 
prezenta lege.

1(2) Gradul de organizare a unități
lor se determină po baza următoare
lor criterii :

— volumul și complexitatea activi
tății ; *

■— gradul de automatizare șl de 
mecanizare a proceselor de produc
ție ;

— tipul producției — exprimat 
prin mărimea seri ui șl tehnicitatea 
produselor ;

— volumul activității de pregătire 
■ fabricației.;

— ponderea producției destinată 
exportului ;

coeficientul de schimburi ;

js’Construcțll-montaJ
Poligrafie A
Petrol A
Chimia A

£'

Grupa V
Mine suprafață ■ B 
Energie electrică C
Poligrafie B
Sticlă
Chimie B
Petrol B
Tăbăcărie-prelucraro- 

cauciuc
Prelucrare lemn 
Exploatări forestiere

A

Grupa VI

(3) Salariile, tarifare alg personalu
lui de conducere al centralelor ss 
diferențiază pe" grupe'de ramuri șl ’ 
3 .grade, de, organizare (special, 1 șJ 
II). Salariile acestui personal In ca
drul fiecărei grupe de r——-• 
pentru același grad de o „___
slnt mal mari cu o clasă de salariza
re. In cazul centralelor decil cele âle 
funcțiilor corespunzătoare din între
prinderi, cu excepția celor din grupa 
r_de ramuri in care slnt egale.

E. — Salariile tarifare ale 
personalului funcționăresc

Art. 28. — Salariile tarifare ale 
personalului funcționăresc'slnt stabi
lite pe un-nivel de bază șl — după- 
caz —■ pe 4 sau 5 gradi-țJl, ața. cum 
se orală in anexele la prezenta lege, 
fiind diferențiate pe funcții in raport 
de calificarea' ceruta’ ' ;>entru reali
zarea sarcinilor'încredințate și • In 
cazurile, prevăzute de. lege — șl de 
importanța iacului de muncă. Sala
riile tarifare ale acestui personal 
slnt, de regulă, aceleași In toate unl- 
lățlle’ din economie, cu unele excep
ții prevăzute în nnexele legii.

Ierarhizarea salariilor tarifare me-

ale acestui personal
„ __ ___—___ ...

lățlle’ din economie, cu unele excep
ții prevăzute în anexele legii.

Ierarhizarea salariilor tarifare me
dii, ia nivelul de bază, ale unor func
ții reprezentative din această ■ cate
gorie de personal este - următoarea :

coordonează unele funcții prevăzute 
.pgntru alte ramuri sau sectoare de 
activitate, dar /care se" dovedesc a fl 
necesare șl unltAUlor respective.

roTgXrșe H- — Condițiile de acordare 
a salariilor

ArL 31. — (1) Pentru fiecare lu
crător dlntr-o Întreprindere, altă 
unitate, economică sau, instituție, țf- 
rțlnd seama de rolul ce-1 revine la ' 
locul de muncă sau In funcția în
credințată., trebuie stabilite sarcini 
precise n căror îndeplinire este o- 
bligntorle. Acordarea salariului ta
rifar In intregime — și după caz șl 
a indemnizației de conducere — de
pinde dc îndeplinirea tuturor sarcl- * 
nllor încredințate, afli a sarcinilor 
ce decurg pentru lucrători din pla- ' 
nul unllățLi sau ol compartimentu
lui In care lucrează, cit șl ’ n sarci
nilor proprii de muncă. Nolndepll-. 
nirca integrală a sarcinilor atrage 
după" șine acordarea unul salariu 
diminuat

(2) Pentru rtereallzaron sarcinilor 
ce .decurg din planul .unității, sau- al 
compartimentului in care lucrează, 
diminuarea maximă co poate fi a- , 
piîcntă este de’20% din salariul ta
rifar cuvenit pentru timpul lucrat 
și, după caz, și din indemnizația do 
conducere. La recuperarea, nerenll- 
zării,’-humele cu care au fost’dimi
nuate ‘ salariile se pot restitui in 
proporție de 70—tai la sulă. In func
ție de efectele acestor nereallzări șl 
de durata recuperării.

(3) La nereallzarea sarcinilor pro
prii de, muncă, diminuările aplicate 
pol ajunge plnă la 1/3 din salariul 
tarifar și, după caz, șl .din Indem
nizația de conducere. Sumele co
respunzătoare diminuărilor pentru 
nereallzarea sarcinilor proprii de 
muncă nu se restituie.

(4) Diminuarea totală pentru ne- 
reallznrca atlt a sarcinilor ’ce de
curg din planul unității, cit șl a 
sarcinilor proprii de muncă nu poate 
depăși 1/3 din salariul tarifar și — 
după caz — șl din Indemnizația de 
conducere.

■ Art. 35. — (T) Salariul personalu
lui salarizat In acord se stabilește 
în raport cu gradul de realizare a 
normelor de muncă. 1

■ (2) Salariul tarifar ol personalului 
salarizat in regie se acordă In func
ție de realizarea Integrală a sarci
nilor ce-i revin acestuia In, îndepli
nirea planului, fie pe întreaga uni
tate sau pe subunități ala acesteia, 
fie pe grupe de personal sau indivi
dual, țlnlnd seama de rolul șl răs
punderea fiecăruia In realizarea a- 
cestor sarcini.

ArL 30. — (1) Pentru muncitorii 
din activitatea de bază, salarizați in 
regie, salariul tarifar se acordă In 
raport cu gradul de realizare a sar
cinilor de muncă concrete — stabi
lite Individual, po echipă, pe linie 
de fabricație, pe sector de maistru, 
atelier sau secție de producție — 
privind cantitatea și calitatea pro
duselor pe care trebuie să le exe
cute, cu respectarea consumurilor 
normate de materii, prime șl mate
riale. >

simplu principal

Stenodactilograf
Achizitor
Dactilograf, funcționar 
Arhivar,, registrator

1,0 
J,0.
1,0
1,0

149
1,18
1,U
1,13

F. — Salariile .tarifare ale 
. personalului administrativ 

de întreținere și de pazâ
Art 20. — Salariile tarifare ale 

personalului administrativ de între
ținere șl de pază slnt diferențiate 
pe funcții, în raport de atribuțiile ce 
le revin, fiind stabilite pe un nivel 
de bază șl 4—5 gradații. Salariile ta
rifare ale acesta! personal slnt ace
leași Iii triate unitățile din economie, 
In afară unor'cazuri prevăzute în a- 
nexele la lege, în care Bălăriile slnt 
mal mori, avlnd în vedere Importan
ța locului de muncă;

‘Funcțiile reprezentative ale perso
nalului administrativ de’ întreținere 
și de pază șl raportai dintre salariile 
tarifare, la nivel de hază ale acestor 
funcții, slnt următoarele :

-!'■ r'l l 1"' •- : X

■ H r ij '“i '' ■' '
(2) Pentru personalul unităților din 

Industria minieră, pentru mundloiril, 
mecanicii de locomotiva șl persona
lul-operativ din unitățile de exploa
tare a căilor ferate subordonate Ml- 
nlslerulur Transporturilor șl ’ Teleco
municațiilor,, a căror activitate”csle 
direct legată de siguranța circulației, 
precum șl perțtru docheri, conducă
tori de utilaje portuare șl operatori 
de dană, spprul se calculează ln,ur- 
mătoarele cote l , ,,

tru personalul din aceste unități.ți 
să dispună, redueerea diminuării sa
lariilor pentru cadrele de conducere 
a unităților subordonate.

(2) Cauzele care pot fi considerate 
ca Independente, In sensul alineatu
lui precedent, sini următoarele :

— rieprlmlrea la termenele stabi
lite prin contracte a unor materii 
prime sau materiale, ' subansamble 
ele. provenite din import ;

— neprlmlrea materiilor, prime n- 
gricole, vegetale șl animale, ca ur
mare a nelndepllnlrii de către uni
tățile sectorului socialist a sarcinilor 
de livrare, In volumul, structura șl 
calitatea prevăzută In plan, pe baza 
confirmării lipsei de resurse de că
tre direcțiile generale pentru agri
cultură, Industrie alimentară șl ape 
coordonatoare ale unităților cu care 
s-au Încheiat contractele. In osemo- 
nba situații, unitățile, cunosdnd din 
timp posibHltațlle de aprovizionare, 
au obligația să Ia măsuri do dimen
sionare corespunzătoare a număru
lui de personal ;

— întreruperi Importante in ali
mentarea cu energie ;

— nelntrarea în funcțiune a unor
rapacitățl noi de producțlo in terme
nele' stabilite In contracte, din vina 
constructorului ;; |

— calamități naturale ; 
nercalizarea planului valoric de

export, cn urmare a nepunerii la dis
poziție. Ia termenul stabilit, a mij
loacelor de transport aparțlnlnd par
tenerului extern sau a neachltăril ia 
timp de către partenerul extern , a 
mărfurilor livrate ;
'— reducerea sarcinilor’ de produc

ție; de livrare, de intrare In fondul 
de stat, de contructărl-achlzlțli, des
facere, aprovizionare șl preluare, ca 
urmare a unor acte normative fără 
modificarea corespunzătoare a sarci
nilor de plan ; ; •

■— reducerea, sarcinilor de export 
sau import, ca urmhre n aprobării 
organelor superioare, fără modifica
rea corespunzătoare n sarcinilor de 
plan ;

— modificarea, unor sarcini de ex
port sau Import, ca urmare a con
juncturii pe piața externă In peri
oada respectivă, cu condiția ca e- 
ceste modificări ®ă fie In avantajul 
economiei naționale, confirmate pen
tru (le-care, caz in parte de către Mi
nisterul Comerțului Exterior șl Co
mitetul de Stat al Planificării.

Alte cauze considerate ca inde
pendente, specifice unor ramuri, slnt 
prevăzute In anexele legii.

Ari. 41. — Pentru personalul de 
execuție tehnic, economic șl dc altă 
specialitate șl personalul de condu
cere din instituțiile finanțate de Ia 
bugetul de stat. Indiferent de func
ția ocupată’, salariile se acordă in
tegral, corespunzător timpului lu
crat, la realizarea in întregime a 
sarcinilor individuale sau colective, 
care decurg din planul de stat, din 
alte acte normative, din planurile 
do muncă nle unităților respective, 
precum șl din regulamentele de or
ganizare șl funcționare. La comparti
mentele care răspund de Îndeplini
rea unor Indicatori prevăzuți In 
iOanul do stat, acordarea salariilor 
se face șl în funcție de gradul de 
realizare a acestora.

Ari. 42. — Normale privind execu
tarea prevederilor nrt. 31—41 șl ale 
anexei corespunzătoare ale prezentei 
legi se emit do către Consiliul de 
Miniștri.

Art. 43. — In baza prevederilor 
legii do față șl a celorlalte-reglemah- 
tari, organele de conducere colectivă 
ale unităților, de acord cu comite
tele sindicalelor, vor elabora regu
lamente de/.acordare n salariilor, tn- 
rlfareolnncaporfe de Indeplinlr<ra..sar- 
ninllor.'bi'A’ecste ’ regulamentn'’se',Ti- 
p'robă 'do către organul Ierarhic su
perior și se aduc la cunoșiința în
tregului per/ion.iil. 1 ’

Igația să 1a măsuri do dlmen-

lul de persoîial ; 

menta rea cu energic

tățl noi de producție in terme-
ZIL'IU hl..U.I>IIII , " ’

— calnmllățl naturale ;

Cotele din salariul
tarifar

Pentru
persona- Pentru

s. i ‘ J îul din person a-
unitățile Iul din

Tranșe do vechi- dia In- celelalte
mc neîntreruptă duslria unități

minieră, prevăzute
care lu- .In acest
trează la 
suprafață

al Ir. ea 1 .

între 1— 5 ani ■ 2»/., ■ ■V.
de la 5—10 ani 3V, ■ j 5'.',
de la 10—15 ani 5’/, . 7V.
de la 15—20 ani 7V, io»;,
peste, ■ 2C onl IOV. ■ 12'/. ,

ferelor ,țl organelor centrale de sin
teză economică sau al celor care 
coordonează activități cu caracter,, 
social-cultural, cel din aparatul pro
priu al comitetelor executive ale con
siliilor populare județene șl. al mu
nicipiului București, precum și per
sonalul din celelalte instituții finan
țate de la bugetul de stat benefi
ciază de, premii anuale (gratlficații) 
dintr-un fond ce se constituie prin 
aplicarea unei cote de 1,5 la sută 
asupra fondului de salarii, planificat 
anual.

(3) La unitățile care realizează ve
nituri din mijloace extrabugetare, 
fondul de premiere anuală se poate 
completa cu o parte de plnă la 50 la 
sulă din veniturile nete realizate 
peste cele planificate, In condițiile 
prevăzute în reglementariie In vi
goare privind destinația veniturilor, 
realizate , din mijloace extrabuge
tare. Fondul total de premiere, ast
fel majorat^ nu poate, depăși 3 in 
suta din fondul de solarii planificat 
anual al acestor unități.

Ari. 50. — (1) Fondul de premiere 
cuvenit la finele anului eo reparti
zează întregului personal al unității, 
proporțional cu salariul tarifar, In
clusiv indemnizația acordată cadrelor 
din conducerea unltățlL Fondul su
plimentar de premiere, constituit 
conform prevederilor ort» 40 alin. (3) 
se repartizează celor care au contri
buit la realizarea de venituri ipeste 
cele planificata, ținlndu-ae seama do 
aportul fiecăruia la rezultatele obți
nute. O dotă cu aprobarea bilanțului 
rezultatelor activității din anul expi
rat, adunarea generală a oamenilor 
muncii poate aproba cn, la repartiza
rea fondului de premiere, fruntașii 
in întrecere să primească premii po 
baza unei cota mai mari cu pinâ la 
20 la sută decil aceea stabilită pen
tru restul personalului din unitate.
-(2)-Premiul se poale reduce eub 

valoarea ce rezulta potrivit preve
derilor de la alin. (1) sau poate să 
nu fie acordat, In cazul persoanelor 
care in cursul anului nu avut defi
ciențe in activitate sau au săylrșit 
unele abateri disciplinare

. Art. 51. — Premiul individual co 
se acordă la sfirșltul anului (gratifl- 
cația) poate fi de cel. mult un salariu 
tarifar lunar de încadrare

■ Art, 52. — Indicatorii care condi
ționează constituirea Integrală a fon
dului de premiere pe ramuri șl actl- 
vltațl, modul do stabilire a benefi
ciului realizat, precum șl de consti
tuire și utilizare a fondului de pre
miero slnt prevăzute in anexele 
legii.
.Ari. 53. — Personalul din cadrul 

Întreprinderilor șl al centralelor care 
obține realizări deosebite In. muncă 
poate fi premiat In cursul anului, 
dintr-un fond de premiere ce bo poa
te constitui In cadrul fondului de sa
lari! planificai, prin aplicarea urmi 
cote do plnă la 1 In suta asupra fon
dului total de salarii planificat ’ al 
unității. ■; :

■ Ari. 54. .(1) Ministerele, celelalte
organe centrale, comitetele executive 
alo consiliilor populare județene șl 
al municipiului București pot consti
tui un, fond de premiere la dispozi
ția conducătorilor acestor organe, de 
plnă Ia 0,1 la sută din fondul de sa
larii planificat anual pentru unită
țile economico In subordine : din 
fondul astfel constituit se pot acorda 
premii personalului din aceste uni
tăți care, prin realizările obținute, 
a adus o contribuție deosebita la în
deplinirea șl depășirea sarcinilor 
uni talii In care lucrează.

(2) La dispoziția conducerii centra
lelor se poate constitui un" fond de 

‘fțțențlerq. ■dlri.'beițeficllle plapțficnfr, 
XJ&roC'mărirneî^bate fi de.plnfi^ln 
O,M;ia. STlțff din , ,fondul de „sălatil 
planificat anual pe ’ total, centrală. 
Din acest fond se pol acorda pre- 
Rili tn cursul' anului personalului 
care n obținut ■■ ■ 
In unitățile din cadrul 
cluslv celui din aparal 
Premierea directorului 
directorilor pe funcțlu 
către organul Ierarhic ___
' (3) Totalitatea premiilor ce, pol 

acordate ; Individual, conform preve
derilor art. 53-și ale alineatelor (1) 
șl (2) nu poate fi mnl maro-de trei 
salarii tarifare lunare de încadrare, 
inclusiv — acolo unde este cazul — 
indemnizația do conducere. • ,

Ari. S3. — '(1) Personalul poate be
neficia șl do premii in cureul anului 
pentru economii față de normele de 
consuni stabilite la materii prime, 
materiale,- combustibil șl energie. ‘Mă
rimea premiilor poate fl, de regulă, 
de plnă la 30 Ia suta din valoarea 
economiei realizate. în cazul unor 
materiale imț-xirlente sau deficitare, 
premiul poate fl de plnă In W la 
suta din valoarea economiilor reali
zate. ‘

(2) Premiile pentru economiile rea
lizate se plătesc în limita fondului 
do salarii ndnjlsibil al fntreprlnderiL 
în cazul in care se realizează econo
mii-la unele materii prime șl'mate
riale de importanță deosebită pentru 
economia națională, prevăzuta Jn n- 
nexele legii, tar economiile ’ renl’- 
zate la flecare din acestea reprezintă 
economii.'nete ta niyelul întreprin
derii. pe baza confirmării organului 
Ierarhic superior, fondul necesar 
pentru plata premiilor se eliberează 
de bancă, in afara fondului de sala
rii planiflcnt.

Art. 50. — Personalul ponte bene
ficia și de premii' in cursul anului 
pentru economii do forță do munrfi, 
la obținerea cărora contribuie ne
mijlocit. în primul an de la dntn a- 
plicărfi măsurilor caro nu determinat 
economia respectivă, mărimea pre
miului poate fi de plnă ta 30 la sută 
din valoarea economiei reali tata, !n 
al doilea nn de 10 ta sută și in al 
treilea nn de 5 la suta.

Art. 97. — Personalul care contri
buie la obținerea unor rezultate eco
nomice superioare — altele decIL 
cele prevăzute mal sus — poate be
neficia "de premii sau recompense, 
astfel cum este prevăzut tn anexe
le ligii.

Art. 53. — Premiile individuale ne 
aprobă"; de către conducerea unității, 
de acord cu comitetul glndlcqtuluL 
Pentru persoanele înendrate In func
ții de conducere n unității, premiile 
individuale se'aprobă de Către con
ducerea organului ierarhic superior, 
de acord cu’ organul sindical cores
punzător. , ■ ‘ .

Art. 99. — Pentru obținerea unor 
realizări Importante, cu caracter ști
ințific, economic,’social sau cultural, 
personalul’pohte fi premiat din fon
durile bugetare special destinate 0- 
cestul ’scop, prevăzute in planurile 
de cheltuieli nle uno: ministere sau 
ale altor, organe centrale.

ArL- 60. — Metodologia do aplicare 
a reglementarilor privind sistemul 
de premiere prevăzute in lege se a- 
probă de Consiliul do Miniștri,

J. — Sporurile și alte 
drepturi de salariu

‘Art 81. — (1) în1 scopul stimulării 
stabilității personalului și al reduce
rii fluctuației In toate sectoarele de 
Sctlyltate, se acordă un spor Ia sa
lariu pentru vechime neîntrerupta In 
aceeași unitate,’ după cum urmează:
Tranșe de vechime Cotele din 

neîntreruptă salariul tarifar
intre 5—10 uni 3’/®
de la 10—15 ani 5»/»’
de Ia 15—20 ani 7®/®
pesta. .20 ani 10’/»

(5) Lista meseriilor șl funcțiilor 
din .exploatarea căilor ferate care 
beneficiază de sporul de vechime 
prevăzut in alin. (2) se stabilește de 
Consiliul de MinlșirL

(4) Personalul din alte sectoare de 
activitate, remunerat pe baza rețele
lor de salarizare aprobate pentru Jn- 
dustrla minieră, beneficiază —.după 
caz — de 'sporul de vechime neîn
treruptă In "aceeași unitate, după 
cum lucrează Ia suprafață , sau in 
subteran. .
‘ (3) Cei care au, în cursul unel-ltihl, 

una său mal • multe absențe ncmotl- 
vate pierd sporul de vechime neîn
treruptă pentru acea lună.
’ ArL 62. — (1) Personalul chre lu

crează ta tocuri de muncă Ia care 
cu toate măsurile luate continuă să 
existe condiții vătămătoare, determi
nate de acțiunea-unor ogențl nocivi 
fizici, chimici, biologici ori de su
prasolicitare fizică, sau condiții pe
riculoase care prezintă un risc deo
sebit de accidentare sau contagiune, 
are dreptul la un spor In salariu.

(2) Sporul pentru condiții3 vătămă
toare, se acordă in sume fixe de.SO
TS—100—125—150 lei lunar, corespun
zător timpului lucrat Diferențierea 
sporului se face pe categorii de 
locuri di? muncă șl se acordă în 
funcție de existența factorului nociv 
sau de suprasolicitare fizică ;al că
rui grad de intensitate poate fl de
terminat prin măsurători cu ’apara
tură de specialitate sau în funcție 
de existența unul complex de jfaclori 
care, prin cumulare, conduc la efecte 
dăunătoare stării de sănfitafet Pen
tru, personalul care lucrează jla ca
rotajul radioactiv, Ia defecloscopie 
cu raze Roentgen sau în altei locuri 
de muncă' similare, spotul este de 
plnă la,200 lei lunar.

(3) .Sporul’ pentru condiții pericu
loase de muncă se acordă, de regulă, 
sub Iforrnă'procentuală între 5 șl 29 la 
sulă din salariul tarifar cuvenit pen
tru, timpul .lucrat în asemenea [condi
ții. Pentru unele activități și Horiiri 
de muncă, deosebit de periculoase, 
prevăzute în anexele legii, ®e ipot n- 
corda sporuri procentuale mal mari.

(4) Categoriile de locuri de’ muncă 
șl meseriile (funcțiile), cu condiții vă
tămătoare șl. periculoase, la care se

J .se’SthliîlWe/In cdnfbrmiWIe 
cil’ 'priWbderilg fcgfl,7de cfitre 'dr'gâ'- 
nele, colective "de conducere ele mi
nisterelor, celorlalte organe centrale 
și de către .comitetele executive ’ 
consiliilor populare județene'' ‘șl 
municipiului București, de acord cu 
comitetele uniunilor, slndleHțelhr de 
ramură, pe baza regulamentului ca
dru aprobat de Consiliul" de'Miniștri.

’ (5) Stabilirea concretă a locurilor 
de muncă sau meseriilor (funcțillo-) 
cu condiții vătămătoare șl periculoa
se la care —. in condițiile stabilite 
prin regulamente — se acordă spo
ruri, precum, și a mărimii acestora, 
diferențiat pe locuri de muncă, ee 
face de icătre comitetele,' respectiv 
Consiliile oamenilor muncii, de acord 
cu comitatele sindicatelor. .
, (0) Personalul care‘lucrează !n une

le unltățl.sltțiate In localități eu con
diții, deosebite de muncă și de trai 
ponte beneficia de.un spor In sala
riul tarifar.’Unitățile, categoriile de 
personal șl'cotele de spor ce se vor 
putea acordti slnt prevăzute In ane
xele,legii.
' Art 63. ,— Șeful. de ecldpă sau 

Brigadă.care-conduce o formație de 
muncitori poate beneficia, pentru 
timpul lucrat In această funcție, de 
un spor de plnă’ la 10 la sută din sa- 
lnrlul tarifar, care,,se Include In sa
lariul tarifar, de Încadrare. în unele 
activități specifice, sporul pentru 
conducerea formației de" lucru se 
stabilește conform prevederilor din 
anexele legii.

Art 04. — (1) Personalul care lu
crează peste durata normală a zilei 
de muncă sau In zilele, de repaus 
săptămlnal nro dreptul să fie remu
nerat ■ conform prevederilor alineate
lor (23 șl (3). dacă nu 1 s-a asigurat, 
in compensare, potrivit legii, .timpul 
liber corespunzător.

(2) Munca prestată peste durata 
normală a zilei de lucru, necompen- 
sată"cu timp liber corespunzător, se 
remunerează, pe lingă salariul tari
far cuvenit conform reglementărilor 
In vigoare, cu un spor de 50 ta sută 
din salariul tarifar de încadrare pen
tru primele’.două ore-de depășire a 
duratei normale a zilei de lucru șl 
de'IOD la sută, pentru orele urmă
toare.

(3) Sporul acordat pentru munca 
prestată !n zilele do repaus săptă- 
mlnal sau In alte zile în care, po
trivit legii, nu se lucrează este egal 
eu salariul tarifar de încadrare, dară 
munca astfel prestată n-a putut ’ fi 
compensată cu timp liber corespun
zător, potrivit legii.
. (41 Personalul cu funcții de execu

ție și cel operativ, ’care, prin natura 
muncii, lucrează peste programul 
normal de lucru poale primi. In lo
cul salariului șl al sporului, aferente 
muncii astfel, prestate, un’ spor do 
plnă la 43 ta sută din salariul tari
far, caro se siabllgte In raport cu 
timpul prevăzut a II prestat. In’ me
die .lunară, pește programul normal 
de’ lucru, 
funcțiilor 
cest spor . . .
cretă sini prevăzute in anexele legii.

ArL 85. -- Personalul caro lucrează 
In ■ schimbul de noapte șl are pro
gram de' lucru de 7 ore primește <sa- 
larlui, cuvenit pentru 8 ore. Atunci 
cfnd programul de lucru in timpul 
nopții este de 8 ore, pentru inunra 
prestată se acordă un spor do 15 la 
sută din salariul tarifar dc Încadrare, 
dacă timpul lucrat noaptea repre
zintă cel puțin Jumătate din progra
mul de lucru., în mod excepțional. 
Consiliul de Miniștri poale anroba la 
tinel ’ ’ ’ ’ ’
Io 3 la sută din salariul 
sporului 
nopții,

'ArL'; 88. _____ _ __ _
locuiește un salariat cu funcție

RaportulFuncția
' i' s ?

Personal de pazS
Șef formație pază, pompieri 
Șef grupă paznici, pompieri 
Controlor poartă
Paznic, portar, pompier

Personaj administrativ
de. întreținere, 

Administrator principal Imobil 
Administrator imobil 
Curier 
îngrijitor

...... i.
— râ.splndirea subunităților, pre

cum'șl alte criterii specifice.
Normele pentru determinarea gra

dului de organizare a unităților, .sta
bilite pe baza acestor criterii, so a- 
probă de Consiliul da Miniștri.

(31 încadrarea In grade de orga
nizare a unităților, pe baza norme
lor prevăzute In elin. (2), se face 
după cum urmează : ■

a) de Consiliul do Miniștri, pentru 
centrale șl Întreprinderi, In gradul 
special ;

b) de către ministere, celelalte or
gane centrale și do către comitetele 
executive ale consiliilor populare Ju
dețene șl al municipiului București, 
eu acordul Ministerului Muncii, pen
tru celelalte centrale și .pentru.unele 
unități cu speriflc tdcO5cbili.(inwj'

c) do către ministere, celelalte or
gane centrale și de către comitetele 
executive oie consiliilor populare Ju
dețene și ttl municipiului București 
pentru celelalte întreprinderi aflate 
In subordlnea lor directă sau a cen
tralelor, precum șl pentru fabricile, 
uzinele sau alte unități asemănătoare 
din componența centralelor ;

d) de cătro organul de conducere 
colectivă o unităților pentru secțiile 
șl atelierele de producție, precum șl 
pentru alto subunități similare din 
cadrul unităților respective.

Ari. 27. -4 (1) Salariile.. tarifare alo 
funcțiilor do conducere a unităților 
— director, inginer șef, contabil șef 
S funcții echivalente — slnt stabilite,

i afara cazurilor prevăzute in mod 
expres prin lege, In time fixe. La 
aceste salarii se adaugă o indemniza
ție de conducere stabilită in mod 
diferențiat, pe ramuri și activități, 
după mărimea unltățirșl complexita
tea sarcinilor. Mărimea Indemnizației 
se stabilește intre limitele' aprobate 
In anexele la prezenta lege , pentru 
funcția- respectivă, In raport de cali
tățile personale nle fiecărui cadru do 
conducere, de către organul caro l-a 
numit. Indemnizația de conducere nu 
face parte,din salariul tarifar, dar se 
include In calculul salariului mediu. 

Ierarhizarea salariilor tarifare de 
1,00 bază ale principalelor funcții de
1,00 conducere din întreprinderi in raport
1,00 ‘ ‘ g.................. .....

* 1.18.
1,10 

. 140
148 ■

■ 1,18
140

7

Mine suprafață C LII
Materiale retractare 1,11
Prelucrare piele 1,11
Textile 1.11
Materiala de construcții A 1.11
Prelucrare lemn B 1,11
Alimentara A 1,11

Grupa VI 1
Alimentara B șl C 1,03
Industria locală 1,05
Gospodărie comunală A . 1,03

Grupa VIII
Carlere-balastlere 
Materiale de construcții B 
Gospodăria comunală B cu salariul tarifar de bază al Ingine

rului este următoarea :

Funcția

Director
Director tehnic
Inginer șef
Director comercial
Contabil șef
Șef serviciu tehnic mu 

șef secție producția
Șef serviciu economic 
Șef birou tehnic sau

Gradul întreprinderii
Special I II 1 HI IV V VI

2,20 2.10 2 ■ 1,90 1,71 1,33 1,40.
iio 2 ( — __ • «—
2 1,90 1,90 1,81 1,02 1,48 1,33
2 1,00 1,81 1,71 — — - . —,
2 I.f» 1,81 1.71 1,53 1,40 1,27

1,55 1.48 1,40 1,33 1.21 . 1,11 ----- -

1,48 1,40 1,33 1,27 1,18 1,05

' șef de atelier ‘1;27~ -lfl7 1,27—l’.ȘI—- 146
Șef birou economic. , 1,21
Inginer 1

1,21 
I

Salariile medii alo funcțiilor de ducere) slnt ierarhizate pe grupe de 
conducere n întreprinderilor (salariul ramuri șl grada da organizare, după 
tarifar. Inclusiv indemnizațiile de con- cum urmează-: __________________ _

■ Grupa de ramuri
Gradul de organizare

Special 2.34 • 2,22 2,03 1,0! • 1,82 1,72 1,62 ■
I * 2^1 2.10 1,04 1,82 1,70 1,01 1,51
II 2,03 1,03 1,82 ,1,70 1,58 1,50 ’ 1,41
m 1,97 1,88 1,71 1,59 1.48 1,40 1,33
IV 1,74 1,64 1,50 1,41 1,33 1,20 1.19
V 1,35 1.40 1,34 ' 1,20 1,10 1,14 .1,09
VI 1,38 1.30 1,20 1,14 1,09 1,03 1

(2) Salariile tarifare ale funcțiilor: 
de conducere ale compartimentelor șl 
subunităților din cadrai unităților.— 
șef serviciu, șef secție producție, șef , 
birou, șef atelier ți funcțiile echlva-

lente acestora — se stabilesc pe un 
nivel de bază șl 3.gradații.

Salariile tarifare medii, la nivel de 
bază ale acestor funcții slnt ierarhl- 
zate’pc grupe de ramuri și grade de 
organizare, astfel :

1,23
1,13
1,0-4
1

Prevederi, comuneG. — Prevederi comune 
subcapitolelor C—F

■■^Ărit'.Ji — (1) Pronibvnrea’pers&i ttufi'ftgefe gradațiile '.ft'de-fii 
formltntț cu prevederile’'Legii jfpșr. 
12(1971 privind" încadrarea și prdrno- 
vnrea: în muncă a personalului din 
unitățile socialiste de stat. în cursul 
unul ani' In cadrul fiecărei unități, 
va putea fi promovai in gradații cel 
mult 33 la suta din personalul înca
drat pe gradații.

Reducerea vechimii minime pentru 
promovarea de ia o gradație la alta 
nu poale depăși 1/3. Totodată, în 
conformitate cu prevederile Legii 
nr. 12/1071, privind încadrarea șl pro
movarea în muncă a personalului 
din unitățile' socialiste'de stat,, redu
cerea totală a vechimii minime ne
cesare promovării plnă Ja .ultlmia 
gradație' a 'aceleiași' funcții nu poate 
dejjfiși 1/ț. . .

(2) Normele pentru stabilirea sala
riilor tarifare pe gradații slnt prevă- 
zute în anexele legii.

Art 31. — Salariile tarifare ale 
personalului operativ care desfășoa
ră activitate asemănătoare cu aceea 
n personalului de execuție tehnic, e- 
conomlc, de, altă speClailtățe sau cu 
aceea1 a personalului 'funcționăresc 
sau a personalului'administrativ"de 
întreținere se stabilesc, conform , re
glementarilor .prevăzute pentru 
muherarea acestor categorii, de 
sonal. ...

Art 32. — Salariile tarifare, 
personalului de execuție’tehnic, 
npmlc și de altă apeclalltnle,;ale . 
sonalulul de conducere, ale persona
lului funcționăresc, precum șl nle 
personalului administrativ . de între
ținere, șl de pază din toate ramurile, 
subramurile și activitățile economi
ce șl soclale .se stabilesc pe 41 clase 
de salarizare.’Prima'clasă de Mlnri- 
zare corespunde salariului minim pe 
economie, iar clasa 41 salariului tari
far maxim al personalului din unită
țile de stat
'Raportul dintre salariul tarifar al 

fiecărei îclose ți salariul minim pe 
economie este arătat în tabelul do 
mai jos, .

re
per

ale 
eco- 
per-

Clasa Raport Clasa Raport Clasa Raport

’ 1 ; i 15 1,S5 - 29 3,70
2 1,04 10 ■ 1,153 ’ 30 3,M
3 ' 1,00 17 ■ 2,00 31 4,05
4 1,13 18 2,13 32 423
5 1,18 19 2^S 33 4.3O

’ 6 1,23 2D 2,38 34 4.73
'7' 1,20 21 2,30 ‘33 5,00
8 1,34 22 2,03 3» 5,25
9 1.40 23 2,73 ■ 37 5.50

■ 10 1,48 24 2,R3 33 5,73
11 1,53 23 3.63 39 6,05

- 12 1,00 23 3.20 40 6,40
13 1,63 27 3,33 41 0,70
14 ■ .1,76 28 3,50

Grupa "de ramuri
Gradul do organizare

•) ■ I II . III' IV V VI VII

Special a 1.83 1,78 1,73 1,04 1,58 1.49 1,42
b 1.58 . 1,53 1,48 1.41 1.34 ■ 1^7 1,22

I n 1,73 1,70 1,04 IJ8 1,49 1,42 1,33
b 1,53 1,53 1,48 1,41 1.34 1,27 1,22

II a 1.S7 1,80 1,58 1,49 1,42 1.33 1,28
b 1,58 1,53 1,48 1,41 1,34 1.27 1.22

ni a 1,59 1.M 1,49 1/42 1,33 1> ' 1.23
b L 1,50 1.48 1,41 1.34 1,27 1,22 1,18

IV n 1,44 1,40 1,35 1,23 1,22 1,17 1,11
b 1,43 1.39 1,34 1,27 1.22 1,10 ,1.11

V a 1^8 1,25 1,21 1,10 1,11 1,05 1.
b 1,30 1,23 1,22 1,10 1,11 1,05 1

«) VI . . . * ■ ■ . . . * • ■ ■ ■■ •

•) a — funcțiile de șef serviciu tehnic sau economic, țel do secUe producție ri 

b
•♦) Le grad ui •VI nu există asemenea fuiicțlL <

alte funcții echivalente. , _ „
■ funcțiile de țel birou tehnic sau economic, țel atelier ?1 alte funcții 

edil valențe. ' 1

- ■' 1 ’ 1 ■ ■ : . s .'.......
Salariile tarifare 1 corespunzătciara 

claselor de salarizare sini prevăzute 
In anexele'legii. ', '

Art, 33. — (I) Nomenclatorul func
țiilor de-execuție tehnice," economi
ce, de alta spaclnlltate șl al funcțiilor 
de' conducere, a! personalului func
ționăresc, administrativ de întreține
re șl de pază din întreprinderi șl 
centrale, precum’ șl clasele, de salari
zare șl Indemnizațiile de conducere 
stat prevăzute In anexole leglL.

C2) Salariile tarifare nie lucrăto
rilor care fac parte din dndurile ,a- 
cijslul personal și care nu îndepli
nesc condițiile de studii, cerule de 
indicatorul de studii și vechime, 
care pe baza reglementărilor in 
goaro slnt, menținuți pe funcții 
stabilesc — In afara cazurilor

dar 
.Vis 

se 
_ ____„;r, . .... ____ „_________ _ In 
care legea prevede altfel — cu 1—3 
claie . de salarizare. ma! mid. dccit 
cele prevăzute in nomenclator p-en-

(3) Ministerele,' celelalte organe 
LZJX.i/.______

consiliilor populare Județene șl al

Ministerului Muncii., vor putea in
clude, in , 
se aplică

claie . de salarizare. mai mici, 

tril funcțiile respective. -
C: " "

centrale șl comitetele executive ale 
consiliilor populare Județene șl al 
municipiului București, cu acordul

nomenclatorul de funcții, ce 
.. in unitățile pa care io

riale.
(2) Pentru muncitorii din cadrul 

activităților auxiliare salariul tari
far se, acordă, cn și In cazul munci
torilor din activitatea de bază, ta în
deplinirea integrală n sarcinilor de 
muncă, stabilite individual sau co
lectiv, deplnzlnd de specificul activi
tății. Sarcinile, acestor muncitori 
constau fie In realizarea unul anu
mit volum de lucrări,, fie In asigur 
zarea.,,condiții!or pentru’ huna ^desț 
fășițțfita' tG’acUyttățU' uicr',grtip&'t‘d.e 
muridtoți de bază, a. iinuj .elellersja 
unei secții sau a Întregit Întreprin
deri.

Art. 37. — (1) Pentru personalul 
încadrat pe funcții do conducere- a 
unităților economice, salariile tari
fare se acordă potrivit specificului 
activității, In raport cu îndeplinirea 
a do! plnă la patru indicatori sau 
sarcini de plan care trebuie să re
flecte In mod sintetic activitatea 
unității.

La unitățile rare au sarcini de 
plan de export sau do Încasări 
din prestații de servicii internațio
nale, unul-dintre indicatorii de care 
este condiționată acordarea salarii
lor trebuie să fie realizarea aces
tor sarcini."

(2) Pentru personalul da execu
ție tehnic, economic și de- altă spe
cialitate șl pentru personalul do con
ducere din secții, ateliere sau aite 
subunități de producție dc bază sau, 
auxiliare, acordarea salariului tari
far este condiționată de realizarea 
n doi pinâ La patru indicatori de 
plan stabiliți la nivelul subunității 
respective sau, acoio unde acest lu
cru nu este'posibil, la nivelul Între
prinderii.

■ (3) Pentru personalul de execuție 
tehnic, economic șl de-altă spednll- 
tate și pentru personalul de condu
cere din compartimentele funcțio
nale, acordarea salariilor tarifare 
este condiționată de realizarea unor 
indicatori . șâu sarcini dc plan- — 
dintre cel stabiliți pentru conduce
rea unității, sau nlțl indicatori do 
plan — asupra îndeplinirii cărora 
aceștia au posibilitatea de a acționa 
cit mal dlrecL

J4) Pentru personalul funcționă
resc, precum și pent-u personalul'
administrativ de întreținere șl de 
pază din .tonte compartimentele, sa
lariul tarifar se acordă In funcție de 
realizarea sarcinilor proprii 
muncă.

.Ari. 38. — (1) în cazul nercallzării 
Indicatorilor sau a sarcinilor prevă
zute, salariile , tarifare se diminuea
ză In unitățile economico astfel ;

— la muncitori, cu un procent 
pentru ' fiecare procent do nereall- 
zare a sarcinilor ;

’— La personalul do conducere ol 
unității, cu plnă ta 4 procente pen
tru fiecare procent do nerealizaro a 
Indicatorilor'stabiliți lunțj împreună.

(2) în cazul In care acordarea in
tegrală a salariilor este condiționată 
do realitaroa unul indicator sau a 
unor, sarcini ce nu rinl .măsurabile, 
diminuările „Individuale se stabilesc 
do*către, organul -de conducere co
lectivă a .unității, ținlnd seama de 
efectele, acestor, nereallzări asupra 
desfășurării/activității unltățlL pre
cum șl do gradul de răspundere; ce 
revine fiecăruia, corespunzător ■ func
ție! îndeplinite. Pentru personalul 
de conducere n unității, diminuarea 
salariilor tarifare se stabilește tn 
astfel de situații, de către organul 
Ierarhic ruperior.

Cotele de diminuare. Intre limitele 
desla alfrL.Q), glht prevăzute pe ca
tegorii de personal in anexele legii.

ArL' 39. — în cazul indicatorilor 
sau sarcinilor de plan a căror rea
lizare se urmărește pe perioade mai 
mari de o lună, se pol efectua reți
neri de 10—20 la tută din salariul 
tarifar, care so. restituie după în
cheierea perioadei, In raport cu gra
dul de realizare a indicatorilor sau 
sarcinilor do plan. ,

Art. 40. — (1) în situația ,!n care 
nereallzarea sarcinilor sau a Indica
torilor de plan este determinată dc 
cauze Independente dc unitate, cen
tralele — pentru unitățile subordo
nate șl pentru unitățile componente 
— ministerul, organul central, comi
tetul executiv al consiliului popular 
județean sau al municipiului Bucu
rești — pentru unitățile direct subor
donate .șl pentru centrale — pot au
toriza conducerea uni lății să aproba 
reducerea dlminufirii salariilor pen-

do

Sistemul premial
Art 44. — în scopul ” stimulării 

eforturilor îndreptate spre sporirea 
eficienței munell in toate 'domeniile 
de activitate, se pot acorde perso
nalului din unitățile de stat premii 
anuale 'sub formă de grntlficațll, 
pentru rezultatele de ansamblu ob
ținute In anul respectiv, precum șl 
premii In cursul/anului pentru rezul
tate deosebita obUnuto In activitatea 
desfășurată.

Ari. 43. — (1) în unitațlle econo
mice premiile anuale so acordă din 
beneficiul realizat.'

■ (2) Fondul de premiere se consti
tuie dlntr-o cota din beneficiul anual 
realizai de flecare unitate. Cotele do 
constituire : a fondului de premiere 
din beneficii pe ministere, celelalte 
organe centrale, consiliile populare 
județene șl al municipiului Bucu
rești se aprobă anual de Consiliul 
do, Miniștri, astfel incit pe ansam
blul economici .fondul de premiere 
să reprezinte pinâ la 3 la sută din be
neficiile planificate, aslgurîndu-se o 
proporție corespunzătoare Intre fon
dul de premiere, fondul de salarii șl 
volumul beneficiilor. Cotele stabilite 
pa ministere, celelalte orgnnb cen
trale și comitetele executive ale con
siliilor populare județene ®i al mu
nicipiului București se defalcă . de 
către acestea pe/ unitățile subordo
nate. conform metodologiei elaborate 
do Ministerul Mundi împreună cu 

.Comitetul da Stat al Planificării șl 
Ministerul Finanțelor.

Ari. 40. — La depășirea sau la 
nereallznren beneflclțdui planificat 
fondul de premiere cuvenit prin a- 
nlicarea cotei stabilite asupra bene
ficiului realizat se niajorează sau se 
diminuează după caz. cu die un 
procent pentru fiecare procent de 
depășire sau-de nerenlizare.

Ari. 47. — Fondul de. premiere 
constituit conform prevederilor .art. 
43 și 48 se acordă integral cu con
diția îndeplinirii sarcinilor .ce revin 
fiecărei unități la 2 plnă. la 4 din
tre ceilalți Indicatori ce caracteri
zează activitatea acesteia. în cazul 
nercallzărll acestor indicatori, fon
dul de premiere se reduce cil1 1 la 
sută pentru fiecare procent de no- 
realizare a fiecărui Indicator in .par
te. Reducerea pentru nereallzarea 
unuia dintre acești indicatori nu 
poate fi mal mare do 15 la suta din 
fondul do premiere.

Art. 48. — La-unitățile cconom'ce 
planificate cu subvenții de la stat per 
sold anual, In cele planificate fără 
beneficii șl la cele la caro volumul 
beneficiului planificat nu acoperă 
fondul de premiere corespunzător 
cotei de constituire aprobate la .nive
lul întregului minister sau organ 
central, precum și la unele ,’unllățl 
bugetare cu caracter productiv,- fon
dul de premiere planificat se stabi
lește-după criterii asemănătoare cu 
acelea care se aplică la celelalte uni
tăți economice. Pentru astfel de’ imi
tați economice, fondul de premiere 
se asigură prin subvenție de la bu
getul de stai sau prin redistribuire 
ui cadrul centralei, iar pentru uni
tățile bugetare cu caracter productiv 
— prin planul de chcltalell.

Art. 4U. — (1) Personalul'din apa
ratul ministerelor și celorlalte orga
ne centrale care coordonează activi
tatea unor ramuri economice, precum 
și al direcțiilor din aparatul comi
tetelor executive ale consiliilor popu
lare Județene șl al municipiului 
București, care funcționează In regim 
economic, beneficiază de premii a- 
nuale (gratificați!) conform prevede
rilor art. 15—'.8, pe baza rezultatelor 
obținute de loialitatea unităților eco
nomice din subordine.

(2) Personalul din aparatul mini»- •fa- ’ț ■ s ‘ - a 1 -

I

-Ari. 47.

poț acorda sporuri,-iirecum șl crifij-
ȚîlIC'dS ciife'reiîțj8rțt,.oa/cuaniunâiiul
aceșlprh „sc’ăfiililRȘc.'-'în conformiWfe

rezultate deosebite 
centralei, in- 

lui - centralul. 
, general ■ 

ni se face 
superior.

ul 
de
fi

nle 
al

tată !n zilele de repaus săplfl- 
..1 sau fn alte zile in care, po

Ll’sta profesiunilor șl a 
care pot beneficia" de a- 

spoclal," precum șl cola con-

— Personalul caro lucrează

întreprinderi maturarea plnă
...................... 'tarifar a 

pentru munca in timpul

(1) Persoana care în
de

(Continuare in pag. a IV-a)
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conducere, ce lipsește lemjx>rar din 
unitate, are dreptul să primească șl 
diferența Intre salariul său șl sala
riul prevăzut pentru funcția Înlo
cuită. . , ' .

Atunci clnd salariul tarifar nl"' 
funcției înlocuite este stabilit pe 
gradații, diferența nu poate depăși 3 
clase de salarizare. In afara cazului 
clnd, nivelul do- bază nl salariului' 
funcției. înlocuite fiind mai mare tio 
3 clase, so acordă acest, salariu.

(2) Diferența de salariu prevăzută 
In alin. (1) se acordă pentru întreaga 
perioadă do înlocuire,-dacă această, 
perioadă depășește,30 dc zile calen
daristice. înlocuitorul, poate benefi
cia de această diferență numai dacă 
nu este locțiitorul do drept nl celui 
înlocuit șl dacă, la stabilirea sala
riului său tarifar, nu a fost Iun ta In. 
considerare șl această atribuție.-

Art. ffî. — Personalul transferat In 
interesul1 serviciului in altă locali
tate, precum șl personalul mutat in 
cadrul aceleiași unități. dnr în. altă 
localitate, are dreptul la :

a) rambursarea costului transpor
tului pentru, el ®i membrii familiei 
sale și pentru gospodăria sa :

b) plnta unei indemnizații egală 
cu salariul său mediu lunar ;

c) plata uneiIndemnizații ‘egală 
cu 1/4 din salariul său mediu lunar 
pentru fiecare membru do familie ;

d) im concediu", plătit de" plnă In 
5 zllo lucrătoare, in vederea mutării 
efective, acordat in cererea sa.

Indemnizația prevăzuta la alin, 1 
lit b se plătește numai In cazul mu
tării efective a salariatului In.loca
litatea In care a fost transferat, Iar 
drepturile de la lit. a șl c, numai In 
cazul schimbării < domiciliului sala
riatului și — după caz — al membri
lor săi do familie In acea localitate.

Drepturile cuvenite salariatului po
trivit alin. ’1 se suportă de 1 către 
unitatea la care acesta n fost trans
ferat ; costul - transportului prevăzut 
la Jit. a se avansează do unitatea dc 
la care se transferă șl se rambur
sează acesteia de către unitatea la 
care salariatul so transferă.
' în toate cazurile de transferare In 

altă localitate, transferarea se va 
putea face numai eu asigurarea su
prafeței locative corespunzătoare.

Ari. 68. — Sporul pentru vechime 
neîntreruptă In aceeași unitate șl 
sporul pentru condiții vătămătoare 
sau periculoase dc muncă sc Iau In 
calculul ajutoarelor pentru Incapa
citate temporară de muncă.

Art. 69. — Consiliul de Miniștri 
va stabili pe ministere, celelalte or
gane centrale $1 consilii populare 
Județene șl al municipiului Bucu
rești' fondul de salar It In limita că
ruia se pot plăti sporuri pentru con
diții. vătămătoare șl periculoase. In 
cadrul fondului de salarii planificat 
anual.

sdu parțiale, prevăzute prin planul 
de stat șl departamental, cu respec
tarea calității prescrise n lucrărilor ;

— realizarea producției globale do 
construcțli-mnntiij.

(2) Terminarea lucrărilor.care nu 
nu fost predate la termenul contrac
tual constituie pentru șantiere con
diție pentru acordarea Integrală n 
salariilor tarifare și fir lunile urmă
toare din anul In cura, plnă la pre- 

..... ....... șantierele respec
tive. La grupurile de șg " ‘ ’

CAPITOLUL III
Principalele reglementări specifice pe ramuri 

și activități din economia națională

toare din anul In ir; 
darea lor dc către șl......
live. La grupurile de șantiere,.1 ta În
treprinderi șl ta organele superioare 
alo acestora, precum șl ta unele 
șantiere care nu un număr mere do 
lucrări cu termen de predare In 
cursul anului, salariile tarifare sa 
diminuează In luna, In care nu s-a 
realizat predarea ta termen, urmlnd 
ca organul ceh trai Ierarhic superior 
să stabilească, ’ta funcție de condi
țiile concrete, data de ia cară reall- 
za'rea lucrărilor respective urmează 
să constituie din nou o condlțta 
pentru acordarea Integrală a sala
riilor.

(3) Sumele reținute en urmare a 
hereallzărilor înregistrate la produc
ția globală de construcțil-montaj 
planirlcntă so restituie Integral 'daca 
aceste nereallzărj au fost recuperate 
In Întregime plnă la șfirșitul anului.

(4) . Sumele reținute ca urmare a 
diminuării salariilor tarifare pentru 
nereallznrea indicatorului privind 
predarea ta termenul contractual 
pentru punerea In funcțiune a lu
crărilor sau a capacităților totale 
aau parțiale nu se restituie. j

Ar:. 82. — (1) Pentru predarea 
Înainte, de termenul planificat a o-- 
blectivelor da .Investiții, ta corn se 
obține o eficiență economică apo-. 
rllă prin reducerea- perioadei dc • 
imobilizare â fondurilor de investiții 
Rfernnte acestor obiective, se pot n-

Art. 70. — Reglementările siste
mului de salarizare privind toate 
ramurilo de activitate prevăzhte Ia 
capitolul II din prezenta lege se 
aplică In mod corespunzător pe ra
muri, subramuri șir activități,’din eco
nomia națională, cu adaptările și 
completările cerate de specificul n- 
cestora, nvlndu-se în vedere îndeb-' 
sebi. următoarele :

A. — Activități economice

a) în Industrie
Art 7L — Aplicarea sistemului- 

de salarizare in industrie trebuie să 
stimuleze In mod deosebit :

— realizarea și depășirea planului
de producție valoric șl fizic, in sor
timentele stabilite ; ,,

— îmbunătățirea continuă a calității 
produselor In concordanță cu cerin
țele tot mal exigente ale beneficia
rilor și corespunzător condițiilor de 
competitivitate de po piața externă ;

— asigurarea unul ritm susținui
de creștere a productivității muncii, 
prin promovarea metodelor moder
ne de organizare a producției șl a 
nuntii șl prin Introducerea largă n 
progresului tehnic ; .

— folosirea intensivă șl extensivă 
a capacităților de producție, prin în
cărcarea completă a mașinilor și In
stalațiilor șl utilizarea cît mai depli
nă a timpului lor , disponibil, prin 
generalizarea schimbului ;2 șl exlln- 
derea schimbului 3 :

— reducerea continuă a consumu
rilor specifice șl valorificarea supe
rioară a resurselor materiale, folo- 
slndu-se norme de consum funda
mentate tehnic,; ... , . , . , ,

— ridicarea calificării' profes.ono!e, 
asigurarea .nreekn^tilvMHWrc't}%pmo’ji-' 
lificate la nivelurcurințelor.•-WWriJ

preocuparea do rapoiialirate a 
conMimuîul de muncă ; , r

— gospodărirea cu maxima efi
ciență a tuturor niljloacelor’imterln-- 
le, in vederea creșterii rentabilității 
si a volumului do beneficii.

Art. 72. — (1) în Unitățile; Indus
triale este necesar să se aplice, pe3te 
tot unde este posibil șl se justifică 
economic, forma do salarizare in 
acord. „ ,

Organele colective de eonduccro 
ale unităților Industriale au obligația 
de a acționa permanent în vederea 
perfecționării organizării producției, 
șl a muncii, a formelor de măsurare 
șl eVldariță a muncii depuse, crelnd 
astfel condițiile neeware în vederea 
asigurării unei remunerări cit mal 
corespunzătoare cantității șl calității 
muncii depuse șl stimulării obținerii, 
unor rezultate tot mal bune in 
muncă. ...

(2) în unltățlio in care .depășirea 
producției planificata prezintă un in
teres deosebii pentru economia na
țională, cum or fl extracția do 
cărbune șl de minereuri metalifere, 
producțln de oțel, laminata șl altele, 
se poate aplica forme dc șalartairc 
în acord progresiv auniviijiut, „w,- 
clentul do majorare n salariului In 
acest caz poate fi do pină la 1,2 și 
se stabilește dltercnțlnt; în raiuri

.'e— “3 r . ",
precum și cu nivelul do depfișiro fâ

(3) Pentru personalul care, d
rită specificului activității; calo sa
larizat In regie, Întreprinderile nu 
obllgațfa de a stabili rarclni precise 
de muncă, determinlnd In mod fun
damentat, pe bază de norme, numă
rul necesar de ratarlațl din această 
categorie do personal. Acolo unde 
procesul muncii constă in suprave- 
ghereo și deservirea utilajelor sau. a 
aparaturii, cum ar fi deservirea In
stalațiilor In industria chimică, pro
ducerea energiei electrice șl altele, 
trebuie să sc stabilească norme de 
muncă exprimate prin zone do de
servire, număr do personal sau 
alte formo de măsurare n muncii, 
corespunzătoare activității desfășu
rate. ■ ■

(4) în scopul creșterii eficienței 
activității, Ia unele unități indus
triale se vor aplica forme de salari
zare In caro salariul cuvenltșln raport 
cu realizarea sarcinilor cantitative 
so majorează sau re diminuează In 
funcție de gradul do îndeplinire a 
unor Indicatori suplimentari, cum 
slnt nivelul calității produselor sau 
consumul normat de materii primo, 
șt materiale.

Art. 73. — (1) în unele ramuri și 
activități din industrie, In funcție de 
complexitatea producției, a .instala
țiilor, do tehnicitatea și Importanța 
produselor executate șui de condi
țiile generale de muncă, rețelele ta
rifare de salarizare pentru muncitori 
slnt diferențiale pe mal multa ni
veluri de salarizare.

Nivelul Aj ol- rețelei construcții de 
mașini va putea fl utilizat, în limita 
fondului de salarii planificat, la cel 
mult 3d la șută din totalul muncito
rilor din întreprinderile de acest pro
fil subordonate Ministerului Indus
triei Construcțiilor dc MașinL

(2) în scopul stimulării nuri accen
tuate n creșterii productivității man
tii, muncitorilor din romurile con
strucții de mașini și prelucrarea 
lemnului, care lucrează In acord, 11 
sc pot acorda salarii tarifare cu 5 la 
sulă mol mari decll cale ale munci
torilor care lucrează In regie.

(3) După criteriile de la alineatul 
(1) slnt diferențiate, de regulă, șl 
salariile tarifare alo personalului de 
execuție tehnic, economic și de altă 
specialitate, precum șl nle pr-rsor.a- 
lului de conducere din unitățile in
dustriale.

(4) La unitățile energetice, munci
torii caro slnt autorizați să lucreze la 
anumite locuri dc muncă ale insta-

lațlllor importante, mari șl com
plexe, pot să beneficieze do EOlarll 
tarifare majorate cu 3 la sută față 
de , cele prevăzute in ■’rețeaua tarifară 
a ramurii

Ari 74. — (1) în unitățile Indus
triale, printre indicatorii care con
diționează acordarea Integrală a sa
lariilor tarifare se vor stabili in 
mod obligatoriu :

— realizarea planului producțlel- 
marfă sau n producției-marfă vln- 
dulă ș! Încasată ;

— nedepășlrea cheltuielilor plani
ficate la 1 000 lei producțle-marfă.

(2) La unitățile din ramura ener
giei electrice, in locul Indicatorului 
privind-planul produețlel-mnrfă, n- 
cordarua Integrală a aalarillbr tari
fare va fi condiționată, In cazul cen
tralelor electrice, de • respectarea 
graficului rilnlc de putere ta dis
poziția sistemului energetic național 
șl de lipsa de avarii care determină 
neallmentnrea consuma lorilor cu e- 
ncrglc eleclrică și termică — sau 
renllzarea planului de vinzare n e- 
nerglei elecirlee ~ ta! lntreprinde- 
rilo de rețele electrice.

Art. 73. — Personalul nelocalnic 
care își desfășoară activitatea la lu
crări de prospecțiuni șl lucrări geo
logice, studii șl cercetări- hidrologice, 
topografice, in unele unități petro
liere noi sau In dezvoltare, ori in 
alte unități cu condiții similare și 
care nu se poale Înapoia zilnic la 
domiciliul său, poato .primi un spor 
a cărui mărime se diferențiază In 
raport de importanța lucrărilor șl 
pe categorii de personal, conform 
prevederilor din anexele legii. Cel 
caro beneficiază de acest, sper nu pot 
primi In ucelași timp șl diurna do
delegare, respectiv indemnizația de.

■rmațlaJ de lucru so ncordarlri 
schimb, fiind dlferen-

letnșajfi,.’- ,

rea formației 
sumo flxo pe schimb, fiind diferen
țiat In funcție de tipul lucrărilor, mă
rimea formației de lucru șl’ gradul de 
răspundere în’ conducerea 'formației, 
«inform prevederilor din anexele 
legii.

ArL 77. ■— Nomenclatorul .funcții
lor șl clasele dc salarizare, precum 
șl celelalte • reglementări, specifice ' 
cu.privire la salarizarea personalului 
din industrie slnt provăzuto în a- 
noxelc legii.

aferente acestor obiective, se pot a- . 
corda recompense personalului’ din \ 
unitățile de execuție,țl deservire. ,
furnizoare de utilaje! tehnologice si „ rL — <i ... .» » .2i.il _____ i___  rllnr av;

producțln ae oțci mnunnw um.iv, 
se ponte aplica forma dc salarizare 
în acord progresiv diferențiat, Coefi
cientul do majorare a salariului In 
acest caz poate fi de plnă la 1,2 și 
sc stabilește diferențial; în. raport 
cu Importanța produselor reallzote, 
precum și cu nivelul do depășire a 
sarcinilor cantitative dc producție.

(3) Pentru personalul care, dato-

bi în construcțil-monlaj
Art 7B, — Remunerarea muncii 

personalului in unitățile dc con
st,Cucți l-montaj trebuie să . asigure 
Îndeosebi cointeresarea acestuia in 
accelerarea ritmului de execuție 
pentru predarea la termen sau înain
te dc termen a lucrărilor, pentru me
canizarea proceselor de producție șl 
Industrializarea construcțiilor, In 
scopul creșterii productivității mun
cii șl scăderii prețului do cost, pre
cum și al Îmbunătățirii calității lu
crărilor.

Art. 70. —.în .vederea mobilizării 
întregului porsonal pentru creșterea 
producției do conatrubțli-țnontaj șl 
scurtarea duratul dc execuție, în 
unitățile de construcțil-montaj sa va 
extinde forma de salarizare In acord 
global, pe bază de conlract-nngaja- 
nienl. Forma do salarizare în acord 
global sc aplică pe obiecte, părți do 

, obiecte sau părți de. lucrări de spe
cialitate, la nivelul unei formații, al 
unul lot, șantier șl grup de șantiere, 

în această formă de salarizare pot 
lucra nîlt muncitori! cit și persona
lul de execuție tehnic, economic, de 
altă specialitate ■ șl funcționăresc, 
precum și conducerea unităților de 
construcțil-montaj.

Alunei dnd forma de salarizare in 
acord - global se aplică la nivelul 
unul lot, șantier sau grup de șan
tiere, cnrc nu de executat mal multe 
obiecte, • cu termene de prednfo di
ferite, in conlractul-angajament ae 
va prevedea executarea, obiectelor 
conform planului unității respective.

In conlraclele-engajamcnt se poate 
prevedea că, Un funcție de , urgența 
lucrărilor, de termenele do execuție 
și de condițiile locale, prețurile uni
tare folosite la stabilirea sumelor 
pe lucrări pol fl modificate pentru 
anumite perioade și meserii In ca
drul fondului do salarii planificat 
pentru șantierul respiciiv, cu plnă 
la plus sau minus 10 la rulă.

Ari. B0. — Satarillo tarifare ale 
muncitorilor coltairuclori slnt dife
rențiate pe două niveluri do salari
zare, A șl B, In raport de importan
ța obiectivelor la caro lucrează, pen
tru dezvoltarea economiei naționale. 
Nivelul A va putea fi utilizat, in 
limita fondului de salarii planificat, 
la cel mult 39 la sută din totalul 
muncitorilor constructori din unită
țile subordonate Ministerului Con
strucțiilor Industriale.

în scopul stimulării mol accen
tuate a creșterii productivității 
muncii, muncitorilor constructori 
care lucrează in acord li sc pot a- 
corda salarii tarifare cu 5 ta .șută mal 

execu-

ntari decit cele ale muncitorilor 
care lucrează în regie. ;

Salariile personalului' de
(Io tehnic, economic, de altă’ specia
litate șl funcționăresc slnt stabilite 
după grupa III de ramuri pentru 
aparatul întreprinderilor de gradul 
special și I șl după grupa TV de 
ramuri pentru celelalte unități.

Art 81. — (1) în unitățile do con
strucțil-montaj printre Indicatorii 
care condiționează acordarea sala
riilor tarifare so vor cuprinde In 
mPd obligatoriu :

— predarea in termenele contrac
tuale pentru punerea In funcțiune a 
lucrărilor sau a capacităților total®

elemente de. construcții, de proiec
tare șl beneficiare care eu avut o 
contribuție efectivă ta realizarea a- 
ccsto- obiective;

Fondul de premiero re constituie 
dlntr-o cotă dc plnă In M In sută din 
economiile realizate față de devizul 
general, precum șl dlntr-o cota de 
plnă la 50 la sută din beneficiile e- 
fectiv realizate ca urmare a punerii 
In funcțiune înainte do.termen a ca
pacității de producție respective. 
Fondul da recompense poate fl cel’ 
mult de 50 la sută din valoarea efi
cienței economice obținută, fără a pu
tea depăși 1 la sută din valoarea In
vestiției. Recompensele se pot acor
da numai ta obiectivele de investi
ții predate Înainte de termenul pla
nificat cu cel puțin — după caz — 2, 
sau 3 ta sută din durata planificată," 
cu condiția respectari! calității lucră
rilor.

(2) Pentru . realizarea de economi! 
In fondul anual de salarii planificat 
șantierelor do ‘ construcțil-montaj, 
persoiudul țantlarelor , respective 
care n contribuit nemijlocit la oljțl- 
nerea economiilor beneficiază do 
premii dtntr-un fond constituit din- 
tr-o cotă de plnă ta 25 la sută din e- 
conomlile realizate.

Constituirea fondului de premiere 
se face cu condlțta predării la ter
men șl cu respectarea calității pre
scrise a lucrărilor, a realizării pre
țului do cost șl a beneficiului pla
nificat.

Ari. 83. — (1) Personalul nolocal- 
tilc de pe șantierele ..de construcțil- 
montaj cure 'are domiciliul perma
nent Jn altă localitate decit aceea 
undo .lucrează șl cnrc,nu poate, șă se, 
înapoieze illnlc ta, ‘său/’.

"prearai țl. ’perwnalul' trii^l^'iiK 
cuta iucrârile de montaje,'punere în 
funcțiune, revizuire sau reparații » 
do Instalații, mașini ori agregate, 
poate beneficia de spor ele șantier.

(2) La. șantierele tio construpțll- 
monlaj nle obiectivelor dc Impor
tanță deosebită pentru economia na
țională, muncitorii calificați . he- 
localnlcl pot beneficia de un irpor 
da plnă la 8 Iei pe zi, muncitori! 
necallficâțl nelocalnlel. do plnă ia 
4 lei po zi, tar personalul de execu
ție tehnic, economic,; do altă specia
litate, personalul de conducere șl 
celelalte categorii de personal ne
localnic, de un spor do plnă la 15 la 
suta din ratariii] tarifar lunar de în
cadrare. Obiectivele ta care se poate 
acorda sporul In acesta cuanlumuri 
sc stabilesc de Consiliul de Miniștri.

(3) La șantierele dc construcțil- 
montaj ale altor oblecllvo decit cele’ 
prevăzute ta alineatul precedent, 
amplasata In zone i deficitare din 
punet de vedere al , posibilității re
crutării cadrelor pe plan îocal aau 
în locuri 1 cu greu accesibile, mun
citorii calificați nelocnlnlcl pot be
neficia de un spor de plnă la 6 lei 
pe zi, lor •personalul de execuție 
tehnic, economic, dedailă specialitate, 
personalul de conducere șl cele
lalte categorii de personal netoenl- 
nle, de un spor de plnă ta 12 la sută 
din salariul ■ tarifar lunar d6 încadra
re. Sporul se aprobă de organele Mâ
țule șl locale tutelare nle unități- ■ 
lor de construcțil-montaj. La n- 
cer.to obiective muncitorii r.q- 
callflcațl nelocalnlcț nu beneficiază 
de regulă de sporul de șantier. La 
unele obiective .cu mari concentrări 
de torță de muncă ,se poate acorda 
spor de șantier șl muncitorilor Reca
lificați nelocnlnlcl în cuantun) de

Eînă ta 50 ta sută din sporul apro- 
at pentru muncitorii .callfirațl.
(4) Condițiile de acordare șl dife

rențierea euanlumufllor sporului de 
șantier, pe categorii de snlariațî, slnt 
prevăzute In anexele legii.-

Art. BL — Nomenclatorul funcții
lor și clasele dc salarizare, precum 
șl celelalte reglementări specifice cu 
privire In salarizarea personalului 
din unitățile de construcțil-montaj 
slnt prevăzute în anexele legii

: s . . ,■'
c) In agricultură

■
Art. 83. — în unitățile agricole de 

stat, remunerarea muncii trebuie &S 
asigure cointeresarea tuturor lucră
torilor pentru creșterea continuă a 
producției agricole |vegetale țl ani
male șl îmbunătățirea calității aces
teia, pentru. sporirea productivității 
muncii, reducerea cheltuielilor ma
teriale, ridicarea eficienței economi
ce a activității în agricultură, cores
punzător bazei tehnico-matertale în 
continuă dezvoltare, In vederea sa
tisfacerii necesităților de consum 
tot mal mari ale populației și ale 
Industriei, precum șl pentru crește
rea exportului.

Art. 86, — (1) Mecanicii agricoli se 
încadrează pe bază rețele! tarifare 
a ramurii construcții de mașini, ni
vel B. Pentru lucrările agricole I th 
cîmp șl alte lucrări executate meca
nizat, aceștia sînt salarizați In acord, 
cu 4 tarife zilnice, diferențiate în ra- 
part de complexitatea șl Importanța 
lucrărilor, din care cel mal mic este 
egal cu sa'arlul -tarifar al categorici 
5 la nivel de bază din ramura con
strucții de mașini B, Iar czl maxim 
este cu 50 ta sulă mal mare. Pon- 
tra lucrările de recoltare a păloase- 
lor. aceste tarife pot fi rrtalornte de 
către Ministerul Agriculturii. Indus
trie! Alimentare și Apelor, eu plnă 
fa 33 la sulă. In limita fondului de 
salarii planificat.

(2) Mecanicii agricoli șl mecanicii 
de Întreținere din cadrul unităților 
agricole de alai primesc în cursul 
anului, atunci clnd lucrează In acord,

80 ta sută dfa salariile cuvenita pen
tru lucrările executate. Sumele roți- • 
nule lunar se restituie integral in 
Btlrșltul anului sau ciclului de pro
ducție. cu condiția realizării .produc-., 
țlel planificate. ? . •

în cazul nereallzărll producției pla
nificate, la 'culturile sau la activi
tățile la care s-au executat lucrări 
mecanizate, salariul realizat se dimi
nuează cu cite 1 procent pentru fle
care procent de hereallzare a pro
ducției planificate la cooperativele 
agricole de producție deservite, res
pectiv la fermele sau sectoarele de 
deservire ale unităților agricole de; 
statdiminuările astfel calculate se 
send din sumele reținute în cursul* 
anului, Iar diferența se restituie per
sonalului respectiv. ’

(3) Muncitorii din ateliere, 'repar
tizați In perioadele de lucru In. cîmp 
la întreținerea șl repararea mașini
lor agricole, se salarizează cu sala
riul mediu lunor pentru munca In 
acord realizat de mecanicii agricoli, 
multiplicat cu un coeficient de plnă 
la 1.33, a cărui mărime concretă se 
stabilește 'de' către Ministerul, Agri
culturii, Industriei Alimentare șl "A'- 
peîor, în raport* cu numărul trnetoa-

■ relor șl al celorlalte utilaje deservite.
(4) In * vederea stimulării depășirii 

producției agricole, personalul din 
unitățile pentru mecanizaren agri
culturii va primi o retribuție supli
mentară în limita unei cote de plnă 
fa 20 la, sulă din volumul producției 
obținute pesta plăn do. cooperativele 
agricole de producție . deservite ia 
culturile la care lucrărllă agricole 
s-ou executat mecanizat. în acest 
scop, cooperativele agricole de pro 
dțjcfle vor vărsa in contul stațiunilor 
pentru mecanizarea .agriculturii, fon
dul corespunzător, in băni sau în na-

afara ordinii de preferință 
—normele In vigoare. .

— (1) încadrarea muncito
rilor care execută lucrări manuale 
In producția vegetală șl In zootehnie 
in categoriile tarifare 1—0 șl pe trap- . 
te de salarizare se face de către șe- 
lul fqrmcl, in. raport cu complexita
tea, greutatea lucrărilor și dificul
tatea recrutării muncitorilor folo
sind, pentru orientare, Indicatoarele 
tarifare de calificare pe baza me
todologiei elaborate de Ministerul, 
Agriculturii, Induștrlel Alimentare 
.șl Apelor, încadrarea muncitorilor 
din aceste activități in categoria a 7-ă 
țl ca specialiști sc face cu respecta
rea strictă a prevederilor din Indi
catoarele tarifare de calificare.

(2) în cazuri excepționale, deter
minate do specificul lucrărilor, de 
condițiile naturale în cnrc acestea ?e 
execută, salariile tarifare ale mun
citorilor încadrați pe durată determi
nată pot fi majorate sau micșorate 
cu plnă la 40 Ia sută. în limita fon
dului de solarii planificat, de către 
șeful fermei, șeful secției sau șeful 
sectorului dc deservire.

Art 88. — (1) Salariile personalu
lui de execuție tehnic, economic șl 
de altă ■specialitate, nle personalului 
de conducere șl ale personalului 
funcționăresc din unitățile agricole 
de stat slnt cele prevăzute pentru 
grupa IV de ramuri,

(2) Specialiștii . agricoli șl conla- 
bllLl șefi din cooperativele agricole 
de producție, salarizați de stat, 
primi de la cooperativele agricoli 

tribuțle de'15 la suta din valoarea 
normelor de muncă ’ atribuita pre
ședintelui pentru ranUzarea planului 
de producție, iar pentru depășlrcn

’Sută Hrri’^relrlbuțta'suplIm'fattaW'eu1' 
’venită președintelui, pentru spjbta- 
llștll agricoli sl st* 70 ia suta pen
tru contabllll-șcfl.

Art.;80. — Pentru-asigurarea creș-- 
teri! cointeresării personalului din 
întreprinderile agricole de stat șl 
din stațiunile pentru mecanizarea a- 
grlcuilufil In creșterea producției ve
getale șl animale se \'or lua măaiirl 
pentru extinderea în "aceste unități; 
a formal de salarizare în acord glo
bal ; în această formă va fl cuprins 
șl personalul de cxețuțle tehnic, eco
nomic șl de altă specialitate, precum 
șl personalul de conducere, cu func
ții legate direct de deB'ășurarea pro
cesului de producție.

Art B0. — (1) PrlnclpaBl Indicatori 
de care este condiționată ■ acordarea 
salariilor ■►entru personalul de exe
cuție tehnic, economic și de altă spe
cialitate șl pentru personalul de con
ducere-sfat: ta întreprinderile agri
cole de stat — realizarea planului de 
venituri totale șl ncdepășlrea chel
tuielilor planificate In 16M lei pro- 
ducțlo-marfă, iar In stațiunile pentru 
mecanizarea agriculturii — realiza
rea pionului ’de producție la princi
palele culturi in cooperativele .agri
cole de producție deservite și a vo
lumului total planificat al lucrărilor,’ 
exprimai valoric.

(2) Personalul prevăzut la alin. 
(1) primește lunar 80—60 la sulă din 
salariul tari far’corespunzător timpu
lui lucrat Plata diferenței dă salariu 
so va face la finele anului sau tri
mestrului — după caz — Ih rup&rt 
cu gradul de realizare a Indicatori
lor stabiliți. ■ ' " ‘,

Art 9L — Salariile tarifare ale 
muneltorilbr, ; nomenclatorul func
țiilor și clasele de salarizare pen
tru personalul de execuție tehnic, 
economic,. de altă ’’specialitate șl ale 
personalului de conducere, cu func
ții specifice unităților agricole, pre
cum șl celelalte reglementari spe
cifice .cu privire, la salarizarea per
sonalului, din unitățile agricole ’ de 
atat, sfat prevăzute In anexele, legii.

Ari. 02. — Principiile generale ale 
retribuirii muncii In unitățile agri
cole de stat prevăzute in prezenta 
lege trebuie avuta In vedere pen
tru orientare șl în elaborarea sis
temului de rcMbuiro a muncii in 
cooperativele agricole de producție, 

ort. î ,
ti) In transporturi 

șl poștfl-telecomunlcații
Art. 93.— Aplicarea sistemului do 

salarizare în transporturi șl poștă- 
tclacomunlcațll trebuie să asigure 
colntcresiirca lucrătorilor. In efec
tuarea transportului Intern șl ex
tern la nivelul exigențelor dezvol
tării economice șl; sociale a țării, 
prin folosirea la maximum a capa
cităților de transport, sporirea vite
zei și siguranțe! In circulație, .mo-, 
dernlzarca mijloacelor de transport, 
eliminarea IransporlurllOT nerațio- 
nale și efectuarea prestărilor de 
servicii de poștă șl telecomunicații 
astfel Incit să se satisfacă cerințele 
economiei naționale șl ale oameni
lor muncii, sporind continuu efi
ciența economică.

Art. 94. — (1) în transporturile fe
roviare, salariile tarifare ale mun
citorilor șl personalului operativ a 
cărui activitate este asemănătoare 
cu a muncitorilor calificați slnt sta
bilite pe 12 grupe do functIL dife
rențiate in cadrul aceleiași grupe de 
funcții be un nivel de bază șl trei 
trepte «e salarizare. ■

(2) Salariile tarifare ale mecani
cilor de locomotivă sc diferențiază 
In -aport de puterea locomollvelo; 
șl sistemul de tracțiune, pe 5 grupe 
dc funcții, flecare .funcție avlnd un 
nivel,do bază și 3—0 grndnț!!. Sala
riile tarifare ale personalului ope
rativ din tear:---- ------•
slnt stabilita pe

g

de producție, salarizați de stat, vor 
primi de la cooperativele agricole de 
producție la care rint Încadrați o re- 

27 7 /7- 7, i
normelor de muncă atribuita pre-

■lanului ,dp

dlfercnțfatc Jn cadrul fiecărei grupa 
do funcții pe un nivel de bază șl 
4-6 gradații.

(3) Salprille tarifare ale muncito
rilor, mecanicilor do locomotivă șl 
ale personalului operativ slnt cu
prinse In anexele legii. Față dra
ci» salarii, 1a căile ferate uzinale, 
salariile tarifare ale muncitorilor șl 
personalului operativ încadrat , pe 
trepte slnt mal ■ mici cu o categorie 
de salarizare, iar cele ale' mecani
cilor șl personalului operativ Înca
drat po’gradații, mal?mid cu fasau , 
3 clase de.;.sâlnrlzare. __

(4) .Indicatorii sintetici In raport 
cu îndeplinirea cărora se acordă isa- 
larillc - tarifare ale personalului din 
funcții de conducere alo unităților ■. 
feroviare trebuie să cuprindă ști: 
to.km. convenționale și beneficiul 
sau cheltuielile po 1 MO to.km. con
venționale.

Ari tS. — (I) în transporturile 
auto salariile tarifare alo șoferilor 
slnt stabilite pe 7 grupe.de autove
hicule și in cadrul fiecărei grupe 
pe 4 categorii de calificare. Sata
rillo, tarifare slnt diferențiate^și pe 
două, niveluri (A ți B) din caro nive
lul’ A sc aplică unităților caro au 
pLan do transport Salariile tarifare 
ale personalului operativ din trans
porturile auto slnt stabilite pe func
ții, cu un nivel de bază și 4—0 
gradații.

1'2) Salariile tarifare nle șoferilor 
de pe autobuzele și troleibuzele din 
transportul orășenesc slnt mal mari 
cu plnă. ta 10 la sută In municipiul 
București și cu plnă ta S ta sută 
In orașele cu peste IMOOO locuitori, 
față do cele prevăzute in anexele 
x ...ii _ „:„ir
tovehlculelor pe grupe, stabilite In 
raport de capacitatea do încărcare 
®au numărul, dot locuri, se aprobă de' 
Consiliul de,Miniștri.,

; (4î Indicatori: 1 fa" .
cu Indcpllnlrleă cărora șe acordă sa- 
loriile tarifare ale personalului cu 
funcții de conducere din unitățile 
auto trebuie să. cuprindă șl tone ex
pediate. precum ți beneficiul sau 
cheltuielile pe 10'00 to.km. conven
ționale.

: (5) Șoferii care coordonează acti-

— In unitățile de radio al telcyl- . merț In! 
ano : realizarea planului de ven!- similara

dlor șl persoi 
drat ptf gradai 
3 clase de ..sal

Crlterille de încadrare alo au-
r'~.2^2_____ r

raport de capacitatea do încărcare^ 

Consiliul de. Miniștri.,'
_(4) •Indicatorii, sintetici In raport

II

eate 
se 

trei

15
ITOTO.. „.
Interior n cărui activitate 

______ i cu cea a muncitorilor 
stabilesc po un nivel de bază șl 
trepte do salarizare șl se diferenția
ză de regulă pe niveluri do calificare, 
iar cele ale personalului operativ a 
cărui activitate este, similară cu cea 
a personalului de execuție tehnic, e- 
conomlc și do alta specialitate, se 

wuv, Lu.iuuw, u...iu«.uv1| viuuut., stabilesc pe un hivel de bază gl 4
șl illstrlbulfca’, timbrelor, expedierea gradații șl se diferențiază pe trepte
pr.esd : pianul de ncțlvltnțe ln lei situ dc rulaj, categorii do unități sau ni- . 

velur! do calificare.
Totodată, in funcție do condițiile 

specifice In care se .desfășoară acti
vitatea in unitățile comerciale, se pot 
majora cu 1—5 clase de salarizare 

■ salariile tarifare ale lucrătorilor ope
rativi care : desfac mărfuri ce nece
sită o calificare nud ridicată, Înca
sează direct banii de la consumatori, 
““"irdoneoză activitate# altor unități, 
...." ' ■ I
șl răspundere gestionară, activează 
In unități de categorie specială sau 
cu tm volum superior de activitate, 
ori In unități cu un înalt grad de or- 
ganlzare care'descrvesc turiști străini, 
in conformitate cu prevederile ane
xelor legii

(2) Ierarhizarea salariului tarifar 
la "nivel de bază pentru funcțiile ope
rative reprezentative din circutațln 
mărfurilor, Încadrate pe gradații, 
este următoarea :

zlune : realizarea planului — ......
tur!': funcțlonorea echipamentelor șl 
Instaloțlllor de emisie conform nor
melor de exploatare ; - , ■_.) ■ 1

— la unitățile de poștă șl: teleco
municații : -planul de venituri, șl pia
nul de cheltuieli ;

— Ia unitățile de transporturi poș
tale, controlul mandatelor, editarea

unități convenționale și planul de 
cheltuieli.

e) în circulația mărfurilor 
șl prestări de servicii

Art. 10®. — în activitatea de co
merț interior, remunerarea muncii, 
trebuie să cointereseze lucrătorii in 
sporirea continuă a volumului des- coordonează activitatea altor, unități,
facerilor do mărfuri șl prestărilor de crțpduc o formație de lucrător! nvind
servicii, satisfacerea in condiții din —------ ---«
ce in ce moi bune n cerințelor popu
lației, realizarea unei deserviri civi
lizate șl pline de solldtudlne față 
d-o consumatori, păstrarea șl gospo
dărirea raționala n fondului de măr
furi, modernizarea continuă a pro
cesului de vinzare a mărfurilor, pre
cum și sporirea eficienței economice 
n întregii activități comerciale.

Ar:. 101.. — (1) Salariile persona
lului operativ din unitățile de co

h

-y

, Vinzator Șef raion Șef magazin Șei unitate 
allm. publică

Nivel de Coefl- Trepte 
de rulaj»)

CO8S-. Trepte
dc nitaj*)/

. Ccofi- Trepte Cocli-
ca l fa cart denii dențl elenii dc rulaj») den ti

■ I 1,00 I 1,00 I 1,00 I 1,00-
II 1,05 II 1,04 II 1,0-1 II 1,09
III 1,14 III 1,13 III 1,09 III 1,20

IV 1,28 IV 1,20 IV 1,33
V 1,32 V 1,47
VI 1,48

1A1
VI 1,55

VII VII 1,62
VIII 1,62 " ’’

®) Treptele de rulaj so stabilesc tiilerenjlfiL po Upuri do unități (magazine, ra
ioane, unllAțl de alimentație publică, depozite) șl in cadrul acestora po erupe do 
produse caracteristice pentru flecare tip de unitate.

ționule.
j (5) Șoferii care coordonează acti

vitatea n peste 10 autocamioane sau 
autobuze, pe Ungă salariul tarifar, 
primesc im spor do plnă la 15 1a 
sulă din salariul .tarifar, la nivel de 
bază al funcției de Impiegat auto. 
Pentru tractaren remorcilor se acor
dă șoferilor, ți conducătorilor de 
tractoare rutiere un spor de 0 ta 
sută plnă Ia 24 la sută din salariul 
tarifar; diferențiat in raport de lun
gimea, numărul șl tonajul remorci
lor tractate.

Art. 06. — (1) în transporturile 
navale, salariile tarlfara..puntru. per- ■ 
sonului navigant slnt stabilite pe 
funcții șl diferențiate pe grupe -de 
năve maritime sau fluviale in ra
port de natura, capacitatea sau pu
terea acestora și* fri cadrul fiecărei 
funcții pe. un nivel dc bază șl trei 
trepte1— In cazul personalului a că
rui Șacțivltale, rate asemănătoare cu 
a muncitorilor calificați — șl j>e un 
nivel dc liază șl 5—6 gradații'pentru 
restul personalului, eoaform . preve
derilor anexelor legii.

(2) Salarizarea personalului do pe 
novele de pescuit oceanic In perloa- > 
da de pescuit se face pe bază de 
tarife, diferunțlale po sort!menta de 
pește șl produse din pește.

(3) Personalul. navigant de pe na
vele fluviale caro efectuează tfang- 
porlul in timpul nopții pe Dunăre 
beneficiază* de un' spor do pină la 
43 la sulă'din salariul-tarifar,.la, nl- .

>unzătqricratoTbăfarâctapf?<Hu^tu,;-(.PTestaUi. prgiu-, mir 
4, In rnport_de ;{Sj crfiri, .producție ,și-altele similare cu.. ,r 

activitate restrinaă mu cu- caracter 1

jj

iuețle, ,b retribuita.. 43 la sulă'din salariul tarifar,. 
alenlii’Jcu ’ iro^W,89'50elia do-^b&S/^cioreșpunzătarT 
,6upliine!-itafreu-'"''fnicrat«’îtillfajjuKndpțlI, in râpi 

condlULle "de navigație. '
(4) Salariile tarifare ale persona

lului operativ din ocllvltatoa 'por
tuară sini stabilite pe funcții șl, la 
flecare funcție, po un' nivel do bază 
șl un număr de 5—0 gradații

(3) Indicatorii sintetici în raport 
de Îndeplinirea, cărora so acordă sar 
tarlile tarifare ale personalului cu . 
funcții do conducere din cadrul uni
tăților do transporturi navale tre
buie aă includă șl : •_

— In transporturile maritime: pla
nul de venituri. brute Iii lei-valută , 
și beneficiul ;

— în transporturile fluviale : 
tbnc km sau trafic portuar șl beite-

— la registrul naval român : pla-

In ■unitățile do transport naval 
nanțale de la buget : sarcini pro-

1110

Rnportul dintre salariul tarifar al, 
șefului dc magazin I și cel ol vln- 
zătorulul I aste do 1,19, iar Intre cel 
al șefului de magazin VIU șl al vln- 
zăîorulul III este 1,83.

Art. 102.— (1) Forma de salari
zare predominantă In comerțul Inte
rior pentru pc-so:uihil operativ’ tre
buie să fie salarizarea In acord pe 
bază do procente din valoarea des
facerilor, achizițiilor sau prestații
lor, In caro procentele sc stabilesc po 
baza normativelor de personal po 
tipuri de unități șl a volumului do 
activitate plnnifirat Procentele se 
stabilesc diferențiat po unități, gru- , 
pe de produse sau produse, pe se
zoane sau perioade mal îndelungata.

Tn unitățile unde volumul de ac
tivitate prezintă oscilații sezoniera, 
mal mari se aplică forma mixtă de' 
salarizare, luCTâlorli primind cel 
mult ®) la sulă din salariul tarifar în 
raport cu timpul lucrat, iar diferența 
acordindu-se pc bază de procente 
din valoarea desfacerilor, achizițiilor 
sau prestațiilor realizate.

(2) în unitățile do oUmontațlc pu
blică cu un înalt nivel do prezentare 
șl organizare se aplică forma de sa
larizare pe 1 rază de remiză adăugată 
la nota de plată. Cota do remiză este 
de 10 sau, 12 la sută, din care plnă la 
2 la sută se poate utiliza pentru re
cuperarea pierderilor ■ la Inventarul 
de servire.
■ (3) In . uni tăUla.do i desfacere, cop- 

_2_at&țifȘțâifaitll,; -/.prestații, prglii-, 
T, .producție șl.altele similare cu.

I'11

insporlurile forovlnrc 
e 12 grupe do funcții,

flciul ;
— la registrul naval român : ple

nul de venituri și beneficiul :
in uni lăți io de transport naval 

finanțate de ,la buget : sarcini pro
prii stabilite de organul central

; ArL 07. — (1) Salariile tarifare 
ale docherilor slnt stabilite po 3 cla
se de salarizare,/ fiind diferențiate In 
cadrul fiecărei* doze, pentru munca 
In acord sau regie, pe două categorii 
de porturi. . •,

(2) Personalul core contribuie direct 
la rcducwrea timpului do stațlo- 
nnrc a navelor sub operațiuni de !n- 
cărcare-dcscărcare poate fl premtaț :

a) dlnlr-un fond constituit cu plnă 
la 30 la sută, din echivalentul in Iei nl 
sumelor Incasale In valută pentru fie
care navă la care s-a obținut redure- 
rea termenului do staționare, sau

b) cu pină ta 1. ta sută din entariul 
tarlfor realizat pe timpul efectiv lu
crat ta nava respectivă, pentru fie
care procent de reducere a timpului 
de staționare.

•Art M. — ‘(1) în transporturile ae
riene Batafiilo tarifare ale persona
lului navigant șl ele personalului o- 
perallv de In dirijarea, circulației șl 
activitatea comercială sini stabilite 
pe funcții Ln raport cu calificarea șl 
răspunderea pentru îndeplinirea sar
cinilor. Salariile tarifare slnt stabi
lite jw un nivel de bază șl un număr 
de 5—6 gradații Salariile tarifare olc 
personalului navigant aerian Slnt di
ferențiale pe cinci grupe de aero
nave, prevăzute In anexele legii.,

(2) Personalul navigant, precum ți
alto categorii de personal care-1 în
soțesc In timpul zborului primesc 
pentru timpul de zbor ți o indemni
zație, care are caracter do salariu 
tarifar. ■

(3) Printre Indicatorii sintetici In 
raport cu îndeplinirea cărora 80 a- 
cordă salariile tarifare ale persona
lului do conducere din unitățile de 
aviație civilă trebuie să fie :

— In transporturile aeriene : călă
tori km convenționali șl beneficiul:

— In aviația utilitară : plan presta
ții tn.oro zbor convențlonhio șl bene
ficiul. ' ■ ■ ■ -?

Art. 09. — (D Agenții poștali din 
agențiile P.T.T.R. se salarizează pe 
baza unei formo de salarizare mixtă,5 
după cum urmează :

— o parte fixă egală cu M—69 ta 
sută din salariul tarifar de bază pre
văzut pentru funcția de factor poștal;

— o parte variabilă de plnă ta 25 
la sulă din veniturile agenției 
P.T.T.R., realizate de agentul poștnL

Mărimea cotelor pentru partea fixă 
șl variabilă se stabilește de Minuta
rul Transporturilor și Telecomuni
cațiilor "cu acordul Ministerului 
Muncii

(2) SolarlLle tarifare nle persona 
lulul operativ din unitățile de poșt/ 
șl. telecomunicații slnt stabilite p 
funcțiuni șl la fiecare funcție, dife
rențiale pe un nivel dc bază șl tu 
număr de 3—5 gradații, corespunză
tor salariilor tarifare pe clase de sa
larizare, conform celor prevăzute In 
anexele leali .

(3) Printre Indicatori! sintetici In 
raport de îndeplinirea cărora se o- 
cordă salariile tarifare personalului 
do conducere din unitățile de poștă 
și telecomunicații trebuie să fie :

tata, poate fl salarizat In acord ' 
direct proporțional cu gradul de În
deplinire șl depășire n planului. în 
cazul ncreallzftrli beneficiului plani
ficat, la unelo funcții de conducere, 
salariul se diminuează' cu 1 ta sută 
din salariul tarifar pentru fiecare 
procent dc? narea Uzare,* in limita a 10 
la sută din salariul tarifar corespun
zător timpului lucrat

Art. 103. — (1) în comerțul exte
rior, remunerărch muncii arc drept 
scop coInlercBaraa» personalului in 
sjxirirea continuă a exporturilor de 
mărfuri și Încasărilor valutare, rea
lizarea importurilor necesare econo
miei naționale, creșterea eficienței 
comerțului exterior, lărgirea coope
rării economico șl tehnlco-șlllnțlflce 
a Românie! cu alte țări șl .asigura
rea unei balanțe de plăți externe 
echilibrate. '

(2) .Salariile tarifare ale lucrători
lor din aparatul întreprinderilor de 
comerț oxterlor sini cele prevăzute 
pentru grupa III de ramuri, 1a gra
dele special, I și II.

Pentru rezolvarea unor probleme 
de comerț exterior .care necesită cu
noștințe, tehnico șl. economice de 
înaltă calificare in domeniul rela
țiilor economice InternațlOMle șl 
pentru participarea in tratatlvo cu .., 
partenerii străini. în unitățile cu ac
tivitate de comerț exterior so utili- , 
zaază șl funcția de( .consilier salarizat

. t In raport do'volumul șl compl'd- ' 
xitatea sarcinilor.

(3) în afară de premiile anuale 
(gratificați!) și cele ce se acordă in 
cursul anului pentru realizări deo- 
schite, potrivit reglementărilor ge
nerale, personalul întreprinderilor 
de, comerț exterior mni poate bene
ficia de premii pentru încheierea de ■ 
operațiuni de export-Lmport și pres
tări de servicii, caro prezintă o efi
ciență valutar-financiară ridicată 
pentru economia națională.

Art 104. — Nomenclatorul funcții
lor și closțle de salarizare pentru 
personalul operativ șl clasele de sa- 
larlzaro pentru personalul do execu
ție tehnic, economic șl do altă spe
cialitate, cel dc conducere ș! cel func
ționăresc, specific circulației mărfu
rilor, precum șl alto reglementări 
specifico slnt prevăzute fa anexele 
legii.

sezonier se aplică forma de salari
zare pe bază de cota procentuale sau 
tarife la valoare sau cantitate, în H- 
mlta unor cota maxime stabilita po 
produse. în acesta cote pot fi Incluse 
unele cheltuieli ale imltățU care sc 
suportă do lucrători din , veniturile 
realizate.- Personalul salarizat In 
baza acestei forme, care lucrează In 
condițiile prevăzuta pentru ceilalți 
lucrători din comerț . încadrați cu 
contracte de muncă pe durată nede- 
termlnată, oro toate 'drepturile șl 
îndatoririle personalului permanent 
din unitățile de stat.

In cazurile In rare activitățile de 
mal sus au caracter Inllmplfitor sau 
ocazional, se aplică salarizarea cu ta
rife, stabilite la valoare sau canti
tate. Persoanele remunerate in baza 
acestei forme' beneficiază numai de 
remunerarea pențra munca prestată, 
fără a avea și celelalte drepturi da 
caro beneficiază lucrătorii cu con
tracte do muncă pe durată nedeter- 
mlnaUL

■(4) In activitatea de prestări ser
vicii nelndusteiale se poato aplica 
ralnrizaren pe bază de vărsăminta 
In cote fixe sau In sume antecalcu- 
late. In caro salariul lucrătorului re-, 
prezintă .diferența dintre cheltuielile 
pentru materiile prime, materiale, 
energie, amortismente, plus benefi
ciul unității, față do valoarea pres
tației realizate.

O) în activitatea de alimentație 
publică și prestări servldl pot fi uti
lizați mandatari. Retribuția acestora 
constă din suma rămaiă din veni
tul realizat după achitarea către uni
tatea comercială la care slnt încă- _____ ..
drați a tuturor obligațiilor,, cum nle personalului de cercetare, ștllaj 

de salarizare. în raport cu lmpor-
slnt : amortismentele pentru inven
tarul pus la dispoziție de unitate, be
neficiul șl Impozitul

(fi) Personalul de conducere șl cel .
de execuție tehnic, economic șl de de cercetare,
altă specialitate, care contribuie direct grade proferi
la creșterea : volumului de ncilvi-

f) In cercetarea științifică
Art. 105. — Sistemul de -salarizare 

In activitatea de cercetare științifică 
stimulează personalul pentru efoa- 
tunren do cercetări cu rezultate con
crete șl eficiente - 51 contribuie la 
scurtarea timpului de ta Încheierea 
cercetării plnă ta aplicarea rezulta
telor ci In producție în scopul acce- 

’ lcrărll introducerii progresului știin
țific ți tehnic In toate domeniile eco
nomiei naționale, asigurîndu-sc ast
fel perfecționarea activității de cer
cetare șl creșterea țolului al in în
făptuirea programului do dezvoltare 

. economică șl soslal-culiurală a țărlL
Art 103. — (1) Salariile tarifare

țiIIcă se diferențiază pe patru niveluri 
de salarizare, in raport cu Impor
tanța și condițiile generale ale acti
vității desfășurate do flecare unitate 
‘ ____2__ . precum șl pa patru
grade profesionale, fiind ierarhizate 
după cum urmează :

1

— Cercetător științific principal
— Cercetător științific principal gradul TI 1,M 1,48 1,40 1.3-1
— Cercetător științific principal gradul III 1,20 1,21 1,15 1,10
— Cercetător științific 1.15 1,10 1,05 1,00

Grade profesionale nlv’elul de salarizare

•
I H m IV

încadrarea, unităților do cerce
tare pe cele patru niveluri de salarii 
zare se aprobă de Consiliul do Mi
niștri, .

(2) Numărul cercetătorilor știin
țifici principali, gradul I kc aprobă 
de către conducerile ministerelor șl 
celorlalte organe centrale care au 
unități de cercetare științifică In 
subordine, In limita a 0 la cută din 
numărul total al posturilor de cerce
tare științifică., Iar numărul cercetă
torilor științifici principali gradul II 
In limita a 20 la sută din numărul to
tal al posturilor de cercetare științi
fică .din unitatea respectivă. ; . ................

Art- 107. — (!) Personalul care clni importante de producție, șalarll- 

duefle șl din apăratul funcționar 
slnt cele stabilite la funcțiile co
respunzătoare din ramura deservită. 

Ari 110. — Acordarea integrală a 
salariilor tarifare ale personalului 
de conducere și de execuție de cer- 
,cetare științifică se fnco la realiza
rea sarcinilor stabilite, care se ex
primă prin respectarea termenelor 
finale șl a termenelor Intermediare 
ale temelor,' stabilite pe faze de cer
cetare, precum șl a celorlalte clauze 
prevăzute In contractele încheiate.

Art. III. ■— (!)■ Personalul din uni
tățile do cercetare cu gestiune eco
nomică poate primi premii anuale

pentru activitatea de cercetare sau 
activitatea de proiectare, de către 
organul tutelar al unității, țlnlndu-se 
"scama do ponderea po care o repre
zintă pentru personalul de condu
cere respectiv una sau alta din a- 
cesle activități.

Art. 109. — Salariile-tarifare ale ■ 
personalului ajutător de cercetare 
științifică slnt cele corespunzătoare 
ramurilor și sectoarelor de activitate 
deservita de'unitatea de cercetare ști
ințifică respectivă. Pentru personalul 
din aparatul funcțional, bălăriile ta
rifare slnt cele prevăzute pentru gru
pa V de ramuri. La unitățile cu ear-

ocupă funcții de conducere In unită- le personalului din atelierele de pro- 
țlle de cercetare științifică este re- ---------- ■ ,.
numeral cu salariul tarifar corespun
zător gradului profesional obținut 
și cu o Indemnizație de conducere, 
diferențiată In raport cu funcția 
îndeplinită șl mărimea unității sau 
a compartimentului de cercetare 
condus.

(2) Funcțiile de directorial directei 
adjunct științific in unitățile de cer
cetare științifică pot fi ocupate, cu 
respectarea' reglementărilor In vi
goare, numai de către cercetătorii 
științifici care au obținut’ gradul 
profesional I sau II.

Ari 108. — Salarizarea personalu- ’ 
lui de conducere al unităților mixta 
do cercetate șl proiectare se stabi
lește Ia nivelul salariilor aprobate (Continuare în pag. a V-a)

cele patru niveluri de salari- 
! Aprobă de Consiliul do Wi

fe) Numărul cercetătorilor știln-

$

■3

4

grupe.de


fc

(Urmare din pag. a TV-a)

1

raport de natura lucrărilor ce ®e 
execută și de durata pe care 
In mod obișnuit lucrările.dlntr-un fond de 23 ta

cum șl condițiile de remunerare prin 
plata cu ora, se stabilesc de ConsL 
llul de Miniștri.

SC1NTEIA-îmbăta 29 IM 1972

executa și de durata

ArL 118.

pentru îmbunătățirea continuă a 
tivltății de instruire șl educare c 
nerelor' generații,7 de însușire dd 
tre acestea a culturii generale, a 

nțelor de specialitate; vși
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(grntlflcaUDrdJ . __ __  —
aulă din beneficiile stabilite conform 
reglementărilor iii vigoare, obținute 
din îndeplinirea contractelor de cer
cetare încheiate. 1 j

(2) Personalul din unitățile de 
cercetare științifică caro funcționea
ză in regim economic cu subvenții 
de la bugetul de stat sau cele bu
getare, care participă efectiv ta exe
cutarea unor lucrări de cercetare pe 
bază de contracte, va primi, In afara 
premiilor anuale (gradflcațlilor) și 
premii dlntr-un fond ce so consti
tuie dlnlr-o cotă de 23 ta sută din be- 
nefldilo realizate ta lucrările respec
tive. Acest fond se repartizează per
sonalului caro a efectuat lucrările 
pe bază de. contract, proporțional cu 
salariul tarifar și timpul efectiv lu
crat, fără ca împreună cu premiul 
anual (grallflcațta) să poată depăși, 
pe un an calendaristic, trei salarii 
tarifare lunare de încadrare.

ArL 112. — Pentru cercetările ști
ințifico datorită cărora în primele 
12 luni după aplicare se obține o 
eficiență economică deosebită, mi
nisterele șl celelalte organe centrale 
pot acorda premii suplimentaro co
lectivelor do cercetare ș! proiec
tare, inginerilor șl altor spedalktl 
din unitățile executante 'șl benefi- 
ctaro ale cercetării, caro au contri
buit direct fa rezolvarea și Introdu
cerea în producție a acestor cer
cetări. Plata acestor premii se fnco 
la sfir^t do an, dlntr-o cotă de plnă 
ta 50 la sută din -beneficiile pesta 
plan, realizate de unitățile economl- 

lor corectărilor respective.
Art. 113. — Totalitatea premiilor 

de care poate beneficia personalul 
dta unitățile de cercetare sau mixte 
de cercetare șl proiectare nu ponte 
depăși, in cursul unui an calenda
ristic, fl salarii tarifare lunare do În
cadrare.'

în cazul unor realizări cu toiul 
excepționale, premiul individual 
poate depăși această limită cu n- 
probarea organului de conduccro co
lectivă a ministerului sau a orga
nului central în a căni! subordine 
Be află unitatea de cercetare res
pectivă. x

Art. 111. — Nomenclatorul func
țiilor șl clasele de salarizare, pre
cum și celelalte reglementări spe
cifice cu privire ta salarizarea per- ■ 
sonolulul din unitățile de cercetare 
ștLInUfică slnt cele prevăzute In n- 
nexelo legii.

g) In organizații 
de proiectare

S 
s

V

,'ț

â

li
_ v-r« - c. -asa- ■ - ---- ■ '•»>ce, ca urmare a aplicării rezultate-

Ari. 115. — în organizațiile de pro
iectare sistemul do salarizare tre
buie să asigure cointeresarea perso
nalului 1a găsirea soluțiilor econo
mice și funcționala cete mal efi
ciente, caro să conducă ta reducerea 
costului Investițiilor șl a ponderii 
construcțiilor In valoarea Investiții
lor, In favoarea dotării cu mașini 
șl utilaje moderne, la dimensionarea 
judicioasă q construcțiilor, astfel In- 
dt spațiul acestora să răspundă 
strict nevoilor tehnica, ta extinderea 
tipizării șl industrializării construc
țiilor și utilajelor șl asigurarea tu
turor condițiilor pentru predarea 
proiectelor și lucrărilor fa termen 
și înainte de termen.

O sarcină de cea mal mare în
semnătate pentru sectorul de proiec
tare, care trebuie să fie stimulată, 
de asemenea, prin sistemul cosn- 
îedele "’elabora 
sumulul de materiale, ■ pentru f â' 
contribui astfel fa scăderea ponderii

cheltuielilor de producție In 
strucțll.

Art. 11(1. — Salariile tarifare 
personalului de proiectare, cu gtu- 
dil superioare, se diferențiază 
funcții șl grade profesionale, fii 
Ierarhizate după cum urmează :

— Inginer (arhitect) proiectant 
principal gradul I 1,48

do risc nu
larizar^ este de ai^î(ijir^pțln’'im>rt 
Iedele'’elaborate reduc^eC11 c6:î-: 
stimulul de materiale, ipferitru £ a' 
contribui astfel Ia scăderea ponderii 
cheltuielilor materiale In totalul -u-.t.i-m—- . pun

țile

pe 
fiind

■ț t-‘

principal gradul I
— Inginer (arhitect) 

proiectant principal 
gradul II

— Inginer (orbitori) 
proiectant principal 
gradul III

— Inginer (arhitect) 
proiectant

Nlimârul proleetanțiior princi
pali gradul I oe aprobă de către coi 
ducerile ministerelor, celorlalte or
gane centrale sau comitetele execu-

1,10

1.04)

care o au

___ __ Printre indicatorii 
care ’condiționează acordarea sata- 
rlllor tarifare personalului organi
zațiilor de proiectare, următoarele 
sarcini șl Indicatori stabiliți po gru
pe de personal sînt obligatorii :

— pentru personalul de conduce
re șl personalul din compartimen
tele funcționale, predarea la termen 
a proiectelor sl calitatea acestora, 
confirmată de lipsa rectamajillor ;

— pentru personalul de proiec
tare, respectarea termenelor de 
predare a proiectelor șl realizarea 
indicatorilor tehnlco-economicl pre- 
văzuțl In proiectul lucrării respec
tive j

— pentru membrii permcuaențl oi 
comisiilor tehnico-eeonomlce, calita
tea proiectelor șl lucrărilor avizate, 
confirmată de lipso de rectamnțil.

Art. 119 — (1) în scopul stimulă
rii personalului din organizațiile de 
proiectare în căutarea șl adoptarea 
unor soluții care să ducă ta redu
cerea valorii Investițiilor; ta reali
zarea unor indicatori tehnlco-eco- 
nomlcl superiori sau In găsirea al
tor căi de obținere a unei eficiente 
economice sporite, se pol acorda 
recompense pentru realizarea de j-—j., CQ efec{. aJ ggiuțiijor aseconomii, 
proiectare.

(2) La proiectele elaborate 1a care
se obține o eficiență sporită, ca 
poate fi determinata ca mărime, se 
pot acorda recompense otît persa
na In iui din organizațiile de proiec
tare, cit șl celui din unitățile de 
execuție, furnizoare de utlta.' 
neficlare ale investiției șl <_
unități, care au contribuit ta 
nerea economiilor.

Fondul de reco) 
taie <__  ...
sută din economiile efectiv realizate, 
față de Indicatorii tehnlco-econo- 
mici aprobați prin studiile tehnico- 
economlce.

(3) Pentru elaborarea unor pro- 
lecte’ care se evidențiază prin con
cepția generală șl soluțiile construc
tive alese, obțlntadu'-se o eficiență 
sporita, care creează economii ce 
nu pot fl măsurate, deoarece apar 
fa timp șl slnt răsplridlle ta un nu
măr marc de beneficiari ol solu
ției proiectate, se pol âeorda re
compense personalului dta organi
zațiile, de proiectare, care a pnrti- 
clpat efectiv ta elaborarea și reali
zarea proiectelor respective, dln- 
tr-un fond constituit prin aplicarea 
unei cote de 0.5 la sutfi asupra fon
dului do salarii planificat anual, fără 
a se depăși 23 fa sulă din fondul de

npense atlt
..._____ „_alzațille de ■ t
tare, cit șl celui din unității- 
execuție, furnizoare de utilaje, be-

' 1 ....... 1 din alte
ZZ" Ox

idul de recompense sc «msll- 
dlntr-o parte de ptnă la 10 la

principal 
gradul II, 
programator principal 
gradul II 
Analist principal 
gradul 111, 
programator principal 
gradul II!

— Analist, programator
Numfind 0nallțllior ....

Sorilor) principali gradul 1 se aprobă 
de conducerile ministerelor, celor
lalte organe centrale sau comitete
le executive ale consiliilor populare 
județene șl al municipiului Bucu
rești, in limita a 0 ta sută, Iar coi al 
analiștilor (programatorilor) princi
pali gradul II, in limita a 20 la sută 
din numărul total nl personalului de 
specialitate cu studii superioare, din 
unitățile do calcul electronic res
pective.

Ari. 133. — Nomenclatorul funcții
lor, clnselc de salarizare șl indemni
zațiile de conducere, precum șl cele
lalte rcgle.mentfiri specifice cu pri
vire ta salarizarea personalului -din 
unitățile de caicul slnt cclo prevă
zute In anexele legii.

B. —: Activitâti 
sociaS-culturale 
a) în domeniul 
învtițSmînluIul

Art 131. — Sistemul de salarizare 
a personalului din unitățile de !n- 
vfițfimlnt trebuie să contribuie la

(progromn-

cointeresarea materială a acestuia

aparatul organelor locale do stat 
trebuie să se asigure mobilizarea 
acestuia ta continua îmbunătățire a 
activității do Îndeplinire n obiective
lor de dezvoltare economică, social- • 
culturală șl edilitar-gospodăreasca a 

«jikuMz orașelor ■ și’comunelor, precum și fa
grade profesionale, dlfcren- Întărirea răspunderii și solicitudinii 
categorii de unitățL pentru rezolvarea tuturor probleme

lor ridicate .do cetățeni, in respecta
rea strictă a legalității șl disciplinei 

‘socialiste..
Ari. 171. —• Salariile tarifare ale 

personalului de execuție tehnic, e- 
conomlc și de altă spccialimle, 
sonolulul do conducere. |

cel mult 12 ta sută din numărul total 
de posturi din activitatea do lectură, 
la care se cer studii superioare..

Art. 160. — în edituri, unități de 
cultură șl unități de documentare, 
salariile tarifare ale personalului 
de specialitate se stabilesc pe fime- 
țil sau l 
țlat pe caiegoi _ _ __

Pe funcțiile , de lector principal I 
șl redactor principal I;In edituri țx»t 
fi Încadrați, cu hprowîrea Consiliu
lui Culturii șl Educației Socialiste, 
cel mult 10 ta sută din numărul per
sonalului redacțional cu studii supe
rioare.

Art. ICI. — Prevederile arL IM re
feritoare la premierea pentru unele 
realizări deosebit de Importante In 
domeniul ereație! artistice si litera
re se aplică șl personalului din 
unitățile de cultură.

Ari. 162, ~ în unitățile de edu
cație fizică șl sport se pot plăti cu 
ora cadrele de specialitate pentru 
deoperirea unor pastori vacante sau 
ai căror titulari lipsesc temporar, 
precum șl în cazurile în care acti
vitatea nu justifică înființarea unui 
post cu norma Întreagă.

Plata cu ora se face pentru mun
ca prestată în afara programului de 
lucru de Ia funcția de I»z4. Totalul 
sumelor care pot fi plătite nu poa
le depăși In medie po an, pentru un 
cadru de specialitate, 40 la sută din 
salariul funcției Îndeplinite.

Art 163. — Completarea fondului 
de premiere anuală cu o parte de 
pină la 59 ta sută din veniturile nete 
realizate peste cele planificate, pre
văzută pentru unitățile de artă, se 
aplică In mod corespunzător șl 1a 
unitățile de presă, edituri,' unități 
de cultură, de documentare șl de 
educație fizică șl sport, finanțata de 
ta buget, nutoflnanțate din mijloa
ce extrabugetare sau subvenționate 
de ta buget.-'

Art 104. — Nomenclatorul func
țiilor și clasele de salarizare ale 
personalului din unitățile de artă, 
cinematografie, presă, editori, uni
tăți de documentare șt unități de 
cultură, precum șl alte prevederi 
referitoare la remunerarea muncii 
personalului din unitățile respecti
ve, precum șl nomenclatorul func
țiilor șl clasele de salarizare pen
tru unitățile de educație fizică ți 
șiwrt slnt prevăzute In anexele le

fi

a) In organele centrale 
de stat

Art. 165. — Sistemul de Mlarlzare 
trebuie , să asigure atragerea In apa
ratul organelor centrale de slat a 
cadrelor cu calificare Înaltă, cu ex
periență In domeniul de activitate 
respectiv, cu cairacltate organizato
rica și de sinteză, reeepllve la ce
rințele progresului tehnic șl știin
țific, cu temeinică pregătire poll- 
llco-ldeologlcă șl ridicat simț de 
răspundere față de îndeplinirea

Totodată, aplicarea slslemuh 
salarizare In administrația de

a ac- 
n fl- 
î^că-^........

„ —.....  cu- Art. 149. — Nomenclatorul ftuicți-
tioșlințelor de specialitate șt a de- Hor, clasele de salarizare, precum
prinderilor practice necesare oxer- și alte reglementari specifice salari-

.-.jiti i—personajului din iinltfițlle rtie- 
■1! ' dlco-sonltare slnt prevăzute in ane

xele legii.
c) In unitățile de artă, 

cultură, presă 
șl alte activități 
soclal-ciilturalc

ArL 130. — Sistemul de ftalurizarc 
a personalului din unitățile de artă, 
cultură șl presă trebuie .să stimuleze 

uu aportul lor la Im- 
lyitfițli unităților in 
idreptata șpre forma- 

ță socialistă, un profil moral-politic 
Înaintat și un larg orizont de cultură 

' ' unitățile de arta și
cinematografie satarilie funcțiilor ue 
specialitate nrUsQcă se diferențiază 
pe grada profesionale șl genuri ar
tistice, in raport do complexitatea 
genului și de Importanța instituției 
artistice In care se desfășoară acti
vitatea. -

Ari. 152. — Cadrele de specialitate 
artist Ică care îndeplinesc funcții de 
conducere, în afara obligațiilor de 
serviciu de ta funcția de buză, au 
dreptul la o Indemnizație de condu
cere. Indemnizația se diferențiază In 
raport de mărimea șl complexitatea 
unității șl se acordă fa aiara sala
riului tarifar pe care-1 primesc pen
tru îndeplinirea obligațiilor de ser
viciu de la funcția artistică ce o de
țin In aceeași unitate.

ArL 153. — (I) Satarillo tarifare aie 
personalului artistic din artă șl <;!- 
nematOErafle se acordă 1a realizarea 
Integrală a obligațiilor (sarcinilor) 
individuale, corespunzător timpului 
lucrat

Pentru personalul de conducere din 
uhltfițUa de artă, solarllle tarifare șl, 
după caz, indemnizațiile de condu
cere se acordă In realizarea Integrală 
a sarcinilor privind asigurarea unor 
spectacole .ți concerte de calitate co- 
respunzătoare și îndeplinirea planu
lui de venituri al unității.

(2) Atunci clnd sarcinile prbpril ale 
cadrelor artistice din unitățile de 
spectacole ș: concerte șl alo perso
nalului de specialitate din echipele

piiîiuuiâiui pravuuo nutjcamc uaiir- 
citării, la absolvire, a unor activități • 
utile societății, ta vederea Integrării 
active in viața socială, precum șl de 
formare a concepției științifice ’des
pre natură și societate, de cultivare 
a dragostei față de patrie șl popor, 
față de idealurile de pace, Înțele
gere intre popoare și progres soclul.

ArL 132. — (1)' SalnriUo tarifare 
ale personalului didactic se diferen
țiază, ta fiecare funcție șl grad di
dactic, ta raport cu calitatea activi
tății Instructlv-educaUve șl știin
țifice și cu vechimea in Invățămlnt, 
printr-un număr de 5 gradații care 
se acordă din 5 ta 5 ani de activi
tate ta Invățămlnt. I,.a cadrele didac
tice salariile tarifare astfel stabilite 
cuprind șl sporul pentru vechime. 
Pentru cadrele didactice definiti
vate, cnrc-șl desfășoară activitatea 
In localități rurale cu condiții deose
bite, vechimea pentru acordarea 
unei gradații se poate reduce ta 3 
ani. Pentru cadrele didactice cu re
zultate deosebite în activitate, de la 
toata formele de Invățămlnt, ve
chimea pentru acordarea gradațiilor 
ga poate reduce fa 4 ani.

(2) Ierarhizarea salariilor tarifare 
ale principalelor funcții didactice 
este următoarea :

n) în invățămîntui preșcolar, o- 
bligalorlu de cultură generală, Uceaf, 
profesional și tehnic

lucrătorii din aceste sectoare să-șl 
sporească continuu — ’» •—
bunfltățirea actlvltfil 
care lucrează, înd.. 
rod omului nou, cu o Înaltă conșlifa'

Înaintat șl _ ...
Ari. 131. — în uni

4

Vechimea în invățămlnt

M tn învițâinintul superior

^cî-l Denumirea funcției 3-3 
ani

3—10 
ani

10—18 
ani

13—20 
ani

20—25
ani

peste 25
ani

1. Profesor eu studii superioare .•-b'F ! rt
universitare
— gradul didactic I 1,80 1.89 2.09 s 2,42
— gradul didactic II
— definitiv

— 1,30 1,72 1,80 2.09
1,21 1,41 faW 1,64 l,B0 1,88

2. Profesor cu Institut pedagogic 
de 3 ani
— gradul didactic I

« | ;
LOT 1,72 1,M I.B9 2.09

— gradul didactic II
— definitiv

— 1.34 1,48 lăd 1.72 1,00
1.13 1,21 1^4 1,41 LOT 1,&4

3. învățător cu liceul pedagogic
— gradul didactic I
— gradul didactic II

. K ’ ă 1.41 1,48 1.64 1,72 .
— 1.2! 1,23 1,41 1,43

— definitiv 1,69 I.G3 1,10 1,15 1,23 1,34

8p-ln aplicarea 
jtfi asupra fort- 

ptanlficat anual, f.lrfi 
............. . „ ,/.j 
premiero anuală (gratificați!) din be
neficiile realizate de organizația do 
proiectară. Acest fond so plătește din 
Ixmeficlile realizate. In afara fondu
lui de salari! planificat.

(4) Totailtaiea premiilor șl re
compenselor de care poate beneficia 
un salariat pe baza prevederilor 
alin. (2) șl (3), inclusiv premiile a- 
nunle din beneficii, nu ponte depăși, 
în cursul unui an calendaristic, 6 
salarii tarifare lunare de încadrare.

Art 120. — Pentru realizarea de 
[troleele care se valorifică ta export 
sau a unor proiecte cure duc ta 
micșorarea Importului de mașini, 
utilaje sau materii 'prime, se pot 
acorda recompense personalului de 
proiectare care a participat efectiv 

. la elaborarea acestora. Recompense
le se ocordâ dlntr-un fond de plnfi 
ta 5 ta sutfi din echivalenta! în Iei ol 
valutei realizate sau economisite.

Art. 121. — Nomenclatorul fuse 
*•*, țîllor -sl" clasele de salarizare,,.ipra< 
’ țjf&rr, șFifiltB reglemBnariJ'iipecJfleeîăf'if. 

cu privire ta salarizarea'pt'rsbnă’- ^'^, 
fulul din unitățile de proiectare, 
slnt prevăzute In anexele legii.
h) In unitățile de operațiuni • plinirea altor funcții sau activi tați 

bancare șl de asigurări didactice, prestate In afara obligații-
< lor de serviciu de la* funcția didecd-

Art. Î22. — Remunerarea muncii că de bază, remunerarea se face cu
perwnalulul din unitățile de opera- indemnizații' lunare care nu tac por
țiuni bancare șl de asigurări tre- te din salariul tarifar.
bule să cointereseze acexl personal la Arî- i3<- — Gndrclor didaedee te- 
realizarea în bune coadițli a sar- finlUvnte sau titularizate în Învăță-
clniîor legate de finanțarea șl ere- mint, încadrate ta ultima gradație,
ditarea producției șl investițiilor, care au-obținut rezultate deosebite 

vechime dej < 
vățfimlnt, li.ii 

nesli normale, precum șl de ntra- țle de merit,
geren disponibilităților bănești alo salari! planlft

ncfleîEle
- ilccts:
beneficiile realizate. In 
lui de salari! pianlficaL 

fÂX î I io 4 n

—Je . 
realizarea

Vechimea In Invățămlnt
23i „ JDenumirea funcției' 3—5 

ani
0—10 

ani
10—15 

ani
15—20 

mii
20—23
ani

peste
uni

1. Profesor — 1,00 2,00 2,10 2,19
2. Conferențiar 1,35 1,62 1,71 1,81 1,09
3. lector 1,10 1.13 1,21 1,33 1,40 1,55
4. Asistent 1,00 1,63 1,10 1.15 UI 1,33

in- 
JF- 

gane centrale sau comitetele execu
tive ale consiliilor populare județe
ne șl al municipiului București In 
limita a fl ta sută din numărul total 
al personalului de proiectare cu sta
dii superioare, tar ol prolectanților 
principali gradul ,11, In limita n 20 la 
sută față de același pcrratml din u- 
nttatca respectivă. , ,

Pentru organizațiile de proiectare 
''•Bubordonate unor comitete execuți-, 
ve ale consiliilor populare județene, 
ce se stabilesc de către Consiliul 
de Miniștri, limitele revăzute j în 
alin, precedent pot fi de 0 la sută, 
respectiv 30 ta aulă din numărul to
tal de personal de proiectare cu «tu-
dll superioare din organizațiile res
pective.

Salariile tarifare ale funcțiilor de 
geologi, chlmiștl, fizicieni, econo
miști, matematicieni etc., utilizate 
în atelierele de proiectare, sini ceie 
aprobate pentru funcțiile corespun
zătoare din unitățile din grupa III 

ide ramuri.
Salariile tarifare ale personalului 

din aparatul funcțional t * ' 
probate pentru funcțiile corespun
zătoare din unitățile din grupă V 
de ramuri. La unitățile de 
tare care au jf-2'-‘ '* 11J

pecii ve.
geologi, chlmiștl, fizicieni, econc 
miști, matematicieni etc., utiliza!

■aiul funcțional sini cele a- 
pentru funcțiile corespun

zi unitățile de” prolec- 
_______ ___sectoare șl ateliere de 
producție cu sarcini importante, spe
cifice altor romuri, salariile perso
nalului respectiv șl din aparatul 
funcțional slnt cele prevăzute pen
tru gru]ta de ramuri corespunză
toare.

Art. 117.'— In activitatea de pro
iectare se va utiliza cu precădere 
forma de salarizare în acord glo
bal, suma pe lucrări stablUndu-zo 
în așa fel înclt să exprime In med 
cit mal real cantitatea șl calitatea! 
muncii necesare pentru executarea 
lor.

Personalul de proiectare caro 1U-. 
crează In acord global primește, pe 
parcursul elaborării proiectului 
sau lucrării, avansuri lunare, repre- 
zentind EO la sută din salariu! tari
far do-încadrare, dar nu nuli mult de; 
EO la sută din suma stabilită po pro
iect sau lucrare.

La predarea proiectului sau Iu-; 
crăril, suma totală stabilită pe lu
crare se repartizează pe membrii 
colectivului, In funcție de contribu
ția fiecăruia. Din suma cuvenită 
fiecărui membru al colectivului se 
scad avansurile primite pe par
cursul elaborării proiectului mu lu
crării, se reține o parte de 10 ta sută 
restituibilă după intrarea în func
țiune a lucrării respective și reali
zarea ■ indicatorilor lehnlco-ccono-; 
mici prevăzuțl tn proiectare. Iar dl 
ferenja se plătește proiectantului res
pectiv.

Cu acordul prolectanților, tn lo
cul reținerilor pe proiect ce se fee 
plnfi la realizarea lucrărilor șl a- 
llngerea parametrilor, se poate re
ține personalului de proiectare o 
cotă din salariul tarifar, plnfi ta 
constituirea unei garanții, cure sft 
reprezinte Intre 20 ta sută și un sa
lariu tarifar lunar, diferențiată în

conomlc și de altă specialitate, per
sonalului de conducere, personalului 
funcționăresc, precum și personalu
lui administrativ de întreținere și de

dc- 
co-

...., .___ . 8de: •
specialitate de po ltagă comitetele 
executive ale consiliilor populare, se 
diferențiază, În cadrul aceleiași func
ții, după caz, pe un nivel do bază sl 
pe gradații, sau cu salarii fixe ta care 
sn adaugă o indemnizație do condu
cere. "

Satarillo tarifare ale funcțiilor des 
execuție tehnice, economice șl de 
nltă'specialitate din aparatul comite
telor executive nlo. consiliilor popu
lare șl din cadrul organelor locale de 
sperialltate nlo ncestorn slnt : ta ju
dețe șl municipiul București, cele 
aprobate prin prezenta logo, pentru 
funcțiile corespunzătoare din grupa 
IV do ramuri, lor ta municipii, orașe 
șl sectoarele municipiului București, 
cele aprobate pentru grupa V de ra
muri.

Art 172. — fi) Satarillo funcțiilor 
do conducere, de ta șefi de birou 
Inclusiv în sus, din aparatul comi
tetelor executive ale consiliilor popu
lare municipale — exclusiv munici
piul București — orășenoștl șl co
munale, din organele locate de spe
cialitate do po lingă comitetele exe
cutive alo consiliilor populare se 
diferențiază po 2—3 categorii in 
raport cu mărimea șl complexitatea 
activității unităților.

(2) încadrarea în categorii a unl- 
iăților prevăzute, ta alineatul (1) ee 
face de către comitetele executive 
ale consiliilor populare ețene șl 
al municipiului împreună
cu ministerele și cel le organe 
centrale interesate, cu acordul liîl- 
nisteruiui Muncii, pe bazn normelor 
aprobate de Consiliul de Mlnișlri.

Art. 173. — (1) Salariile tarifare ole 
funcțiilor do medic director șl medic 
inspector din direcțiile sanitare, pre
cum șl cele ole funcțiilor de Inspec
tor școtar din inspectoratele școlare 
subordonate consiliilor populare, se 
formează din salariul tarifar al 
funcției medicale, respectiv didactice, 
și o indemnizație lunară. în același 
mod se formează șl Bălăriile tari
fare alo inspectorilor din cadrul co
mitetelor do cultură șl educație bo- 
ctalLstă, care slnt cadre didactice 
provin din invățămlnt

pază din aparatul comitetelor execu
tive alo consiliilor popul: 
țene, municipale, orâșeneș 
rnunnle șl din organele «’

l cel
V

naiului de specialitate din echipele 
, de. filmare ale stufllourUor cinema

tografice nu se realizează din vino 
acestora, cum ar £1.refuzul Ide a fi 
distribuite, neisarticlparea ta spec
tacole, concerte, repetiții șl altele si
milare, salariul tarifar lunar poate 
fi redus sau chiar să nu fie acordat, 
fn raport direct de consecințele ne- 
realizărll sarcinilor asupra activită
ții unității.

AțL 154. — La unitățile de artă, 
fondul de premiere anuală se poate 
completa cu o parte de plnfi ta 59 1a 
sutfi din veniturile nete realizate 
peste cele planificate. Sumele cu care 
se completează fondul de premiere nu 
pot fl mal mari declt fondul de pre
miere anuală constituit șl se elibe
rează In afara fondului de snlnril pla
nificat în asemenea sltiialll, premi
ile Individuala maximo pirt fi de 
plnfi fa 3 salarii tarifare lunare do 
încadrare.

ArL 155. — Personalul din echipele 
de filmare, precum șl cel din ate
lierele șl secțiile do bază ale studio
urilor cinematografice, care contri
buie la realizarea filmelor, ponte 
beneficia de. premii pentru realiza'

r ; i
(3) Salariile tarifare nie cadrelor 

a’idacllce, care Ișl desfășoară activi
tatea In unități de Invățămlnt de 
cultură generală, llcaoL profesfannl 
șl tehnic cu condiții deosebite, poț 
fi cil 1—3 clase de salarizare mal 
mari dedt ale acelora care activează 
în unitățile de invățămlnt obișnuite.

Art. 133. — (1) Cadrele didactice 
care; tn afara obligațiilor de serviciu 
ole funcției didactice, îndeplinesc 
funcții de director și director adjunct 

■ ' școlară și de șef ente- 
Ițflmlntul superior, pri-

.. care fac patte. din jsaj diferențiate în raport de nivelul de benelicta de premii pentru 'realiza-

' —■ ‘ cu pregătire superioară, priecum pină la 39 la ,hulă din cconomfa reall-
mtru personalul mediu și auxi- rată, in funcție de categoria de cali

tate obțihî 
dividual pt

Itflțl de invățămlnt de 
liceul, profesional

L’UL«| 
și director adjunct 

de unitate , școlară și de șef cate
dră In Invățămlntui superior, pri- 

Nomenciatorui tune- mese pe Ungă salariul tarifar îndemj 
........ — ... .... ■ niznții .ltmore,. care fac ț

S loriul
:»(2) Pentru. .îndeplinireatâsU=™^- 

de rector, prorector, - decan, prode
can, director educativ de cămine 
studențești, precum ți pentru înde
plinirea ailor funcții sau activități

dltaren producției ți investițiilor, 
de perfecționarea controlului prin 
leu n eficienței activității economi
ce, de asigurarea unei circulații bă
nești normale, precum șl de ntra- _ • 1 - t«. • o a a a •« „ - »- K — l • « ,
jwpuluțlei'.

Ari. 123. — Salariile tarifare ale

In activitatea de Invățămlnt șl au o 
vechime de cel puțin 23 ani In în- 
"" ‘ ” se poate acorda o grada-

. In limita fondului de 
...larii planificat.

Cadrele didactice cărora 11 se a- 
/B1, 14U _  ...„ co:dă gradație de merit au salariile

personalului încadrat In funcții de tarifare majorate cu 2 clase de saln-
execuțlc și de conducere ta unitățile rlzare, fajă^de cele provăzute^ta ul-

23 de ani. - '
Art. 133. — (1) Personalul din unf-. - .. .. . ....... «...

execuție și de conducere In unitățile rizarc, față de cele prevăzute In ai
de operațiuni bancare șl de aslgti- tlma gradație, la vechimea- do peste 
rări, se diferențiază pe categorii de 23 de ani
unități, fiind corelate cu salariile Art J 33. - (1) Personalul din un- 
din următoarele grupe de ramuri : tățlle de Invățămlnt beneficiază de

— sucursalele băncilor, grupa IV premii anual (gratlflcețliy dinîr-un
de ramuri ■ *0Ild « ^constitute prin aplicarea

— dlrecțiUb ADAS șl C.E.C., gru- unol cote de 2 Ia sulă axupra fon-
pa V de ramuri ; de. salarii planificat anunț’

— dlrccțlllo Lolo-Pronosport, gru
pa V I de ramuri.

Art 124. — Salariile tarifare pen
tru personalul din unitățile de ope
rațiuni bancare șl de asigurări se a-; 
cordâ integral, corespunzător timpu
lui lucrat, la realizarea In întregime 
a sarcinilor Individuale sau colec
tive, care decurg din pionul de stat, 
din alte ncto normative, din planul 
de muncă al unității, precum și din 
regulamentele de organizare șl func
ționare.

Art. 125. — La unitățile de ope
rațiuni bancare premiile anuale 
(gratiflcațllle) se acordă dlntr-un fond 
ce se constituie prin aplicarea unei 
cote de 2 la sută asupra fondului de 
salarii planificai anuaL Fondul do 
premiere anuală se repartizează în
tregului personal, proporțional cu 
salariul tarifar de Încadrare șl cu 
timpul lucrat, Inclusiv — acolo unde 
este cazul — indemnizația acordată 
cadrelor de conducere. Premiul 
maxim ce se poate acorda este de un 
salariu tarifar lunar.

Ari. 1211. — Cosa de Economii și 
Consemnațhmi va putea acorda pre
mii salarlaților altor unități, caro 
au obținut cele mai bune1 rezultate 
în acțiunea do atragere a disponibili
tăților bănești ale populației, In 
limita unul fond anual prevăzut fn 
planul de cheltuieli aprobat

Art 127. — Nomenclatorul func
țiilor, clasele do salarizare șl cele
lalte reglementări specifice cu pri
vire ta remunerarea personalului 
din unitățile de operațiuni bancare 
șt do asigurări slnt prevăzute !n 
anexele legii.

i) în centrele de calcul 
electronic

Art 12B. — Salariile tarifare ale 
personalului do execuție tehnic, eco
nomic șl de alta specialitate 
și ole personalului do conducere, 
din centrele de calcul electronic, 
slnt stabilita după salariile prevă
zute pentru grupa III do ramuri. 
Salariile tarifare ale cadrelor do con
ducere slnt diferențiate pe 4 grada 
de organizare n ocestor centre.

Salariile tarifare ale personalului 
din aparatul funcționar slnt cele sta
bilite pentru funcțlllo corespunză
toare din unitățile din grupa V de 
ramuri.

Art. 129. — Salariile tarifare ale 
personalului de specialitate, cu stu
dii superioare, din centrele de 
calcul electronic se diferențiază pe 
funcții Și grade profesionale, fiind 
Ierarhizate astfel :

— Analist principal gradid î, 
programator principal 
gradul I 1,48
programa! 
gradul I

Administrația de stat

i;--. /t'...: j7,’.- i .£* Mț,» ț jiL'ti»

din ncest sector, îndreptată spre ri
dicarea nivelului de îngrijire a să
nătății populației, prin intensificarea 
șl ridicarea nivelului calitativ al ac
țiunilor profilactice și curative, prin- 
tr-o înaltă ținută profesională și eti
că. solicitudine și grijă față de om, 
prin continua îmbunătățire a pregă
tirii de specialitate, prin perfecționa
rea din toate punctele de vedere a 
ocrotirii sănătății publice In țara 
noastră.

Art 139..— Salariile tarifare ale 
personalului medlco-sunltar se stabi
lesc pe funcții șl grade profesionale, 
diferențiate in ropert de nivelul de

țlfic, cu temeinică pregătire

răspundere față de îndeplinirea sar
cinilor,' față de Interesele statului.

Totodată, aplicarea sistemului do 
salarizare in administrația de stat 
trebuie să stimuleze In rindurilc

(2) Președinții șl vicepreședinții 
comitetelor de cultură și educație

în
itru ncllyl-

socinllslă. cu funcția de bază 
site unități, prințese pentru 
talen- ce o desfășoară în cadrul 
acestor comitete o Indemnizație,

. tare ■ ... r
și pentru personali............ .......
liar sanitar, salariile tarifare se sta
bilesc pe un nivel de bază ți 6 gra
dații, iar pentru personalul elemen
tar sanitar pe 5 gradații.

Art. 140. — Ierarhizarea salariilor 
tarifare la nivel de bază a persona
lului de specialitate medlco-sanitură, 
cu pregătire superioară și medie, este 
următoarea :

■■■_■■' 1 a vW ■■■. ■’

crt ^urnirea funcției deCȘȘre

1. Medic primar de spe
cialitate

2. Medic specialist
1 Medic primar de medi

cină generală
4. Medic principal de me

dicină generală
5. Medie, medic secundnr
6. Farmacist principal
7. Farmacist
8. Asistent medical prin

cipal
0. Asistent medical

2.07
1J0

1,83

1,71
1,53
1,02
1,47

1,23
1,00

Fondul de premiero se repartizează 
în raport cu contribuția fiecărui Bit-- 
farfat la. bunul men ai activității 
unității din care’ face parte. Pentru 
cele rtmi.bune rezulta'o obținute In 
cadrul concursurilor de material di
dactic și pentru ■ stimularea manifes
tărilor didactice și educative, perso
nalul didactic poate fi premiaL din 
fondurile Speriate destinate acestui 
scop, conform reglementărilor in vi
goare.

(2) .Comnnttahyi-iMiructori al de
tașamentelor de pionieri pol fl pre- 
mtați pentru rezultatele obținute 
dlntr-un fond anual de premii repar
tizat de Consiliul de Miniștri la dis
poziția Consiliului Național al Orga
nizației Pionierilor..

(3) Cadrele didactice șl pcfsoMlul
tehnic-nfatător de specialitate din 
Invățămlntul suiicrlor, care au parti
cipat fa lucrările de cercetare, pro
iectare, expertize, analize de labo
rator și alte lucrări de acest f»l, e- 
xeentate pe bază de contracte de, co
laborare, pot beneficia de premii, In 
limita unei cote de plnă ta 40 ta sulă 
din veniturile nete realizate din su
mele încasate, dacă lucrările respec
tive nu fost predate ta termen șl do 
calitate cores punzătoare. Premiile 
dta' ratertSl "tarif^^Sitat ’ta rorHulMlnlsteruTur Muncfaj^toește
riomfa pentru care m face premie- f

A-r im rndrpfa dldnctlre “iiltnr care lucrează In aceleași con-Art. IOT. — Laareie utuacace și HIJ|| n 1(1^
specialiștii din producție sau din alte 
domenii de activitate, pot fi remune
rați prin plata cu? ora pentru acti
vitatea .didactici '
narii; lucrări practice, desfășurată 
afara obligațiilor de muncă de 
funcția de bază, pentru acoperirea 
unor posturi vacante sau nl căror 
titulari lipsesc temporar, precum șl 
pentru îndeplinirea unor activități 
didactice pentru care nu ae justifi
că înființarea unor posturi.

Totalul gumelor încasate pentru 
îndeplinirea de activități didactice 
plătite cu ora nu poate depăși, In 
medie pe an școtar (universitar), 
50 la sută din salariul funcției di
dactica îndeplinite. Normele privind 
remunerarea prin plată cu ora se 
stabilesc de Consiliul de Miniștri.

ArL 137. -r Nomenclatorul funcții
lor, clasele de salarizare, precum și 
celelalte reglementări specifice din 
unitățile de Irivfițămlril' de toate gra
dele șl din unitățile aparțlnlnd Invă- 
țâmlntulul, sini prevăzute In anexele 
legii.

b) în domeniul 
ocrotirii sănătfițSI

Ari. 133. — Aplicarea sistemului de 
salarizare în unitățile sanitaro tre
buie aă stimuleze sporirea continuă 
a eficienței activității personalului

Art. Iii. — SofarlJlc tarifare ole 
personalului medlco-sanltar; care lu
crează In mediul rural sun în ur.ele 
locuri șl sjicctalllăți cu condiții deo
sebite de muncă, slnt mai mari cu 
1—2 clase do salarizare;

Art 142. — Pentru rezultate deo
sebite obținute fa asistența medicală 
a bolnavilor șl In activitatea știin
țifică medicală se poate acorda, ta 
limita fondului de solarii planificat, 
gradația de merit cadrelor medicale 
facadrate Ia ultima gradație șl care 
au o vechime în munca sanitară de 
peste 25 de anL Cadrelor cărora 11 
se acordă gradația de merit au sala
rii tarifare majorate cu două clase 
de salarizare.

ArL 143. — Cadrele medlco-sanitare 
care îndeplinesc funcții de conducere 
primesc pe ltagâ salariul tarifar co
respunzător funcției sau gradului 
profesional, indemnizații de condu
cere lunare, diferențiate în raport cu 
mărimea unității pe care o conduc. 
Acesta Indemnizații fac porte din sa
lariul tarifar.

Art. 144. — Personalul medical care 
locuiește șl lucrează ta circumscrip
țiile sanitare rurale cu condiții grele 
și toarte grele de muncă, stabilite ca 
atare de Ministerul Sănătății cu a-

sau din alte
ayufflxajtu, pot £1 remune- 
ilnta cut ora pentru a-rti- 

icfi de nrednre, senu- ^j^Tteate

căror
im și 
livltfițl 
lusăfi-

dlțll, o indemnizație lunară do 100— 
2®0 lei.

; Art. 145. -- în, vederșa acoperirii 
unor posturi vacante,șl In llmlta pos- 

;lii unitatea respec
tivă, personalul medlco-sanltor cu 
arogă lire superioară poate fl retri
buit cu ora pentru munca prestată 
în afara normei legale de muncă de 
la funcția de bază.

Totalul sumelor încasata pentru 
activitatea plătită eu ora nu poate 
depăși M la sulă din salariul tarifar 
hi funcție! Îndeplinite

Art. 148. — Pentru activități pres
tate In afara obllgnțlllor do serviciu, 
de la funcția de bază, cum slnt: a- 
cordnrea asistenței In unitățile sa
nitaro de către personalul didactic 
din Invățămlntul superior medico- 
farmaceutlc, supliniri șl altele simi
lare, personalul medlco-sanltor va 
fl plătit cu lndemnlzațU sau în con
dițiile reglementării privind plata cu 
ora.
r Art. 147. — Sporul pentru condiții 
periculoase de muncă se acordă în 
sectorul sanitar în sume fixe, în li
mita a 20 ta sută din salariul tarifar, 
diferențial după gradul do periculozi
tate, pe categorii do personal,

Art. 148. — Determinarea locurilor, 
sjte-eialitățllor și categoriilor da per
sonal, la care «e ppt aproba salarii 
tarifare majorate cu 1—2 clase, pre-

’ personalului grijă șl solicitudine comitete o indemnizație,
2 Joia de cerințele și propunerile ce- stabilită prin anexele la prezenta

tațcnilor, combativitate față de ma- “Șfa. na *ace P5'”-’ din f nla-
1 nlfestarile de birocratism șl maximă I U tarifar.

operativitate in rezolvarea proble- Art. 174. rg- Nomenclatoarele fone
melor ridicate de unitățile subordo- (iilor și clasele de salarizare ale par
itate. sonalulul din aparatul propriu jșl

2 ' Art. 1C0. — (!) Salariile tarifare d,ln organele locale de sprelnl linte 
" 1 ale personalului de execuție tehnic» țJ2 comitetelor executive ale confp 
yi^ș£fiioE?dfe'--6erVleiu'.^fde‘ birou. ■y^’A«^c^^S.^«f®1^^fcprm’azute

ale asimllaților lor, ale personalii-", m anexele Jegii..,,/
lid funcționăresc, precum șl ale în aparatul propriu șl'fn organele 
personalului administrativ de intre- locale de specialitate ale comitetelor

funcție de categoria de call- 
l.iulă. Mărimea premiului in- 

............. pcnlru economii nu ponte dc- 
jjfișl pe nn 3 salarii tarifara lunare 
de Încadrare. .

Art. IOT. — Personalul din unită
țile de arlă șl cinematografic mu! 
poate beneficia șl de unele premii 
pentru realizări deosebii de impor
tante în domeniul creației artistice 
șl literare, nl artelor Interpretative 
șl al difuzării culturii, ce slnt sta
bilite prin legea de organizare a 
Consiliului Culturii șl Educației So- 
ctalLste.

Art, 157. — în unitățile de presă, 
aatarllle tarifare ale personalului de 
specialitate se stabilesc dlferonțlot 
pe 3 niveluri de salarizare In raport 
cu Importanță șl 5j>eclticul activității 
unităților respective.

Art, 153. — In funcția de publlcist- 
comentator la ziare șl publicații, in 
redacțiile Agenției Romane de Preaft 
Agerprcs sl ale Comitetului de Sfiit 
al Redlotelevlziuhil pot fl încadrați, 
eu aprobarea Uniunii Ziariștilor, cel 
mult 10 la sută din numărul perso
nalului redacțional cu studii supe
rioare.

Art. 159. — Numărul posturilor de 
lector principal I la Direcția Ge
nerală a Presei și Tipăriturilor 
poate fi de cet mult 8 ta sulă, iar cel 
al posturilor de lector principal II de

n- î
Grupa de ramură

î ”u III IV V V» V11

.105 100 05 99 85 85
105 05 S0 88 82 73

Salariile din ministere
160 %

j

’■

1

i I

personalului administrativ de Ir 
ținere șl de pază, dîn aparatul or
ganelor centrale de stat, se dife
rențiază In cadrul aceleiași funcții, 
pe un nivel do bază șl "pe gradații.

(2) Salariile tarifare ale funcțiilor 
de conducere a direcțiilor șl ale ce
lor asimilate cu acestea, din apa
ratul organelor centrale de stat, se 
stabilesc fără gradații. La aceste 
salarii se adaugă o indemnizație de 
conducere, diferențială Jte funcții 
șl în raport cu complexitatea șl- 
importanța activității respective.

(3) Salariile tarifare ale persona
lului din ministere șl celelalte or
gane centrale nu se diferențiază 
pe grupe de ramuri. Salariile func
țiilor de conducere slnt cele ale 
funcțiilor corespunzătoare din cen
tralele de grad speetal aparțlnlnd 
romurilor cuprinse la grupa III, cu 
excepția unor cazuri prevăzute In 
anexele legii

Salariile tarifare ale funcțiilor 
de conducere din ministere șl ce
lelalte organe centrale (directori 
generali,’ directori, șefi de servicii 
șl șefi de birou) se diferențiază față 
de Rnlarllle tarifare ole funcțiilor 
corespunzătoare din centralele șl 
Întreprinderile de grad special, a- 
parțlnlnd celor 7 grupe de ramuri; 
după cum urmează ’

în procente —

Salariile din cenfrală 105
Salariile din întreprinderi 105

Salariile tarifare ale funcțiilor de 
execuție tehnice, economice și de 
altă specialitate din ministere șl 
celelalte organe centrale, cu excep
ția unor cazuri prevăzute de lege, 
slnt mal mori cu o clnșă de sala
rizare declt cele ale funcțiilor co- 
resminzătoare din centralele apar
țlnlnd grupei III de ramuri.

Salariile personalului funcționă
resc și ale personalului administra-, 
tiv de întreținere și de pază slnt 
de regulă cu 1—2 clase mal mari 
ca ceie ale funcțiilor corespunză
toare din centrale șl întreprinderi

(4) în aparatul organelor centrate 
de stat se pot utiliza sl funcțiile de 
inginer (economist, chimist, fizician 
etc.) principal I și II.

Numărul ptrs'erllor de Inginer 
(economist, chimist, fizician etc.) 
principal î poate fl de cel mult 
.! la sută, iar numărul pcslurilpr do 
Inginer (economist, chimist, fizician 
etc.) principal II poate fi de cel 
mult 10 la sută din numărul total de 
pastori fa care se cer stadii supe
rioare, din ai»ralul organelor cen
trale respective.

Stabilirea cotei concrete — în 
cadrul acestor limite — pentru fle
care organ central, sc 
ministerele șl celelalte orgt 
trai a, cu acordul Minlstnruii 
C1L

Art Iffî. — (1) Ia personalul din 
aparatul organelor centrale, cure 
coordonează activitatea unor ramuri 
economica, acordarea salariilor tari
fare este condiționată de realizarea 
a doi pină fa patru indicatori sau 
sarcini de plan, corespunzător spe
cificului activității,

(2) Pentru personalul din ministe
rele șl organele centrate de sinteză 
economică și din organele centrale 
care coordonează activități cu ca
racter soclnl-eultarnl. acordarea sa
lariilor integrale este condiționată de 
realizarea In Întregime o obligațiilor 
care decuffl din planul de stat, din 
alte acte normative, precum și din 
planurile do muncă și din regula
mentele de organizare și funcționare,

rloare, din aparatul organelor cen
trale respective.

Stabilirea cotei concrete

care organ central, se face de către 
ministerele șl celelalte organe cen- ... . ., ., Mmj-

£0

î 
)

8

ce revin fiecărui salariat sau com
partiment in Îndeplinirea atribuțiilor 
șl sarcinilor instituției respective.

La compartimentele care răspund 
de îndeplinirea unor Indicatori pre
văzut! in planul de stat, acordarea 
salariilor tarifare sa face în funcție 
de gradul de realizare a acestora. 
Conducerile organelor centrale de 
atât slnt obligate să stabilească 
pentru fiecare compartiment șl pen
tru fiecare lucrător în porte sarcini 
și atribuții precise, In așa fel Incit 
pe do o paria să se asigure folo
sirea rațională șl încărcarea echili
brată a Întregului personal, Iar pe 
de altă parte g.ă existe 'o posibili
tate dl mal concretă de măsurare □ 
muncii in vederea remunerării in 
raport cu munca efectiv depusă do 
flecare.

Art. 1GB. — CI) Nomenclatorul func
țiilor din aparatul organelor cen
trale, precum și clasele de salarizare 
șl indemnizațiile do conducere sini 
prevăzute in anexele legii.

(2) în aparatul organelor centrale, 
raportul dintre numărul posturilor 
de execuție șl al celor do conducere 
este de cel puțin 4. Servicii se pot 
Înființa numai cu cel puțin 5 posturi, 
iar birouri cu cel puțin 3 posturi.

Art 169. — Nomenclatoarele func
țiilor, salariile tarifare șl indemniza
țiile de conducem alo personalului 
din unitățile teritoriale de statistică, 
din Inspectoratele teritoriale pentru 
controlul gospodăririi fondurilor fixe, 
instalațiilor, apnratnjului de măsură 
ți control, cazanelor, combustibilului 
ți energiei, din Inspectoratele jude
țene pentru controlul calității produ
selor, din filialele județene ale ar
hivelor statului, din Oficiul central 
pentru plata pensiilor ți dîn Oficiul 
de evidență a ■documentelor de a- 
siguraro subordonate unor ministere 
șl altor organe centrale sini prevă
zute In anexele legii.

b) In organele locale de stat
ArL 170. — Prin aplicarea siste

mului de salarizare la personalul din

ele ' 
lor 

executive ole consiliilor populare, 
raportul minim dintre numărul 
funcțiilor de execuție și al celor He 
conducere, diferențiat la județe șl 
munlelplui București, pa categorii, 
este de 3—4, iar ta municipii, orașe 
șl sectoarele municipiului 
de 2,3-3.5.

în acest calcul nu se 
funcțiile eligibile și sccre 
mltotuiul executiv ol consiliului 
popular respectiv.

Art. 173. — Pentru personalul din 
direcțiile consiliilor populare jude
țene și al municipiului București, 
caro funcționează In regim economic, 
precum șl pentru personalul din a- 

‘ paratul comitetelor executive ale 
(xmslUllor populare și din unitățile 
finanțate de la buget, acordarea sa
lariilor integrale, corespunzător tim
pului lucrat, se face conform preve
derilor art. 167 din prezenta lege.

D. - Unități de justiție, 
procuratură și arbitraj 

■ - - . j
Art 170. — Sistemul de sntarizare 

țin unitățile de justiție, procuratură 
și arbitraj trebuie să stimuleze per
sonalul în Îndeplinirea sarcinilor fee 
le revine în Întărirea continuă a le
galității socialiste, In activitatea de 
apărare a proprietății obștești, de 
prevenire și de combatere o infrae- 
țiunlloir de orice fel, In opărarea cu
ceririlor revoluționare ale poporului, 
In creșterea operativității 1a soluțio
narea cauzelor, precum șl In ridica
rea rolului instanțelor judecătorești, 
al unităților do procuratură șl arbi
traj In formarea șl promovarea unei 
atitudini corecte față de lege șl de 
Îndatoririle cetățenești

Art. 177. — (1) Salariile tarlfnrc.ale 
personalului de e-pectalltntc de exe
cuție și ale personalului auxiliar din 
unitățile do justiție, procuratură și 
arbitraj se diferențiază pe funcții și 
grade profesionale, pe un nivel de 
bază șl gradații, In principalele func
ții, fiind Ierarhizate astfel :

cuțle și ale personalului auxiliar din 
unitățile de justiție, procuratură si 
orbii

Coetl-
Denumirea funcției dental 

de lerar-
bizare

Judecător gradul I, procu
ror gradul fria unitățile 
județene 1,27

Arbitru de,stat gradul I 1,31
Judecător gradul II, procu

ror gradul II ta unitățile 
județene 1,15

Judecător gradul I, procu
ror gradul I 1a unitățile 
locale .

Arbitru de stat gradul II 
Judecător gradul II, procu

ror gradul II ta unitățile 
locale

1,10
1,10

1,00

(2) Salariile tarifare pentru func
țiile de conducere a unităților da 
Justiție, procuratură șl arbitraj s? 
diferențiază pe categorii da unități 
și se stabilesc fără gradații. La a- 
ces’.e salarii so adaugă o indemniza
ție de conducere diferențiată ,p« 
funcții, in raport cu complexitatea șl 
importanța octivitățli respective.

Art. 178. — La unitățile de justiție, 
procuratură și arbitraj, salariile tari
fare ®e acordă integral, corespunză
tor timpului lucrat, lo realizarea in 
Întregime a sarcinilor Individuate 
sau colectivă caro decurg din netele 
nonnatlve, din planurile de munca 
ale unităților respective, precum și

(Continuare în pag. a VI-a)
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din regulamentele do organizare șl 
funcționare.

Ari. 170. — Nomenclatorul funcțll-

CAPITOLUL IV

lor, clasele de salarizare șl .îndemni- 
zațllîe de conducere ale personalului 
din unitățile de Justiție, procuratură 
și arbitraj slnt prevăzute in anexele 
legiL

cu
Adunare « soMaritate

lupta poporului coreean t V

SC1NTEIA - simbătă 29 iulie 1972

Dispoziții comune și tranzitorii
pentru unele activități volumul 
muncă nu justifică folosirea integra
ta a unui salariat și nici nu exista 
posibilitatea utilizării personalului 
din alte organizații de prestări spe
cializate, se vor putea folos! persoana 
caro vor fi retribuite cu sîimi 
reprezentlnd cei mult un sfert din 
salariul tarifar al funcției Îndeplini
te, cu excepția cazurilor clnd prin 
lege se prevăd indemnizații fixe care 
depășesc acest plafon. Remunerarea' 
muncii .astfel prestate nu are carac
ter de salariu. Funcțiile ce se pot o- 
cupa In acest rntxl șl cuantumul su
mei fixe pentru flecare dintre ele 
stat prevăzuta ta anexele legii.

Art 184. — (1) Salariile tarifare 
majorate cu 3 la suta, 10 la sulă sau ... . .... de.

ivederilor

Ari.-180 — (1) Plata ralarlllor m 
face periodic, săptamlnal, chenzinal’ 
sau lunar.

(2) Drepturile bănești cu caracter 
da salariu se plătesc Înainte® orică
ror obligații bâneștl ale unității.

(3) Salariul nu poale face obiectul 
unei tranzacții, renunțări sau limi
tări, orice asemenea acte fiind nule; 
de drept ; el nu poate fi urmărit sau 
reținut decit în cazurile șl limitele 
prevăzute de lege.

(4) La încetarea raporturilor 
muncă, plata drepturilor băneșl 
venite plnă la această data se face 
in termen de cel mult 3 zile do la 
data încetării acestor raporturi.

(3) In caz de deces, drepturile bă
nești se plătesc in următoarea ordi
ne : soțului supraviețuitor, copiilor 
sau părinților, lor in lipsa acestora, 
altor moștenitori legali.

Ari. 101. — (1) Prin salariu tarifar 
do Încadrare sc înțelege salariul ta
rifar stabilit, pe baza prevederilor din 
rețelele tarifare pentru muncitori, 
din listele do funcții pentru persona
lul operativ șl din nomcnclatoareîi 
de funcții pentru personalul do 
cuțlo tehnic, economici de alta 
ciaiitate, .peniru personalul da 'con
ducere. personalul funcționăresc, pre-

le
1 exc- 

_ ____ 1 spo
itul de. con- 

utlLUlU) JW1 aviJLiiiUă_________ vauț p» irtJl
cum șl pentru cel administrativ da 
întreținere șl de pază, la care so a- 
daugă majorările, precum și Indem
nizațiile șl sporurile care, potrivit 
dispozițiilor legale, se includ in sa
lariul tarifar de Încadrare.

în cazul personalului retribuit pe 
bază de cota procentuală din unită
țile unde, conform reglementarilor in 
vigoare, li s-au stabilit salarii tari
fare de calcul, aceste salarii se Iau 
in calculul drepturilor care se acordă 
pe baza salariului tarifar de Înca
drare.

(2) Determinarea veniturilor co se 
includ in salariul mediu, atunci clnd 
reglementările ta vigoare prevăd a- 
cordarea unor drepturi pe baza aces
tui salariu, precum șl o perioadelor 
ce se lou in considerare,1 se face de 
Ministerul Muncii șl do Ministerul 
Finanțelor, do acord cu Consiliul 
Central al Uniunii Generale a Sindi
catelor.

Art 1B2. — Orice remunerare tre
buie. să corespundă unei munci so
cialmente utile, efectiv prestate, fie
care salariat avlnd .dreptul, in con
formitate cu ort 6 din lege, la un 
singur salariu. In cazuri excepțio
nale,, clnd cerințele economiei o im
pun, in anumite sectoare de activi
tate economlco-sodală, se va putea 
aproba efectuarea, ta afara progra
mului da lucru, a unor munci remu
nerate cu , ora sau ta raport de lu
crările executate, In conformitate cu 
normale legale In vigoare.

Ari- 183. — în unitățile la care

a șl pentri 
■ețlnerc șl 
igă majorările, pi 

nîzațllle șt sporurih 
dispozițiilor legale, 
arlul t ‘ ' '

în a

CAPITOLUL V
Dispoziții

Art 183. — (1) Organele de condu
cere ale unităților de stat aprobă sa
lariile tarifare de • încadrare,--acor, 
darea lun.itoăiWficfâtaîa-ln'.'c&ntlrțlilC- 
realizării Integralti ra.sarciniIdr-ifilai 
blille, premiile-șl sporurile la sala
riu șl celelalte drepturi legate de 
remunerarea muncii cuvenite perso
nalului din unitățile respective, In 
conformitate cu prevederile prezen
tei legi șl ale celorlalte dispoziții le
gale. Pentru cadrele care ocupă 
funcții de conducere a unităților, a- 

ierarhlc superior, care lc-a numit In 
aceste funcții. . ■ -

(2) In contractele colective de 
muncă se precizează formele dc mă
surare a muncii șl de salarizare ce 
se utilizează In. unități.

Art 18S. — Conducerile ministere
lor, celorlalte organe centrale și co
mitetelor executive ale consiliilor 
populare, organele colective de con
ducere nle centralelor, întreprinde
rilor. instituțiilor șl ale celorlalte 
unități răspund de aplicarea preve
derilor legale stabilite In domeniul 
remunerării .muncii, organizează con
trolul permanent al modulul de apli
care a elementelor sistemului de sa
larizare și’iau măsuri pentru ,reali
zarea unei eficiențe maxime In utili
zarea lor.

Art 187. — (1) Ministerul Muncii 
asigură .șl răspunde de aplicarea uni
tară pe ansamblul economiei o sis
temului de salarizare și a celorlalte 
forme de cointeresare materială și 
dă Indicații metodologice și de exe
cutare a prevederilor acestei leg! șl 
a celorlalte acte normative care se’ 
referă la remunerarea muncit

(2) Ministerul Muncii, Împreună cu 
Ministerul Finanțelor, Comitetul de 
Stat ai Planificării, Banca Națională 
a Republicii Socialiste România șl cu 
celelalte organe Împuternicite prin 
lege controlează modul de aplicare 
a dispozițiilor legale referitoare la 
remunerarea muncii, stabilesc măsu
rile ce se Impun pentru eliminarea 
deficiențelor constatate șl informea
ză periodic Consiliul de Miniștri a- 
supra rezultatelor obținute In apli
carea sistemului de salarizare, asu
pra deficiențelor ivite, precum și a- 
aupra măsurilor ce au fost luate.

în-afară de controlul exercitat ia 
unitățile de stat, Ministerul Muncii 
verifică In toate celelalte sectoare 
din economie modul "de"aplicare n 
principiilor generale de remunerare 
a muncii, prevăzute de această lege.

(3) în colaborare cu ministerele, 
celelalte organe centrale șl cu comi
tetele executive ale.consiliilor popu
lare Județene și al municipiului 
București, Ministerul Muncii'efectu
ează ătudll șl,cercetări șl elaborează, 
cu consultarea Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor, pro
puneri de perfecționare a elemente
lor sistemului de salarizare.

Art 188. — Statele de funcțiuni 
peniru personalul ministerelor &l ce
lorlalte orgnne centrale, precum șl 
ale centralei’or' cu aparat propriu se 
vizează anual de Ministerul Muncii 
șl Ministerul Finanțelor In Umilele 
numărului de pwluri aprobat șl a 
fondului, de, salarii. pfanlflcnL

Ari. 189. — (1) Contestațiile Împo
triva deciziilor de acordare a drej)- 
turllor de salariu, referitoare la gre
șita aplicare a legii, slnt de compe
tența organelor obștești de jurisdic
ție a muncii șl, după caz, a organelor 
judecătorești.

(2) Soluționarea contestațiilor îm
potriva modulul In care cor.ducereu 
unității a acordot treptele de sala
rizare ori gradațiile, Împotriva mo
dului In care a stabilit diminuarea 
salariului tarifar In cazul nereollzâ- 
rll integrale a sarcinilor, precum șl 
cu privire la acordarea premiilor sut 
formă de graUficații și a premiilor 
acordate tn cursul anului peniru 
realizări deosebite, este de compe
tența organului de conducere colec
tivă a unității sau a organului ierar-

slnt prevăzute in
Art 184. — (1) 

majorate cu 5 la suta, 10 la suta 
15 la suta, stabilite In perioada 
experimentare, conform prevederilor 
ari. 4 din ILC.M. Nr. 014/1C68. Ișl ‘păs- 
trează, In continuare, 'valabilitatea.

(2) Personalul care, conform pre
vederilor In vigoare, a fost încadrat1 
la niveluri de salarii superioare față 
de cele prevăzute ,ln anexele la pre-- 
zenta lege va primi în continuare 
salariile primite plnă acum, cit Ump 
rămlne In aceeași funcție ori In func
ții echivalente, sau plnă clnd prin 
majorarea salariilor tarifare dife
rența de salariu In minus se anu
lează.

Sporurlld plătite, cu respectarea 
reglementarilor legale, sc acordă 
&lnâ ia data clnd personalul care a 

eneficlat de aceste sporuri Ișl va 
schimba locul de munca, categoriile 
de încadrare sau funcțiile Îndepli
nite.

(3) Personalul care beneficiază de 
alocația de stat peniru copil șl de 
abonamente gratuite pentru trans
port va beneficia In continuare de 
aceste drepturi, ta valorile plătite la 
data-aplicării legii, chiar dacă noile 
solarii depășesc plafoanele de sala
rii prevăzute In reglementările in 
vigoare.

(4) Personalul din sectoarele do ac
tivitate la care sporul de vechime se 
acordă pe baza unor reglementari 
anterioare, In care se prevăd l!e sta
gii mai mici de munca neîntreruptă 
In aceeași unitate, fie sporuri de va
lori mal mari decit cele stabilite prin 
lege, va beneficia in continuare de 
sporul primit pe baza acelor regle
mentari plnă clnd, pe baza prevede
rilor legii, va putea beneficia de un 
spor pentru vechime neîntreruptă In 
aceeași unitate egal sau mal mare 
decit cel avut. Personalul va benefi
cia de acest drept at.lt Ump cit va 
lucra in aceeași unitate sau va trece 
in alta unitate, pe funcții ce aveau 
dreptul la sporul respectiv, In cadrul 
aceluiași sector de acUvltete 'șl In 
condiții in care nu se lnlrerup-e ve
chimea In muncă În aceeași unitate.

în eadrul manifestărilor -prilejuite 
de Luna de soildaritata cu lupta po
porului coreean, vineri la amiază, 
ta cooperativa agricolă de producție 
„Prietenia româno-corecană" din co
muna Făcăienl, județul Ialomița, o 
avut ioc o adunare organizata .de 
Comitetul Județean Ialomița a! 
P.C.R. ți Liga Iromăhă de prietenie 
cu popoarele din Asia și Africa.

Lulnd cuvlnlul cu acest prilej, 
Tomn Dimache, președintele coope
rativei agricole de producție dta 10- 
calitâte, a evocat momentele semni
ficative ale luptei poporului co
reean Ilnpoțrlvn agresiunii imperia
liste, precum Jșl eforturile uriașe 
făcute, sub conducerea Partidului 
Muncii tain Coreea, in lupta peniru 
refacerea economici 'naționale, suc
cesele obținute in construcția socia
lismului; Vorbitorul a subliniat fap
tul că opinia publică din țara noas
tră urmărește cu deosebit interes șl 
satisfacție acordurile realizate intre 
Nordul șl Sudul Coreei, menite să 
netezească drumul Spre unificarea 
pașnică șl Independentă a țăriL 
România, a spus el. acordă, ca șl plnă 
acum, un sprijin activ cauzei drepte 
a poporului coreean, se pronunță cu 
hotarire pentru retragerea trupelor 
americane din Corcea de sud, pen
iru încetarea oricărui amestec in tre
burile interne ale poporului coreean, 
astfel incit acesta să-și poată Înfăp
tui singur aspirațiile sale naționale 
de a trăi Ihfir-o patrie unită, demo
cratică șl prosperă.

Refcrlndu-se la relațiile frățești 
româno-coreene, vorbitorul a arătat 
că vizita făcuta In R.P.D. Coreeană 
de delegația de partid și guverna
mentală română condusă de tovară
șul Nieolae Ceaușcscu, intllnlrile cu 
oamenii muncii, convorbirile prie
tenești purtate cu tovarășul Kim 
Ir Sen au coMlitull momente im
portante in dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două partide șl țări, un 
prilej de reafirmare h dorinței co
mune de a amplifica colaborarea pa 
toate planurile intre țărilo noastre,

spre binele ambelor popoare, al lup
tei ăntUmperlaJIste, ■ol cauze! socia
lismului șl păcii.

A luat apoi cuvlnlul Kang lăng 
Săp, ambasadorul R.P.D. Coreene 
la București. După ce a subliniat 
Însemnătatea victoriei strălucite in 
războiul pentru eliberarea patriei 
Împotriva Imperialismului american, 
contribuția adusă de R.P.D. Coreea-; 
nă la cauza a * ' " ■ • • ■ 1
vorbitorul a i„ 
torla națională supremă a poporu
lui coreean este unificarea i

ialismului american, 

apărării păcii ta Asin, 
arătat că in prezent da-} 

pașnică 
a patriei. Declarata! comună dintre 
Nordul ți Sudul Coreei, a spus elf 
reprezintă .un act istoric, care aduce 
o mare contribuție ta Întărirea pă
cii ta lume. Poporul' coreean, strins 
unit sub steagdl luptei împotriva 
Imperialismului, va obține victoria 
Istorică de unificare a patriei. în 
continuare, ambasadorul a arătat că 
popoarele României și ILP.D. Co
reene slnt legato de multă vreme 
prin sentimentul prieteniei, ele se 
sprijină șl colaborează reciproc. E! 
a adresat mulțumiri poporului ro
mân pentru contribuția materială șl 
morală acordată, cxprim!ndu-țl con
vingerea că relațiile de prietenie și 
colaborare statornicite Intre parti
dele. guvernele și popoarele din cele 
două țări se vor tatări, se vor dez
volta șl mal mult In viitor.

In încheiere, vorbitorul a urai 
membrilor cooperativei agricole de 
producție din Făeălenl, care poartă 
numele simbolic al prioleniel româ- 
no-corccne, întregului poțior român, 
succese cit mai mari în traducerea 
In viață a sarcinilor stabilite de Con
ferința Națională a Partidului Co
munist Român.

Adunarea do ta C.A.P. „Prietenia 
romăno-coreeană*. dta Făcăleni — 
Ialomița, a constituit o vie manifes
tare n sentimentelor frățești pe care 
poporul nostru le nutrește față de 
poporul coreean, o 
jinulul nelimitat 
drepte a acestuia.

PROGRAMUL I

9.W Deschiderea emisiunii. Telex. .
9,93 Biblioteca pentru top : Duillu 

Zamfirescu.
9,49 Dans ș: muzică de pretutin

deni. Folclor din R.P. Ungară. 
10,18 De vorbă cu gospodinele.

șl murică de pretuUn- 
Foîclor din R.P. Ungară.

ic'.lj Teleendclopcdia. ’
11.15 Emisiune de divertisment. 

„Timișoara [ie adresa dv.“ (I).

emisiunii de 
____ . ! In 
germana.
tinerețe, dans. , ]

19,03 Arta plastică. Retrospectivii 
Bob Bulgara. Comentează Ion 
FrunretU.

19.15 Publici late.
19,îi 1WI do seri. 
18,1! TcăejurnaL . ■ ■ <
ÎS),IM Telecncictapedla.
10,30 Festivalul național de ntuzleă 

ușoară 1975. Kciecțlunl din 
ral croreci taluri.

51,451 Apartamentul (I).. Serial dis
tractiv de Dumitru Solomon 
țl Rodîca Tolh. în dixtribu- 
jie : Octavian Cotescu, Vali 
■Voîculescu-Pepino, Mihai Me- 
renta, Mihal Fotlnb, Melania 
CIrJe, Mlhaela Buia, Valentin 
Zaltarescu, Ștefan Tapalagă, 
Nleu Constantin, Dem. Savu, 
Coca Enesfj. Antracte musi
cals cu : Anda Călugăreasiu, 
Siria Enache. Florin Bogardo, 
formația „Cantabile", orriies- 
ira Gelu So'oîr.one-.cii. Tema, 
muzicală a emisiunii : George 
Grigoriu. Scenografia ai de
coruri : Kari Ilalnz iloth ; 
imaginea — George Dănăilă. 
Realizatori : Cornel Popa - șl 
Valentin Plătăreanu.

SS.K) Telejurnal.
5J.it> Refrene lirico cu GIgl Marga, 

Denlse Constanllnescu jl 
LulgJ lonescu.

PROGRAMUL H

15.M Agenda.
1®,«i Ansambluri folclorice : 

pe plaiuri buzoîene".
17.10 Reportaj burureșlean.
17,18 Pagini muzicale de mare 

popularitate interpretate de 
Maria Fotino.

18,W ram artistic : ,J3ol ori idol 
fac uneori djid" —o produc
ție a studiourilor din It. P. 
Ungară. Cu : V. Ferrari, F. 
Zenthe. Regla G. -Hevtsr.

■o Ora H : TIMPURI NOI — 0.43— 
î»,13 la continuare.
a Ultimul tren din Gun HUI ; 
FAVORIT — 9,13; 11,»; 12.45; 18; 
13,13; r.3,33.
a Legenda l UNIREA — 16,29; 18. 
a Această femele : GRADINA 
UNIREA — 20,15.
a Mânurislrila unul comisar de 
poUUe făcute . procurorului repu
blicii: CENTRAL — OJî; lî;‘13; 
17^J; 20,15, GIULEȘTI — 15,39; 18; 
£0,30.
a Dragoste șl amenzi : MIORIȚA
— is; 1Z.M; 13; 17,»; 2®, LIRA — 
13,»; 18, la gradină — 29,15.
a O afacere : FEROVIAR — 9; 
11,16; 13,23; 15,43; 18,15; M,’ MO
DERN — 9: IJ,13; 13,3a; 18; 18,13; 

la grftcllnâ — M.
a Explozia albă 1 DRUMUL SA- 
îill — 15,39; J7.43;’28.
a Trei din Virginia : EXCELSIOR
— 8.15; it ; 13,15; 15.»; 18,15; M,43, 
GLORIA — 8.43; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; Sa.43.
a Canaliile — 10; 15; 14:- 
Bufonul regelui — :■!,K 
MATECA (sala Union).
a Asta-seară dansăm In familie : 
LUMINA — 5; 11,13; 13 JO; 18;
18J3: 23.45.
a Vedere de pe pod ; GIUVTTA
— ®,25; 12; 15.M; 1«; »,». MELO
DIA — MS; 11.15; 13,43; IS; 18Jfâ; 
51.
a Aventuri la Marea Neagră 3 
DACIA — 9: 13,30; IS; 19.30, MO
ȘILOR — 10, la grădină — îî.15. 
a Jocul de-a moartea: AURORA
— »; 11,15; 13Jî: 13,43; 18, la gră
dină — 23,15. TOMIS — 9: 11,15; 
13,35; ÎS; 18,15, la grădină — 29,39. 
a Pădurea pierdută : POPULAR — 
15,23; 18: 29,15.
a 2® C“M de leghe sub mări : BU- 
CEGI — 15,M; 18, la grădină — 
29,30. '
o Robin Hood 1 COTROCENI — 
15,28; 18; 33.15. VITAN — 15 ,H; 
18, Ia grădină — K.13.
a Odiseea generalului Josă : 
CRINGA.ȘI — 18; 10; 23.
a Casa de sub arbori 1 VOLGA 

9; 11,15; 19^3; l®; 18,16: 29,25, 
FLAMURA — ®; 11,15 ------ ‘
18,15;. 23415.

sonor
Inventatorl pasionați, pionie

rii din Clmpina au pus la punct 
un aparat destinat să-l ajute 
la Învățarea... alfabetului. Fi- I 
rește, este vorba de alfabetul I 
Morse. Aparent simplu, apara
tul folosește o claviatură ase- I 
mănătoare cu a mașinilor de I 
scris. Numai c.S, in apăsare (da- I 
torltă unor complicate legături ■ 
electrice) este reprodus sonor I 
semnalul morse corespunzător | 
literei nlcse. Cursantului nu-1 
mai rămino decit să repete li- I 
tera plnă ce aceasta 1 se Inti- I 
păreșle in memorie. Răsplătit ■ 
cu premiul Intll la expoziția 
„Mlnltehnicus", aparatul dove
dește că pionierii ămpineni au 
depășit» a.b.c.-ul cunoștințelor 
tehnico.

hlc superior dacă numirea persona
lului respectiv s-a-făcut de către ,a- 
cesl organ.

. Art. IOT. —'(1) TIn .ofarfi-.detorgnncle 
Împuternicite prin lege,™ nimeni nu- 
are dreptul să modifice sau-sâ com
pleteze reglementarlle: privind ele
mentele sistemului de salarizare.

(2) încălcarea cu vinovăție a dis
pozițiilor legale care stabilesc drep
turile personalului sau acordarea 
unor drepturi necuvenite se sancțlo 

----- , r.ează disciplinar, penal sau mate- ceste drepturi se aprobă de organul . . ^reivlt lecHIn,«,hle „i.wrlnr r.irf. te-n-numit in rlfU' P01™11 ,eSu-
Art. 191. — (1) Remunerarea nerso- 

nalulul militar șl civil din Ministe
rul Forțelor Armate, șl din. Ministe
rul de Interne se stabilește pe baza 
principiilor generale ale sistemului 
de salarizare și se aprobă prin lege.

(2) Pentru personalul din celelalte 
unitați din sectorul special sa a- 
piieă prevederile anexelor legii.

Art. 192. — (1) Dispozițiile privi
toare În remunerarea muncii perso
nalului Încadrat ta unitățile ele stat 
se vor aplica ta mod corespunzător 
și personalului salariat din organi
zațiile cooperatiste șl dta celelalte 
organizații obștești.

Nomenclatorul funcțiilor șl clasele 
de salarizare ale personalului de 
execuție tehnic, economic, de alta 
specialitate, alo personalului de con
ducere, personalului funcționăresc, 
precum șl alo celui administrativ de 
Întreținere șl do" pază din aparatul 
uniunilor de creatori, ale altor aso
ciații obștești, din filiale șl din alta 
unități subordonate acestora slnt 
prevăzute ln‘ anexele legii.

(2) Remunerarea muncii celor an
gajați ta atelierele meșteșugarilor, a 
personalului casnic și altor categorii 

r----------•- 7--------------------------------------------------------- "

zice se face, cu respectarea princi
piilor provăaite ‘ In legea da față,

gnjnți In atelierele meșteșugarilor, n 

do personal angajate la persoane fi- 
respectarea princi

piilor prevăzute In legea do față, 
adaptate In mod corespunzător spe
cificului acestui personal.

13,M;ț 18 î
• ' Desculț tn pare i nUZEȘTI — 
1B,M; ta. la grădină — •îffi.u.
o Waterloo : FERENTARI — 18;

a Tleb... Tlek.» Tick.» s PACEA
— 13.43; 18; M.
o Marca speranță albă 1 FLO
RE ASCA — 13,30; 13; 23,33. ARTA
— 13,K; 18, la grădină — îs, 15.
■ Love story t RAIIOVA — 13,19; 
18; 39.15.
■ B.D. Ia mante șl la mare : 
FLACĂRA — 13.32: 18; 29,13.
e Ultlmol domiciliu cunoscut ■ 
viitorul — 1333; u; 33.13.
O Osceola 1 COSMOS — 16,25; 18; 
23.15.
a Omul orchestră 1 MUNCA — ÎS; 
18; M.
a Cinci pentru Infern t PROGRE
SUL — 15,»; 18: 79,15.
a Toamna eheyennllor 1 LARO- 
WET — 15,23; 18,13.

V

cinema

estetice" 
artei'

Y j

Foto : Gh. Vjnllli

(Urmare din pag. I) crărl neoporlune, 
totalizate, reprezlnl 
Ministerul Finanțe'

■ - • ■ 1:

Al Vll-lea Congres internațional de estetică
După cum s-a mal anunțat, Bucu- 

reșUul va fi, la afirșltul lunii au
gust, gazda unei - importante mani
festări științifice — cel de-al Vll-lea 
Congres internațional de estetică cu 
tema „Estetica, arta și condiția 
umană*.

Rcferlndu-se , la acest eveniment, 
dr. Ion Pascadl, secretar nl Comite
tului național român de organizare, 
a subliniat faptul că reuniunea de 
la București suscita un mare Interes 
In lumea științifică Internațională. 
Fină acum ș!-au anunțat participa
rea specialiști, din peste 30 de țări, 
mulțl dintre el urmlnd să prezinte 
Importante comunicări și conferințe.

In legătură cu contribuția esteti- 
cihnilor români, dr. Ion Pascadl a 
menționat că aceștia vor susține cir
ca 60 de comunicări, ‘ care tratează o

aferfi largă de probleme, cum sini : 
umanismul — criteriu de valorificare 
a artei contemporane ; formarea sen
sibilității artistice a omului zilelor 
noastre ; artă șl previziune ; artă șl 
societate ; didactica abordării meto
dologice a artei ; estetica produsu
lui artistic ; critică șl filozofie ; Isto
rism și istorlcltale in eristică etc.

A fost evidențiată, de asemenea,
larga ‘activitate editorială desfășura
tă sub semnul congresului. în acest 
'sens, ,.j"
crărl
„Artă și

,au fost citate următoarele lu- 
care au apărut in țara noastră : 

societate", „Estetică, infor
mație ș! programare", „Prelegeri do 
estetică" de Mihail Ralca, „Nivele 

de Ion Pascadl, „Mărturia 
de V. M. Mașek, „Previzibil 

șl Imprevizibil in epică” de Grlgoro 
Srneu etc. (Agerpres)

o Lupul negru 1 VICTORIA — 9; 
11,13; 13.29; 15; 18,M; H,<5.
• Naufraglap In spațiu (ambele 
scrii) : PATRIA — 9^3; 13; IS,W; 
S3. CAPITOL — 9; 13; 15; 18; 51, 
la grădină — 23,13.
a Balada lui Cable Ilogue 1 SALA 
PALATULUI — 17,15 (seria de bi
lete — «MJ; 30,15 (seria de btiete
— 4183), SCALA — 8,45: 11,15;.
13,45; 18,15; 18,43: 51,15, FESTIVAL
— 8.43; 11,15; 13,2!; 1®: 15.W; 31, 
ta grădină — 2J, GRADINA SE
LECT — 53.
o Program de desene animale 
peniru copil — 1®; 11,15, I'rselru- 
țul — 13: 13,»î 18: »,13 : DOINA, 
a Ferma din Arizona 1 LUCEA
FĂRUL — 10; 13,»; 17; 23,45,
BUCUREȘTI — S; 17,23: 18; 19,20, 
GRADINA DOINA

a Teatrul National „L L.- Cara- 
giale" (sala Comedia) : sa nu-(l 
taci prăvălie cu acari — m.
o Teatrul ,.C. I. Notiara" (la tea
trul de vară î,Herăstrău") s ZIk- 
zag — 2S.
a Teatrul saUric-musJeal „C. Tă- 
r.W1 (la gradina Boema) : Tras
altul meu drag — J3.
O Spectacol de sunet și lumină (la 
-moralii scriitorilor din Ctjmlglu)
— £0.» ; 31.13.
a Ansamblul ar-.lstlc „Rapsodia 
romană" : „Pe plaiurile Mioriței
- J9J1

Ă/fat fn italia de tramvai 
Grozăvești din Capitală, B. 
Neacșu, salariat la Cesarom, 
s-a angajat in traversarea stră
zii fără id se asigure. Impru
dența putea id-i fie fatală. Ve
nind pa șosea, autobuzul 32—B 
—9539, era gata-gata să-l calce 
și numai prezența de spirit a 
șoferului Illa Stancea, care a 
frinat la timp, a făcut ca acci
dentul să fia evitat, Coborind 

tferul i-a atras

i gata-gati 
prezența 1 

șoferului Ilia Star 
frinat la timț 
dentul să fia 
din autobus, șoferul i-a atras 
atenția imprudentului pieton a- 
supra greșelii sale. Drept răs- 
SB.N. n-a găsit altceva de 

decît id scoată un cuțit 
ți să-l lovească pe cal care II 
jalcase viața ! Transportat la 
spital, șoferul este acum in a- 
fară de pericol. Pentru fapta sa 
— cdiSmarc corporală foarte 
gravă — N.I3. urmează Md facă 
acum cunoștință cu instanța de 
judecată.

în 19C7—19S8, prețul
3 cost al produselor 

era afectat de unele 
piese provenita din 
import: clementele de 
supapă. Fabricarea loi 
in uzină era posibilă , 
numai că tehnologia 
de fabricație era la fel 
de coslialloare ca și 
Importul Dacă s-ar fi 
găsit o nouă tehnolo
gie.. L D. a pus , la 
punct o nouă tehno
logie ; prețul de cosi 
al produselor a scăzut 
simțitor. ’ (După ve
chiul procedeu, prelu
crarea unei singure 
piese dura treizeci de 
minute ; după noul

-------------- sule 
piese o dată ■ 
nnvole — duri____
douăzeci do minute I).

Șl ILsta ar putea 
continua. Tlnărul loan 
Daneș — care, In 1M9, 
era unul dintre concu- 
rențll renumitului 
strungar Nieolae Vasu 
— a fost tot timpul 
„mobilizat" in linia 
Intll a întrecerii so
cialiste, a cucerit bă
tăile după bătăile.

în spiritul său re
voluționar, de veche 
șl viguroasă tradiție 
muncitorească, uzina 
s-a, pregătit șl,- se pre-

• gătește In "vederea Iul rămln 
unor noi confruntări nuare,

creatoaro. S-au osiml- 
i se executa noi 

luse — compresoa- 
rele Ca®) șl C700 —. 
se căuta noi tehnolo
gii dc execuție, noi 
căi de creștere a pro
ductivității muncii, de 
sporire a eficienței 
economice. Deci : noi 
„locuri fierbinți". Azi, 
mllne, poimiine.

-...Iofin Daneș lucrea
ză in prezent ta secția 
prese. Deocamdată ! 
în care secție 11 va 
duce insă profesiunea 
sa de om al ,Jocurilor 
fierbinți0 7 Care ii vor 
fi noii tovarăși 7

Carnetul .reporteru- 
.1...1.1C. In contl-

Nu doar un 
foc de paie“î

•ufcB firipii/A .(O-lș .. qS-oiofi
• în ultimele, zile, pe teritartul 

Județului Sâtu-Maro s-au sem
nalat mni multe incendii pro
vocate de sdntaîle Ieșite pe co
șurile unor locomotive cu aburi. 
Două de mai mare amploare 
au Izbucnit pe miriștile C.A.P. 
Tlream șl Focal șl au mistuit 
nu mal puțin de 20 mii kg pale, 
în urma Intervenției pompl ' 
lor, au fost salvate bunuri 
valoare de GOTOOT JeL Firește, 
asemenea incendii ■ ' ___
ne relata col. Octavian Stă- 
cescu, șeful grupului de pom
pieri al Județului Satu-Mare — 
nu s-ar putea produce dacă, pe 
de o parte unltațlle feroviare 
ale Direcției regionale C.F.R. 
Cluj șl-ar echipa locomotivele 
cu parasclntel eficiente, iar pe 
de altă parte, cooperativele a- 
grlcole ar transporta rapid 
palate de pe dmp și ar ara te
renul de-a lungul căli ferate. 
Totul este cn factorii 
să nu trateze normele 

I contra incendiilor ca
simplu foc... de pale I

în vederea asigurării drepturilor 
ce li se cuvin, Ministerul Mundi, 
prin direcțiile Județene pentru pro
bleme de muncă și ocrotiri sortate, 
va excrdla controlul de stal asupra 
modulul cum se realizează aceste 
drepturi.

(3) Organizațiile cooperatiste și 
celelalte organizații obștești, por
nind de la principiile și reglementă
rile cu caracter general nle siste
mului de salarizare prevăzute in 
lege, vor lua măsuri pentru adapta
rea corespunzătoare a reglementări
lor proprii privitoare la remunera
rea muncii membrilor lor care iți au 
locul de muncă permanent In ca
drul unităților proprii ale organiza
țiilor respective.

Art 103. — Prezenta lege Intră In 
vigoare pc data de

Pe această dală se abrogă Hotărl- 
rea Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Roniăn ți a Consulu
lui de Miniștri nr. 1051 din 1 nuguEl 
1039, privind îmbunătățirea salari
zării muncitorilor șl □ personalului 
tehnlc-adminlstratlv, liotărirea Co
mitetului- Central al Partidului Co
munist Român șl a Consiliului de 

•Miniștri nr. 1033 din 1 august 1000 
cu privire la pregătirea și promo
varea cadrelor tehnice, economice și 
de cercetare științifică, precum și 
ImbunM&Urea salarizării lor, Hota- 
rirea Comitatului Central al Parti
dului Comunist Român șl n Consi
liului de Miniștri nr; 384 din ai iu
nie 19M cu privire 1a majorarea 
salariilor la toate categoriile do sa- 
inriați. reducerea unor colo ale im
pozitului pe salarii șl creșterea pla
foanelor de salarii ta funcție do care 
se acordă alocația de stat pentru 
copii, Hotărlrea Consiliului de Mi
niștri nr. 914 din 4 mal 1GS8 privind 
experimentarea noului sistem de sa
larizare și majorarea salariilor, I-lo- 
lârirea Consiliului de Miniștri nr. 
151 din 19 februarie 1970 privind a- 
cordarea ele premii ' ■ —
realizate, precum și 
poziții contrarii.

în vederea obținerii unei efldențe 
economice sporite este necesar să- 
acționăm mai susținut pentru perfec
ționarea permanentă a fieaiiunil eco
nomice.- Pornind do la principiul că 
orice sumă âvalnsata de soci etate tre
buie recuperată, fiecare unitate are 
obligația să'obțlnă Milei do rezultata 
financiare incit să-l. permită restitui
rea, fnlr-un termen cit mal scurt, a 
fondurilor bănești primite, constitui
rea fondurilor^ necesare autofinanță
rii producției, ^ Investițiilor și altor 
nevoi, participarea Inlr-o măsură din 
ce in ce moi marc la formarea fon
dului centralizat al statului.

Un rol hotărilor In obținerea unei 
’ eficiențe economice sporite 11 are mo
dal in care sc utilizează partea din 
fondul național de dezvoltare desti
nată ■invcsilțlllor. Deși au fost obți
nute rezultate pozitive in acest dome
niu, practica arată că mai persista 
neajunsuri In ce privește di
mensionarea Investițiilor, nivelul cos
turilor, durata! de realizare a lucră
rilor șl dc atingere a parametrilor 
proiectați. Numai in primul trimestru 
al acestui an, f din cauza ' întinderilor 
in realizarea parametrilor proiectați, 
economia n fost lipsita de acumulări 
bănești in sumă de 2tffl milioane lei. 
Sint unitați economico care, In loc 
să caute soluții in. vederea înlăturării 
greutăților șl lipsurilor care nu apă
rut In procesele economice șl tehno- 
.logice, la uneîo capacități' noi, se 
preocupă mai mult do argumentarea 
.propunerilor pentru reducerea indi- 
catorilor inițiali aprobați, pe motiv 
că s-au schimbat Intre timp condițiile 
de aprovizionare, producție ori des
facere. 1

Sporirea producției ®I a venitului noi 
la 1 COT lei fonduri fixe, a eficienței 
economico impune o atitudine fermă 
din partea conducerilor unităților șl 
ministerelor pentru realizarea in ter
mene cil mal scurte a paramctriloi 
proiectați Ia obiccflvele date In func
țiune. Din no-sic motive, în proiectul 
de Lege a finanțelor a fost necesar s& 
se prevadă măsuri mal severe in le-', 
gdtură cu finanțarea,.și creditarea in
vestițiilor Deși In activitatea de avi
zare o investițiilor s-au obținut o se
rie de realizări In ultimii ani, i-au 
eliminat din documentații multe lu-

neeficiente, care, 
____ jlâ miliarde de lei, 
Inanțelor șl băncile tre

buie să acorde o atenție sporită ac
tivității de avizare, finanțare șl cre
ditare a investițiilor. Va trebui inten
sificat controlul asupra cererilor de 
mijloace bănești pentru Investiții, 
asupra documentației de fundamen
tare a Indicatorilor și de execuție a 
lucrărilor, analizate mal temeinic ne
cesitatea șl eficiența acestora, econo
micitatea și legalitatea cheltuielilor, 
încadrarea lor In normativele apro
bate, pentru a obține sporuri cit mai 
mari de producție, beneficii, valută șl 
venit național la flecare leu investit

t. ?’f v-i’-a T' - P « ș - î

In această direcție vor trebui să 
acționeze creditul, doblnda șl siste
mul de plăți, pentru a determina 
folosirea cit mal rațională, de către 
fiecare unitate, a fondurilor proprii 
țl a celor împrumutate. Do altfel, 
proiectul do Lege a finanțelor cu
prinde norme de creditare restrictivă 
pentru unitățile economice care și-au 
imobilizat o parte din mijloacele cir
culanta, plerzlndu-șl temporar capa
citatea de plată.

In.viitor, concomitent cu Întărirea 
răspunderii ministerelor, n tuturor 
unităților socialista pentru realizarea 
șl vărsarea veniturilor la bugetul

bineșlL Flecare din cel cărora II B-a 
încredințat o parte din avuția po
porului poartă răspunderea pentru 
modul in care administrează banul 
public. Nici un leu să nu fie folosit in 
afara planului, fără bază legală, fără 
ca cel In drept să fi verificat .șl de
monstrat In prealabil oportunitatea $1 
necesitatea obiectivelor și acțiunilor 
ce urmează a sc InfăpluL

In realizarea acestor sarcini, un loc 
important ii ocupă controlul econo- 
tnlc-financiar, care trebuie să devină 
permanent .șl mâl cuprinzător. Este 
necesar ca organele de 
Întreprinderi, centrale, 
consilii populare, organe!

De asemenea, este necesar ca mi
nisterele, unitățile economice, cu spri
jinul organelor centrale de sinteză 
economică șl al organelor financiar- 
bancare să la măsuri pentru îmbună
tățirea activității de aprovizionare, 
producție șl desfacere, ’pentru mai 
□una dimensionare n stocurilor și 
fundamentarea științifică a normelor 
le consum, accelerarea continuă o 
vitezei de rotație a mijloacelor circu
lante, ceea ce înseamnă îndeplinirea 
sarcinilor de plan cu un volum cât 
mal redus
{tocurilor pește necesar 
prezent se mențin la un 
cat ta o seric do unități 
mie — f, ' ' . .
mării altor Imobilizări.

lichidarea
— care In
nivel rldi-

____ _ _ din econo-
șl, mai ales, prevenirea for-

stalului, trebuie șă crească grija pen
tru mal buna folosire a fondurilor 
al,it In sfera producției materiale, cit 
șl In domeniul social-cultural, fiecare 
sumă cheltuită trebuind să aducă 
maxlinurn de utilitate, economică șl 
socială.

tn procesul elaborării .proiectului 
Ie Lege a finanțelor s-au primit pro

puneri pentru acordarea de compe
tențe mai mari in angajarea fonduri- 
'or. Unele dintre aceste propuneri au 
(ost cuprinse In proiectul de lege, 
dtele nu, în legătură cu aceasta, este 
aeccSar să subliniem că lărgirea 
drepturilor unităților economice și ale 
celor admlnlstrativ-teriioriaie nu tre
buie să genereze, sub nici o formă, 
liberalism: in cheltuirea fondurilor

le control din 
muEiiuț ministere, 

_ r,_,____  organele de control 
financinr-bancar să imprime mai 
multă fermitate șl exigență activită
ții pe care o depun. Autocontrolul să 
se dezvolte In fiecare unitate, ta fie
care secție, iar conducerile unităților 
socialiste' să pună accentul pe con
trolul financiar preventiv. întregul 
aparat de control din economie tre
buie să lupte împotriva oricărei for
me de risipă sau abateri de la disci
plina de pion șl financiară, să con
tribuie la întărirea ordinii in mînui- 
rea fondurilor societății.

Totodntă, trebuie să se manifeste 
măi multă preocupare pentru îmbu
nătățirea evidenței, simpllficnron șl 
raționalizarea acesteia,- perfecționa
rea sistemului de norme, normative 
51 Indicatori, a întregului sistem In
formațional, astfel Incit acestea să 
reflecte corect și la timp procesele 
economice, 'eforturile șl rezultatele 
unităților socialiste, .întreaga avuție 
națională, să ajuta ta exercitarea unei 
conduceri eficiente.'

Proiectul de Lege a finanțelor, su
pus dezbaterii publice, vizează accen
tuarea răspunderii — la toate nive
lurile — pentru folosirea fondurilor 
materiale șl bănești, Întărirea ordinii 
și disciplinei ta toate unitățile sori ra
ils Ic, asigurarea unei înalte efidențe 
a activității tuturor unităților și ra
murilor economiei naționale. Inte
gri ndu-sc In contextul general ol a- 
dîncirll democrației socialiste ta țara 
noastră, participarea oamenilor mun
cii la dezbaterea- proiectului de lege 
dat publldtațli va permite îmbunătă
țirea iul, ta vederea prezentării spre 
analiză și adoptare de către Marea 
Adunare Națională.

perpetuâ
Cea mai frumoasă lircild 

orașului Vaxlui este sati ar 
but să fie strada Mihail 
gilniccanu. Mărginită de 
parte ți de afla de arbori stu
foși, cu umbră deasă, ea duce 
la Parcul Copou (care, in trra- 
cdt fie spus, nici el nu este în
treținut cum se cutrinc) ți este, 
cum s-ar spune, o stradă 
promenadd. Dar, de mai 
da un ah, aceasta stradă 
practic Incccesibllă. La 
cepul a fost desfundată pen
tru instalarea rețelei de apil. 
După o vreme a fost brăzdată 
de alte șanțuri pentru lucrările 
de canalizare. Dar nici nu au 
fost bine astupate acestea, ți 
edilii au sfipa! alte șanțuri : 
pentru rețeaua electrică. Bine
înțeles, Ir. riot acest timp de 
modernizare perpetuă, strada a 
fost pur ți simplu scoasă din... 
circulație. Acum ar urma, cicd, 
lucrărilB de asfaltare. Clnd se 
vor executa ți, după ele, ce-o 
să mal urmeze oare ?

O scrisoare din comuna Iz- 
verna (Mehedinți). Corespon
dentul voluntar I. Buncianu ne 
relatează că, In primăvara a- 
ceslui an, ’o vacă aparțlnlnd 
locuitorului Coăslantln Zolcnn 
a dat naștere unul vițel căruia 
11 lipsește un picior din față. 
Cu toate acestea, vițelul merge, 
fuge, se Joacă. Are patru luni 
ți se dezvoltă bine. Un exem
plar rar, care merită — se pare 
— atenția specialiștilor.

Rubricd redadaiâ do 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorqhe DAVI» 
ti eoroipondenlii „Scîntefl"
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Numărul 
libretului 
cîstlgător ■

Numărul 
libretului 
clțtlRător

Numărul 
libretului 
eișllaător

Numărul 
libretului 
clștlgătdr

? ■ ■ ■ >

Numărul 
libretului 
clșttaător

Numărul ' 
libretului 
ciștigător

ctoigăi 
la filiale 
sile de la data tragerii II se vor 
oîfill cișligurlle In numerar (valoa-

Numărul ' 
libretului 
ristlirllor

din conducerea unor ministere

Cite un autoturism 
MOSKVICI-468 

tn valoare de 59 5M lei* ■ ; . ■

Cita un autoturism 
DACIA-I 300 In valoare 

do 70 300 lei

tragerii la sorti i
au cumpărat autoturisme! dstlau-
ri.lo II «e achită In numerar.

Cita un autoturism
SKODA 109 S 

tn valoare de 53 000 lei

Cite un autoturism 
DACIA-1 HX) in valoare 

de 53 000 lei

358 de sportivi șl 88 de r 
vor fi însoțiți de 120 ani

itorllor care nu se prezintă 
lele C.E.C. tn termen do M

român 
dnil- 
iml- 
■erfl.

179 « 711—203—2849
180 730—1—29093

CONSTANTA (prin telefon). - 
Cele patru reprezentative studențești 
râmase In întrecerea pentru defini-

Nr. 
crt.

. , —

EPRINDERI10R, CENTRALELOR INDUSTRIALE 
Șl DEPARTAMENTULUI INDUSTRIEI ALIMENTARE

Ca urmare a sarcinii trasata de 
Comitatul Executiv al C.C al P.C.R., 
in ziua de 23 iulie a avut .loc, o 
ședință de lucru, la care au partîch 
pat conducătorii întreprinderilor, 
centralelor industriale și Departa
mentului Industriei Alimentare, pen
tru analiza activității de .producție 
șl a neajunsurilor constatate in 
urma controlului efectuat in unitățile 
industriei alimentare, cu privire la 
tehnologia produselor, calitatea aces
tora, respectarea strictă a normelor 
iglenlco-sanltare.

Au participat, de asemenea, cadre 
și 

instituții centrale do sinteză, repre
zentanți ai organizațiilor obștești

La ședință au luat parte tovarășii 
Manen Mftnascu, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Economic, 
Angelo Mlcuiescu — ministrul agri- 
cidturli. Industriei alimentare șl 
apelor, Dumitru Nlculescu — inspec
tor general de stat 1a Inspectoratul 
general de stat pentru controlul ca
lității produselor, Constantin Marin 
— consilier la CC. al P.C.R., și Con
stantin Iftcdl — șeful Departamen
tului industrial alimentare.
•Pariiclpanțn la > discuții au făcut

numeroase propuneri pentru Inlălu- 
raren neajunsurilor. In caro scop, a 
fost adoptat un program de masuri 
cu sarcini Șl termene concrete 
pentru Îmbunătățirea activității In 
acest sector.

în încheierea lucrărilor a luat cu- 
vlntul tovarășul Manea Mnnescu.

PAGINA 7

de ambasadorul 
Republicii Peru

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Republicii Peru, ambasadorul aces
tei țări In București, Mariano Pn- 
gador Puente, a oferii vineri seara 
o recepție.

Au participat Ton Pățan. vicepre-" 
ședințe al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, Bujor 
Almășan, ministrul minelor, petro
lului și geologiei, Mlrcea Mnlltn, 
ministrul educației șl lnvfițămtnlu- 
lul, Petru Burlacii, adjunct ol mi
nistrului afacerilor externe. Tamara 
Dobrin, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii șl Educației Socialiste, con
ducător! ol urtor instituții centrale 
șl obștești, oameni : de artă șl cultură, 
ziariști.

zău fost prczeațl șefi al unor mi
siuni diplomatice acreditați la Bucu
rești și membri ăl corpului diploma
tic.

Cu prilejul' celei de-a 43-a aniver
sări a Armntel.populare,chineze de 
eliberare, atașatul militar, aero și 
naval al R. P. Chineze la București,' 
Lin Cien, a vorbit, vineri, Ia Casa ar
matei din Mangalia. Au participat 
contraamiralul Sebastian ulmeanu, 
cadre și militari In termen din'garni
zoană. Cel prezcnțl au urmărit apoi 
aspecte din viața și activitatea, mili
tarilor Chinei populare, prezentata 
Intr-o fotoexpozițle, șl nu vizionat un 
film artistic.

★

La invitația Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii ne-a vizitat 
țara Intre 18 șl 28 Iulie o delegație a 
Mișcări! pentru pace șt suveranita
tea popoarelor din Cuba; formată 
din : Santiago Frayle, secretar gene
ral al acestei organizații, _
Humberto Castello șl; Luîs Gomez 
Wanguemert, membri al secretaria
tului.

Oaspeții cubanezi au avut Inire- 
vederi cu reprezentanți al conducerii 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, Comitetului Național pentru

li
1

Apărarea Pădl, Institutului 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, șl au vizitat unități economi
ce și soclal-cullurale din București, 
județele Bacău, Neamț și Brașov.

■ * « ’ 
■■ I ' ■ ‘ ' i>J 1

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Arabe Egipt, Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu 
sirăinălatea a organizat vineri,- In' 
Cnollală. o seară culturală.

După curtntul.de deschidere, rostit 
do Octnv_Livczeanu. vlct'prcședinle

i

Nr.
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,e centrale economice din
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TOTAL 57 CIȘTIGURI, IN VALOARE DE LEI : 389 300

I

•ț

ț

economice reciproce, de
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18
19
30
21

ilrit, sesiunea a convenit

colaborării și Intensificarea acțiunilor

comandant

crt.

LISTA DE CTȘTIGURI IN EXCURSII
LA DEPUN FIULE PE LIBRETELE DE ECONOMII PENTRU TURISM • 

TRAGEREA LA SORȚI PENTRU TRIMESTRUL 11/1972 
!

Prin decret al Consiliului de Stat, 
tovarășul Aurel Ardeleanu./ambasa-, 
dor ' extraordinar și plenipotențiar 
al Republici! Socialiste RomAnia In 
Republica Zambia, a fost numii lns 
calitate de ambasador extraordinar 
șl plenipotențiar al Republicii So
cialisto România șl In. Republica 
Botswana, cu reședința la Lusaka.

(Agerpres)

*
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Republicii Peru; ambasadorul acestei 
țări la București. Mariano Pagador 
Puente, a rostit, vineri seara, o cu- 
vlnlnrc la posturile noastre de ra-. 
dlo șl televiziune. I

Vineri la amiază, tn străvechea lo
calitate Olympia a avut loc ceremo
nia aprinderii flăcării olimpice., Con
form unei vechi tradiții, flacăra a fost 
aprinsă de la razele Soarelui cu aju
torul unei oglinzi. Prima etapă mal 
importantă in călătoria flăcării olim
pice va fi Alena. En va rămlne aici o

■

A fost aprinsă flacăra olimpică 
«WflJ'kO.nr’r ...UZIRinimi «î. 9 . ' . . r I: I . I, ! * :

noapte pe stadionul olimpic. în con
tinuare, plnfi la Mflncheh, ștafeta o- 
llmpIcA.va'fi purtată do 6 400 de spor
tivi și sportive urmlnd traseul (orașe 
mal importante), Salonic, Istanbul, 
Vama, Ruse, București, Pitești, Sibiu, 
Timișoara, Belgrad, Budapesta, Vie- 
na, Linz, Salzburg.*

al I.R.R.C.S., Conslantln Oprlcă. 
redactor la Agerpres. a prezentat . 
Impresii din Republica Arabă F-glot. 
Programul scrii ,culturale s-a în
cheiat cu o gală de filme documen
tare despre Eglnt. '

Au participat funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne. oameni de artă șl cultură, un 
numeros public. Au fost de față Os
man Assal, ambasadorul extraordi
nar șl plenipotențiar al Republicii 
Arabe Egipt In București, membri 
ni ambasadei, alțl membri ai corpu
lui diplomatic. (Agerpres)

tlvarea clasamentului european uni
versitar de fotbal au susținut' aseară 
penultimele lor meciuri, învingătoa
rele urmlnd să-și dispute, inline sea
ră, tot pa stadionul „1 Mai“, locurile 
1 șl 2, Iar învinsele — locurile 3 și 4. 
Firesc, la cuplajul de aseară, asis
tența (drea 15 CW) de spectator!) a 
pretins — șl in bună parte dorințele 
au fost realizate — ca nivelul fot
balului practicat să fie ceva mnl ri
dicat, pe măsura unor fruntașe de 
competiție continentală.
' Echipa noastră universitară s-a 
nflat, ca șl in ediția precedentă, prin
tre semifina liste, de nceastă dată un- 
ticlplndu-i-se — cu temei, conside
răm șl noi — o reușită prestigioasă, 
chiar victoria finală. Penultimul el pas 
cătro. realizarea acestui țel (ne refe
rim-ia meciul de nsenrâi cu echipa 
Spaniei) nu a fost de fel ușor, pnr- 
tenitra de întrecere, de nitfei, fina
listă la precedenta ediție, suBținin- 
clu-și cu ardoare șansele. Scor : Ro- 
mârila-Spanla 2-0 (0-0). Autorulj 
rllor"fea'ndu Mîrceaf(nîin.f’W-șl^l)..

Nu” mai puțin disputat fiisese șl 
meciul Cehoslovacia — Iugoslavia, cu 
care a Început' cuplajul de aseară. 
Desfășurarea partidei‘avea să arate 
o perfectă egalitate de forțe, victo
ria neputind fl conturată • nici in cel o 
ffi) de minute normale (in iniervaiul 
acesta nu g-a marcat nici un gol), nici 
după cele două prelungiri (iugoslavii 
nu Înscris un gol prin Boșkovic, Iar 
cehoslovacii au egalat prin Mayer). 
Conform regulamentului s-au execu
tat cite 6 lovituri do, la 11 m. Iar 
.•icnrul final a devenit’ 5—4 pentru 
echipa Iugoslaviei.
■Așadar, In ultimul cuplaj a! cam
pionatului — duminică seara — echi
pa Cehoslovaciei va intlin! echi
pa Spaniei pentru medaliile de 
bronz, iar echipa Iugoslaviei și a- 
ceea a României se vor întrece 
rtenlni obținerea medaliilor" da aur 
Șl argint

Ion DUMITRII)
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Țlriac l-a învins cu scorul de' 8—2,
5— 7, 6—2, 3—0, 6—3 pe W. Bungert 
(R.F. a Germaniei), inr Iile ■ Năstase 
o dispus <m 3—0, 6—3, 8—6, 9=—0 de 
Meller (R.F. n Germaniei). în ce
lelalte două meciuri ale sferturilor 
de finală au fost înregistrate ■ urmă
toarele rezultate : Fassbender (R.F. 
a Germaniei) — Kuhnke (1'l.F. a 
Germaniei) 6—0, 0—3, 0—3 ; Barany 
(Ungaria) — Gulyas (Ungaria) 0—1,
6— 1, u—4,

■HANDBAL. Vineiri, In cadrul tur
neului internațional masculin* de 
handbal de tn Pitești, echipa Româ
niei a învins cu scorul de 19—12 
(9—7) echipa Bulgariei. în deschl-

PREGĂTIRI OLIMPICE. Comi
tetul olimpic al R. F. a Germaniei a 
desemnat un lot do 4*46 sportivi pen
tru cea de-a 28-n ediție a J. O. da 
vară de la MQnchen. Izilui cuprinde

" " ' "'■sportive parc
.. .._ nirenpri șl
alțl șpeclalIștL Un Iot dc 01 de spor
tivi și sportive vor reprezenta Bra
zilia la apropiatele Jocuri Olimpice
de la MOnchen. e TENIS — „CUPA 
GALEA". In mal multa orașe euro- 

; pene au început Întrecerile semifina
le ale competiției Internaționale de 
tenis pentru tinerei : „Cupa Golea". 
La sfirșltul acestor meciuri vor fi cu
noscute cele 4 echipe care vor parii-

zi "de odihnă. Duminică, ia Pitești 
se iniilnesc echipele olimpica ale 
României și S.U.A.
•FOTBAL. Ieri,' la Timișoara n 

început a G-a ediție a competiției in- 
lernațlonolc de fotbal pentru Juniori 
„Prietenie". Echipa - României a 
învins cu scorul) de‘ 1—0 (1—0) celec-. 
țlonata Cubei- Reprezentativa Bul
gariei o Întrecut cu 3—0 (0—0) echl-

';,r

gust). Echipa Românie! Joacă în pri
mul, meci .cu echipa Austriei în ora- ■ 
știi spaniol Gerona. După prima zi, 
scorul cate de 2—0 In favoarea tine
rilor tcnlsrhanl români. Nemeș l-a în
vins cu 6—2, 0—3 pe Kerrer, iar 
Marcu a clștigat cu 0—4, 6—3 In,fața 
Iul Wlmmcr. In partida de dublu, Dan 
Nemeș șl Traian Marcu conduc cu 
6—4, 0—2 (setul trei nu s-a Jucat din 
cauza ploii) in Intllnirea cu Kerrer- 
Wlmmer. în altă partidă, echipa Spa
niei conduce cu 2—0 in Intllnirea cu 
selecționata Mexicului. Alte rezultate 
Înregistrate : Palermo: Ilalla—Franța 
3—2; Marlanske Laznet Ungaria— 
Belgia ■ 3—0 ; Cehoslovacia—Finlanda 
2—1 ; Snarcbruck: R. F. «a Germa
nici—Anglia 1—1 ; Suedia—Polonia 
2—1. TURNEUL DE LA DUS
SELDORF. Tcnlananli români Illcs 
NAulasn șl Ion Tiriac s-au calificat 
viner) în semifinalele, turneului in
ternațional de la Dțlzseldorf. Ion'

pa;’rcp.D.'Coreene,_
VOLEI. .VICTORIE A ECHIPEI 

ILPJ). COREENE IN TURNEUL 'DE 
LA CONSTANȚA. Turneul Interna
țional feminin de volei do la Con
stanța a luat sflrșlt; aseară cu victoria 
echipei R.P.D. Coreene, care In 
meciul decisiv a Învins cu scorul de 
3—0 selecționata țării noastre. Pentru 
locurile 3—4, echipa Cehoslovaciei a 
dispus cu 3—0 do cea a Poloniei. 
't:'.' 'f p3* wi

Specificarea
eSștlgurilor in excursii

Nr.j libretului 
clșngător

Valoarea dștlgurilor
■ (In Sd) ,

partial'! totală
/ ■■■■ * '■

i — t^Ecurm orffantzate
— Excursie la P a ris «1-293-1 10000

n F» 481-203-324 io oro •
5 S ‘ - n " ■ ‘ 431-103-727 io oro • *r.« • -1
F» m'. 459-1-2829 10 009

’ 'ii1: ■ rș F» 410-1-127
497-152-14

10 OM)
10 0» so oro' H ■

— Excursie in Italia «3-102-31 0 500
FI

~' - *■ “■ '■1' ■ 463-1-86 9 509 î 1
«« r« te*'/ ' ' 423-1-1 9 MO

• F» 459-205-481 0 309
427-1-653 0 500

H ■ -159-1-494 9SOO 57 080
— Excursie la Atena 418-216-61 6 500

r» 7 ' ■ s-' 417-219 46 6 590
■sio-iro-i« 6 500 f y f. .1
436-1-597 
«3-97-2

0 500
0 500

1 .............. FS " ' ' ' n

în U.R.S.S.
32 500

— Exr.ur.iio 499-212-10 a oro
' f9 rB 427-1-100 0 000

410-1-1® 6 000
V ? •tro-621-4 0 009

(îllPlTTlo , ' tl 459-1-1239 6 000 30 000
11 — Excursii indieidualc
— Excursie individuală 493-899-06 e oro

u 403-1-257 e oro
F5 '' M 409-202-25 6 009
F» W •110-113-81 6 oro

W • 416-215-124 oooo
1 FF . ■ ' ' F5 424-210-9 0 080

ir» 418-211-0 soro
• fă.-’ ' 436-289-1 o oro .

" ■ * » » F» 443-1-472 oooo
FJ Fî’ 452-1-SS3 6 oro
n F» 431-1®-873 0 090

” FS • ' f» ; 461-208-336 8 OM
B7 403-201-103 0 OM ■ '■
!• , ES 434-103-1017 o oro

- n 459-1-753 oooo ,
0 009

- X '
,, 459-203-2S0

»» 400-206-1-13 6 oro ‘ te ■
»» 4®-i-ca 0OM
r» 't®-.17B-9 6 000

I» 409-1-678 . 6 000 1 •
,■ •--.r.**.»•

a, a-.c-’TCT.

, 410-1-481, . ,
‘ 451-1-23 ■ - -X

■

• • r» •1 423-615-41 6 OM
• » 1 ' 436-202-70 8 OM '
i» .. 443-1-175 6 OM
w ■ „ •452-1-471 ■ 6 090
n ,, 431-103-667 ■ 6 0*50

461-218-1 ooro
n M - iro-l-TTO 6 000

.J 434-103-779 GOOO>» 459-1-370 6 090
FI 459-1-2751 6 000

F» 46O-1-I135 6 000
;f, s . FS .. 4®-l-109*1 ■ 6 oro 210 oro

MOSCOVA 28 — Corespondentul tari al unor ministere și cfcparta- 
Agerpres, L. Duță, tiaiwmlio : VI-’ mente sovietica.
neri s-au încheiat la'Moscova lu- Au' fost prezcrtți ambasadorul
crfirlle celei de-n șasea sesiuni a ------ *-- 'i---
Comisiei intefguvernameritale romfi-;. 
no-sovlellce de colaborare economi
că.

In aceeași zl, tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte ftl Consi*? 
Iliilui de Miniștri, președintele părții 
române in comisie, și tovarășul M« A. 
LesecUto, vicepreședinta al Consiliu
lui de Miniștri, președintele părții 
sovietica In comisie, au' semnat co
municatul cu privire la lucrările se
siunii. ,

La ceremonia semnării au partid-, 
pat membrii celor două . delegații, 
conducători ai unor ministere șl de
partamente sovletlee. Au fost pre- 
zenți ambasadorul Republicii Socia
liste România in Uniunea Sovietică, 
Gheorghe Badrus, șl membri al Am
basadei române la Moscova.

M. A. Lesedfeo a oferit o rccep-
■ței române con- 

... Gheoirgha Rădu-
neroportul Șeremellevo, tovn- 
Gheorgho Rădulescu n fost sa
de M.A. Leseclko, dc conducă-"

țla in cinstea delegați! 
duse dc tovarășul G' 
lescu.

■ La 
rășul 
lutat

român Gheorghe Barlrus ț!' membri 
ai,Ambasadei române la Moscova.

*
în aceeași zl, tovarășul Gheorghe 

Rădulescu s-a înapoiat In Capitală 
împreună cu persoanele oficiale caro 
l-au însoțit, Ioan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini, 
MihaSl Florescu, ministrul Industriei 
chimice, ’Mihai Sudez, ministru se- 
crotar de stat la Ministerul Econo
miei Forestiere șl Materialelor do 
Construcții, Radu Constanllnescu, vi
cepreședinte al Comisiei guverna
mentale de colaborare șl cooperare 
economică șl tehnică, consilieri ți 
experți. .. . , .

La sosire, pe aeroportul Otopenl, 
erau prezcnțl tovarășii Janos Fr.- 
zckas, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Vosllc Gllga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, alto 
persoane oficiale.

Au fost dc față V. S. Tlkunov, în
sărcinatul cu afaceri nd-lnterim al 
Uniuni! Sovietico la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

V TRAGEREA LA SORTS PENTRU TRIMESTRUL IS/1972
5 1

Numărul
libretului

. clșttaăter

70S—20—223 
702—1—12302 
702—1—36112
702— 223—183 
733—1—2342 
733-1-23257
703— 1—19934 
703—293—3303 
732—1-5003 
732—1—33701 
700—1—6632 
769—1—1W®S 
709—1—47799 
709-1-62448
709— 217—5734 
724—101—1779'3 
708—1—9383
710— 1—5210
728— 201—1103
710— 113—7662 
713—1—11037 
715—1—53176 
715—1—72287 
715—1—65425 
754-1-11129
711- 107-057 
710-1-29810 
710—209—1566 
724—153—3®)
740— 1—0110 
717—1—21578'. 
717—1—383'03
713— 194—850 
751—208—33 
730—1—2856 
710-217-9® 
710—203—M39 
717-171-1744 
727—1—27®! 
720-604—32
741— 201-116®
714— 817—50 
750-221—22 
750—1-25240 
703-510-42 
703-621—121
729- 420-173 
7M-2M-38OT 
536-1-27(66 
736-1—17215 
.730—212-15370 
753-222-0

741-0—633 
745—2—(®3I 
723—103—6439 
743—1—31903 
743—1—50597 
743—203—31M
722— 239—154 
755—202—1470 J 
752—201—952 
752—1—28081 
752—233—83 
726—1—313 
739—223—0 
731—103—14137 
731—106—20*524
731— 111—11GW 
761-298-9223
761— 2ffltf-348U
706- 1—14965 
7EI—1—10832
762— 201—44® 
702—210—11SIB
734— 103—32216
763— 139—716
764— I—1M87
738— 102—2458 
759—1—61051 
750—14-9229*}
739— 1—111247
759— 1—126®® 
738—103—12G®6
700— 1—15817 
7G0—1-43S2D 
769—207—46®
760— 201—724
765— 1—5739
723— 137-^073
701- 1—6705
701— 141—1429
702— 1—3£®«)
702— 203—459
735— 214—467 
7,35-1—20737
703- 1-13M4 
703—809—6933
708— 102—3231
732— 1—2339.! 
703—1—2218
707— 214—4
709— 1—40083 
700—1—58551 
709—213—693
724— IM—11320 
7*45-202-701 
703—213—83

131
132
133
134
135
IM
137
133
139
140
141
1*12
143
144
143
146
1.47

710—269—43 
7®—201—11031 
710—129—230 
713—1—14411
715— 1—67078 
713—1—81823
710- 816-331
711— 102—6190
716— 1—^2-52
716— 1—40571
742— 1—2259 
748—1—545
717— 1—1066! 
717—1-3-1314
713- 102—2774 
724—1—13®7 
730—201—1329 
719—1—10373 
719—209—1334
711— 233—621 
727—1—211KB 
727-233—2006 
741—201—137

1 758—210—263
754—203—2004 
730—1—18413 
730—211—12201 
734—1—1068*4
714— 1—2075 
733-202—780!
738—1—14717
730— 1—42009 
738—212—OT®0
738— 211—2032 

. 741—1—128S8
753—1—5305 
723—102—1247 
713—1—22538
743— 1—45060 
743—1—593®)
712— 1—981 
747-1-1 urna 
723—1—1292 
732—1-20023

' 732—202—1020
704—î—4013
739— 1—6646 
723—201—1519
731— 106—3419 
731—111—4709
761— 205—24699
701— 203—30439
762— 207-14<»8 
766—201—4015
702- 1—20692 
762—210—2441 
73.1-103-25037

703-1—11317 
785—1—1ÎM2 
Till—203—4388 
759—1—47100 
759_l_0.M)10 
739—1—105789 
739—1—122037 
764—202—3314
759- 207-3902
760— 1—38731 
760—20-3—15310 
700—299—3111 
760—202—12002 
721-1—1771

CLștlgătorli excursiilor organizate 
precum șl ’cel care In locul excursii
lor individuale clțiigate doresc 
excursii organizate, au obligația să 
se prezinte ih cel mult 30 zile de In 
data , tragerii la sorți la filialele;

C.E.C. penim îndeplinirea fonnaUU- 
țllor necesare efectuării excursiei.

în cazul nenrezentării In- termen 
sau al ncefecluârl' excursiei, atll 
pentru excursiile organizate dl și 
pentru ce:e Individuale, clștigurlle se 
plătesc In numerar

COmUNJCÂTUL SESilNJI
în zilele de 28—28 Iulie 1072, la 

Moscova a avut' loc cea de-a șasea 
sesiune a Comisiei Intcrauvornamen- 
tale româno-sortetlce de colaborare 
economică. Delegația română n fost 
condusă de Gheorghe Rădulctcu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia, președintele părții româna In 
comisie. Delegația sovietică a fost 
condusă de M. A.' Lescclko. vlccpre-, 
ședințe , al Consiliului de Miniștri al 
Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste. președintele părții sovietice 
In comisie.

Sesiunea a examinat modul In care 
au fost traduse In viață recoman*: 
dările și hotăririle sesiunii anterioare 
a comisie! pentru dezvoltarea cola- 

-borărll .româno-sovletlce in princi
palele ramuri ale producției materia
le șl extinderea , schimburilor da 
mărfuri dintre cele două țări.

In perioada scursă ■ de la sesiunea 
a*clpce4 nu avut loc intllnlrl de lucru 
ale președinților celor, două părți tn 
comisie, intllnlrl intre miniștri și alțl*. 
factori de răspundere din ministe
re șl organe centrale economice din 
cele două țâri, precum șl reuniuni nlQ 
grupelor, mixte do lucru. .Au fost 
semnate acordul româno-sovjetlc in 
domeniul turismului, precum și pla
nul de colaborare inirc Consiliul Na- 

entru' Silință și Tehnologie din 
ca Socialista România șl Co-’ 

..... . „L .7^;..ță șl Teh
nică din U.Rs.s. Au*fost elaborate*' 
măsuri menite să ducă la finalizarea 
diferitelor acțiuni de colaborare și 
cooperare convenite ; a crescut volu
mul comerțului rorițâr.o-sovletic.

Făclnci bilanțul îndeplinirii reco
mandărilor și hoiărirllor sesiunii a' 
cincen, părțile au sublJnînl. cu satis
facție rezultatele obținute..

Totodată, părțila nu subliniat in
fluența favorabilă pa care o exercită 
asupra dezvoltării relațiilor «Hronomi- 
ce româno-sovletlce hotărlrllo sesiu
ni! a XXVI-a a Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc — care a tj- 
doptat noi măsuri privind Înfăp
tuirea . In continuare a prevederilor 
programului ț complex -r precum, șl 
Intllnirea dintre președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Ghcorghe Maurer,: 
și 'președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.. Alexei Nlkolncvicl Ko 
slghln.

181 '>
182 
1® 
184 
1® 
186
187 
1® 
iro 
1M) 
101
102 
1® 
194
193
10-3
107 
lffl 
109 
2OT 
291 
202 
2® 
281 
293 
236 .

715—256—61 
702—1—13279 
702—1—30589
702- 224 -289 
735—1—4310 
735—1—25519
703- 1-10411 
703—203—3906 
732—1—7709 
732-1—34023 
735—1—8903 
709-1—20718 
709-1—58192 
70'9—1—62715
709— 217—0089
724—104—18131 
708—1—8779
710— 1—3867 
728—201—1863
710- 113—8052 
715—1—13454 
715—1—53710 
715—1—72669 
715—207—149 
75*5—1—11519
711- 132—3(5 
710-1-30312

718— 209—ll»3 
724—001—833 
748—1—9474 
717—1—22193 
717—1—30810
713— 104—1'85
714— 115—80 '
739— 1—3142
719— 217—1307
719— 203—6920 
717—174—69 
727—1—27S04... 
738-21*5-101 
741-201-12933
722- 228-49 
745—4—427
730— 1—25527 
703—522—507
740— 1—232 
748—1—1253 
736—208—4331 
736—1—20275 . 
733-1—57603 
733—212—15707 
70*1—418—54
741— 207—432 
743—2—6015
723— 103—6714 
743—1—32613 
743—1—51012 
743—208—3189 
723—122—*457 
755—202—1081 
752—204—1282 
752—1—28388 
713—510—64
720- 1—10M
700— 015—160
731- 103-14007 
731—1W—21075 
731—111—110®)
701— 208—10058
701- 208—33145 
70S—1—15910 
762—1—12387 
7®—201—6300
762- 210—12238 
731—103—3201®
763— 139—1152 
76!—1—16701
738— 102—3201
759— 1—62049
739— 1 — 02 r < 3 
750-1—1116® 
750—1—126350 
738-103-132S3 
700—1—17433 
7®)-l—«253 
769-297-5815
760— 201—3132 
763—1—6351
702— 1—0157

270 
’271
272'
273
274
273
276
277
278
279
289
281
282
283
284
285
288
287
2®8
289 
.290
291
2®
293
20!
203
293
297
293
209
MO
301 
332.' •
303
304
303
30B
307

- 3® 
3W
310
311
312
313
314
315
310
317
318
310
320
321
322
323
324
52.5

701-205—2161
701— 201—2916
702— 1—23539
702— 1—41472 
713—1—2549 
733—1—13622
703— 1—4473 
73*4—201—247 
732-228—38 
732—1—21237
732— 1—MSffî 
707—1—2534 
709^1.-32923
709— 1—53769 
703—208—2843 
724—102—2832 
721—1—160 
703—202—35*4
710— 1—12416
733— 201—3723 
710—120—2258 
715—1—33414 
715—1—01713
715— 1—77869
718— 1—5774 
75*4—203—2393
716— 1—10318
716— 1—38164 
710—334—17
740— 202—1386
748— 2S9—23
717— 1—29238 
717—210—3927 
724-1—8108 
74D_l_720a
710— 208—1406
719— 201—04®
711— 1—3847 
727—1—14368 
727—1—33218 
7®—203—1404
741— 212—1933 
736-1-7882 
730-1-61 
750—211—73®
734— 1—11531
749— 1—9272 
746—1—6020 
710—204—1®! 
736—1—384® 
736-1-51813

. 736—279—3772 - 
741—1—51® 
710-621-147 
745—2—12016 
743—1—8333

rea autoturismului mal 
tribuUa de 5 MO lei).

Titularilor libretelor de economii 
care In cumd unu! nn oremergâtor

334
3®
338
337
3S3
37!)
340

'341 
3*12
343
344
345
316
3-47
349
349
330
351
332 ’
353 '■
354
355
336
357
358
353
300 
Ml
M2
383 >
Ml
3®
300
307
398
309
370
371
37?
373
374
373
370
377
378
370
380
3SJ
3B2
3®
334
335
386

743—1—ÎC'ICT 
7*13—1—55393 
743—209—71® 
747—1—6727 
735—201—2301 
752—1—1940 
752—1—33173
733— 1—4304 
739-293—12
723- 1-6®! 
731—1®—23278
731— 106—27810 
701— 205—178S0
781— 298-24259 ' 
7®—207—8170 
766-1-23019 
7®—1—23031
782— roi—16549 

' 734—103-'1*1984
734— 103—37256 
7Q3—201—5622 
704—203—8301 . 
759—1—26032 
739—1—74993 
759—1—1004)97 
759—1—117272
759— 203—6159 
733—103-.10878
760— 1—31383
750— 208—4fl®7
700— 200—3536 
760—201—11837 
703-^1—14050
701— 263—2355 
719—212—1562
702— 1—17175
702— 1—3® *14 
701—532—222
735— 1—8931 
733-177-551
703— 1—2I®M 
703—314—809
732— 1—13537 
732—1—353SJ3 
721—210—100 
700—1—23166 
709—1-^499® 
709—201—1420
709— 218—801
724— 104—IOT® 
7®—1—11621
710— 1—8310 
728—roi—3727
710— 118—309 
715—1—21270 
715-^1—36312
715— 1—74393
716- 207 -2424
751— 1—13301
711- 216-861 
71,6—1—32183

puțin con-

716— 215—3.801 
724-633-83
748— 1—10908
717— 1—24594 
717-1—4COT3 
713—194—33 M '
749— 1—2280 
731—1—2020 
710—201—4559
710— 203—8716 
727—1—3*597 
727—1—2®913 
736—221—100 
741—201—13830
756- 1^*1151 
745—1—3758
750— 211-042'
734— 1—5006 
740—1—1806 
740—l-d237
736— 234—424 
7M—1—31Z3O 
738—1—40017 
7M—212—17000 
704—523—2757 . 
70'9—719—155 
743—2—870*4 
723—135—783 
7*43—1—34835 
7*53—1—52523 
7*43—209—21*32
737- 213-213
735— 202—3817 
727—137—39TO

, 732—1—31309
711— 212—415
757- 1—1520 
723—1-1M1'1 
731-103-10436 
731—106—23817 
701—295—7324
781- 208-16083
701— 201—3089 
763—1—10108
762— 1—16820
702— 201—11142
782— 210—13890 
734—103—34240
763— 139—2834 
701—203—3113 
759—1—4*158

/ ST
759—1—67123 
739-1-03237 
739-1-113493
759— 1—127503 
738-103-15951

. 760—1—22881
760— 1—13701 
7OT—207—8347 
760—201—7548 
763—1—10061

Delegația română a subliniat aten
ția specială acordată dezvoltării re- 
iațlllor ecoiiornlce dintre România și 
U.R.S.S. In raportul prezentat in Con
ferința 'Națională a Partidului Co
munist Român din 19—21 iulie 1072 
de către tovarășul Nlcolne Ceaușescu, 
secretar general ni P.C.R.. pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Soclallsîe România. în în
făptuirea Indicațiilor Conferinței Na
ționale, partea română a prezen
tat: no) propuneri privind dezvol
tarea comerțului româno-sovletlc și 
promovarea cooperării economice șl 
tehnlco-șlilnțiflce dintre cele două 
țări.

Părțile au annlizât multilateral po
sibilitățile do majorare a volumului 
schimburilor comerciale șl de adin- 
cire a cooperării și specializării In 
producție.

în ac«Mi spirit, sesiunea a convenit 
măsuri menite Bă accelereze lârglrcii 

de cooperare și specializare In pro
ducție in domeniile industrie! chimi
ce, petrochimice șl de prelucrare a 
țițeiului, Industriei' ■' siderurgice, In
dustriei electronice șl *de automati
zări, JnduBtrlOl constructoare de ma
șini grele energetice și de transport, 
industriei do mașinl-unelle șl me
canică fină, industriei constructoare 
de mașini ‘ pentru - industria ușoară 
și.ălimențftcă,iKpr®rtim ișL .Industriei 
«xra^'tructoasesdfflrjiittifijalcagrlcole, da 

, mașini ■! pentru ' Industria; ;do .prelu-» 
orare ă țițeiului,- industriei textile 
și, pielăriei;;a' lemnului și celulo
zei etc.

Au "fost examinate' — in domeniile 
amintite — posibilitățile de lărgire a 
capacităților de producție, partici
parea la crearea de noi capacități de 
producție; acordarea de , asistență 
tehnică, Intensificarea schimburilor 
reciproce da produse.

Potrivit hotărlrfior sesiunii comi
siei, in jierioada imediat următoare 
se vor perfecta convenția privind 
participarea României la construirea 
Combinatului de celuloză de la. Ust- 
Him, In ' concordanță cu convenția 
generală' adoptată asupra acestei 
acțiuni In'timpul sesiunii a XXVI-n 
a C.A.E.R., contaactelc privind livră
rile din U.R.S.S. pentru construirea 
In România, a unei instalații de pro
ducere a cauciucului izoprenlc, a 
două baterii de cocsificare, a unor 
Instalații do turnare continuă a oțe
lului In sleburi. a unul laminor poriT. 
tru oțeluri allato ș.a., contractele 
pentru fabricarea șl livrarea din 
România do utilaje* șl instalații în 
«vederea codslndril In U.R.S.S. a 
unor rafinării de Cite 6 milioane tone 
țiței pe,an, precum și contractele de 
cooperam în domeniul fabricării de 
utilaje energetice nucleare șl ele sub- 
ansamblo ,pentru. producția de auto
mobile', autocamioane și mașini a- 
gricole.

Părțile nu convenit pa, in tri
mestrul III al anului 1672, să Înceapă 
lucrările do coordonare a planurilor 
pe perioada dncinalulul viitor, 
urmlnd cn organele centrale de pla
nificare șl' celelalte organizații cen
trale să urmăreasci;, In procesul 
coordonării planurilor, elaborarea do 
propuneri .de lărgire șl Intensificare 
a colaborării economice reciproce, de 
creștere continuă a schimburilor co
merciale "dintre cele două țări.

Volumul schimburilor comerciale 
reciproce ale Republicii Socialiste 
România șl . U.R.S,S., convenit pen
tru perioada, actualului cincinal 
(1971—1975),■ prin acordul' comercial 
de lungă durată, prezinta o creștere 
de circa 32 la suta față de volumul 
schimburilor realizate în perioada 
cincinalului anterior (1980—1970). Se
siunea, conslntlnd cu satisfacție 
creșterea continuă a volumului co
merțului texlerlor reciproc, precum 
și dorința ambelor părți de a depune 
toate eforturile pentru sporirea 
schimburilor. comerciale, In concor
danță cu potențialul economic în 
continuă cȚi^tcre al 'celor două țări, 
n stabilit ca, ptnă la sfirșiiul acestui 
an, să se analizeze posibilitățile de 
lărgire a livrărilor reciproce pe anii 
1073—lim, peste prevederile acor
dului de lungă durată.

DesfășuralA intr-o atmosferă to
vărășească, de lucru, sesiunea a, șasea 
a Comisiei Inlerguvemamentale ro- 
mând-sovletlce de "colaborare econo
mică a marcat un nou pas pe cnlen 
dezvoltării ascendente a colaborării 
șl cooperării economice șl tehnlco- 
ștllnțlrico dintre România șl U.R.S.S., 
In spiritul relațiilor de prietenie 
frățească dintre, cele două țări șl 
popoare ale noastre.,

Numerele extrase la tragerea din 
28 Iulie 1072 :

Extragerea I : 28 55 ® 88 84 51
14 58 50

Extragerea a H-a : 34 10 53 , M
71 72 7

FOND GENERAL DE PREăHI : 
1 (M3 877 lei din care M 181 lei report.

Plain premiilor va începe in Ca
pitală de la 5 ăugusl pînă In 11 sep
tembrie ; in țară de la 9 august pirul 
la 11 septembrie 1072 inclusiv.

curtntul.de
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DECLARAȚIA CONFERINȚEI PARTIDELOR 
COMUNISTE ȘI MUNCITOREȘTI EUROPENE

Sprijin si solidaritate aciin cu lupta 
popoarelor Vietnamolui si întregii hidochine!
PARIS 28. (Agerpres). — La în

cheierea Conferințe! partidelor comu
niste șl muncitorești europene in

I

ș

niște șl muncitorești europene In 
sprijinul luptei poporului vietnamez, 
ale cărei lucrări s-au desfășurat la 
Parte In ziua de 37 iulie, a fost dală 
publicității următoarea' declarație :

„De pește zece" ani, Statele Unite 
duc Împotriva poporului vietnamez 
un război atroce. Administrația S.U.A. 
vorbește mult despro pace, dar, în 
fapt, intensifică agresiunea.

■ Vlollnd angajamentele luate acum 
patru, ani, Statele Unite Iși intensifi
că bombardamentele asupra terito
riului R. D. Vietnam. S.U.A. distrug 
sistematic bunuri vitale, orașe șl 
sate, Întreprinderi Industriale, școli 
si spitale. în ajunul musonulul, 
S.U.A. atacă, diguri șl baraje, risrind 
să provoace inundarea de teritorii 
imense șl să producă suferințe de 
nedescris —•'—‘ ‘ 
omenești.
exlvuilî „<JS lllipvu 1VU i.v-

plUor, băirinllor. încâlcind din nou 
dreptul Internațional, Administrația 
Nlxon organizează blocada maritimă 
împotriva ‘R. D. Vietnam, stat suve
ran.

In Vietnamul do sud, S.U.A. Iși in
tensifică bombardamentele la maxi
mum. folosind substanțe toxice șt 
chimice, defollante, napalm și fosfor, 
bombe cu bile, armamentul cel' mai 
jierfecțlonnt al arsenalului lor ; dis
trug sistematic orice formă de viață 
pe regiuni întregi. Să distrugă totul, 
eă pirjoleaseă totul, să ucidă totul — 
aceasta este’ realitatea politicii impe
rialista a Statelor Unite.

Niciodată’ n-au fost revărsate pe un 
teritoriu atltea mijloace de distruge
re ; niciodată nu au fost folosite atl- 
tea mijloace împotriva unui pojxir.

Acesta este un adevărat genocid la 
care se dedă imperialismul american, 
in Vietnam. '

Războiul K-n extins asupra Întregii 
Indochina, in Laps, !n Cambodgia.

Dar nu vor realiza nimic : nimic hu 
—“te zdrobi voința popoarelor in 

îlîu libertatea șl Indepen- 
____ .Au apus pentru totdeauna 
timpurile dnd Imperialismul putea să 
decidă după imnul său plac soarta al-

pontru milioane do ființe
__  S.U.A." duc un război de 

exterminare Împotriva femeilor, cb-

poate zdr( 
lupta peni 
dența lor.
timpurile dnd Imperialism, 
decidă după Imnul său plac 
torn.

Politica escaladării agresiunii n- 
merlcanc șl a „vietnamlzării0 răz-

Iwlulul eșuează datorită eroismului 
poporului vietnamez șl a itoțtaarclbr, 
laoțian și khmer. Acesta este, un 

încercărilor lmpcrlallsmuiui de a re
glementa problemele internaționale 
de pe ..poziții de forță". în lupta lor 
admirabilă, pntrldțll Întregii Indochl- 
ne se bucura do sprijinul ferm și do 
asistența pe care ie-o dau, po toate 
planurile, Uniunea Sovietică șl toate 
celelalte țări socialiste. Ele se bucură 
de sprijinul șl solidaritatea activă a 
partidelor comuniste șl muncitorești, 
a mișcărilor de eliberare națională, a 
forțelor progresiste șl pașnice din lu
mea întreagă. în înseși Statele Unite 
crește mișcarea de protest Împotri
va acestui război injust și curentele 
favorabile unei (soluționări pașnice 
se consolidează.

. Lupta poporului vietnamez pentru 
dreptul său Inalienabil de a-șl ho
tărî el însuși proprln-i soartă . este 
cauza tuturor popourelor care luptă 
Împotriva imperlallfimuiul.

Nu există astăzi o sarcină mal no
bilă și mal urgentă dedt aceea de a 
sprijini popoarele Vietnamului. Lao- 
Bului șl CambodgleL- de a denunța 
crimele americane Înfăptuite In In
dochina.

Reprezentanții partidelor comu
niste șl muncitorești ale Europei, În
truniți la Paris la 27 iulie Î072, îșl 
reafirmă sprijinul ferm față de pro
punerile echitabile și constructive ale 
R.D. Vietnam șl ale Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de sud, caro exprimă 
aspirațiile legitime ale poporului 
vietnamez șl oferă o bază Justă pen
tru soluționarea pașnică a unul con
flict care pune in pericol securitatea 
tuturor popoarelor. Războiul de agre
siune, nu va fl niciodată un mijloc 
de reglementare a problemei viet
nameze. O astfel dc reglementare 
trebuie să fie găsită Ia Conferința de 
la Pnris.

Reprezentanții partidelor comunis
te și mimcltoreștf din țările Europei 
cer guvernului Statelor Unite șă In- 
eeteze imediat bombardamentele șl 
orice net de război împotriva R.D. 
Vietnam, să ridice blocada porturi
lor sale, să pună capăt genocidului 
și să-și retragă fără intlrzlcre șl

:oteiul eșuează datorită eroismului 
poporului vietnamez șl a po|x>arelor 
laoțian și khmer. Acesta este un 
exemplu răsunător al falimentului

[lamenta

fără condiții. trapele șl armamentul 
din Vietnamul de sud și din Întrea
ga Indochină, să renunțe la spriji
nirea Iul Thieu, să pună capăt ori
cărui amestec In treburile interne 
ale Vietnamului, I-iosului și Corn- 
bodgiel. »

Dreptul inalienabil al popoarelor 
vietnamez, laoțian' șl Erhmer de a-șl 
hotărî propria lor soartă In pace și 
Independență. — trebuie să fie recu
noscui. Față de intensificarea agre
siunii americane/ declarăm In mod 
solemn că nu vom da nici un mo
ment de răgaz agresorului.

Chemăm pe loji comuniștii din 
toate țările europene să ridice și mal 
sus steagul solidarității proletare cu 
eroicul popor al Vietnamului, cu pa- 
trioțli din Lăos și Cnmbodgia.

Chemăm clasa muncitoare din ton
te țările europene, oamenii muncii 
de la orașe și sale, ■ democrații, pe 
bărbații și : femeile cărora le sini 
scumpe pacea, dreptatea șl indepen
denta, « manifeste față de popoare
le Indochlnel solidaritatea cea mal 
activă. ‘

Ne adresăm In moți deosebit tine
rel generații; entuziasmului său ge
neros, pentru ca ea să-și intensifice 
ș! mai mult sprijinul față de frații ri 
surorile din Indochina.

Pehtru a face să triumfe cauza 
Justă a popoarelor’Indochlnel. o Im
portanță hoifirltoare dobindesc ac
țiunea convergentă, lupta unită, uni
rea tuturor , torțelor revoluționare, 
democratice și. pașnice.

Solidaritatea cu popoarele Tndo- 
chinei a devenit cauza manifestării 
unității de acțiune pe un plan tot 
mal larg intre' comuniști, socialiști, 
toate torțele progresului și păcii. în 
cadrul bisericii și al maselor de cre
dincioși crește conștiința importan
ței problemei' vietnameze.

Declarăm că slntem gata să discu
tăm cu oricine acțiunea de desfășu
rat In comun.

Să acționăm împreună pentru b 
pune capăt, genocidului din Viet
nam 1

Să nu rămină nici un om de bună- 
aredlnță In afara acestei acțiuni !

Să Întărim sprijinul acordat luptei 
popoarelor Vietnamului șl întregii 
Ir.dochlne pentru libertate, și inde
pendență 1“

1 Ș’ M ?
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• Activitatea 
porturilor a fost 
paralizată

O Acțiuni 
de solidaritate 
muncitorească

O Camera Co
munelor întrunită 
in sesiune 
de urgență

Dorurile londoneze 
pusiR, ca urmare a 
grevei muncitorilor 

portuari 
Telefoto 
A. P. —

LONDRA 28 (Agerpres). — lncc- 
pind do vineri dimineața, cel apro
ximativ 12 (MO de docheri britanici 
se ofU in grevă generală. întrea
ga activitate a porturilor britanice 
a (ost paralizați. Sute de vase sini 
bloeale. Iar. numeroase cargouri, cari 
așteptau să Intre in portul Londrei, 
s-au Întors din drum, indreplindu-se 
spre diverse porturi de pe continent

Intre ‘.imp, acțiunile de solidarita
te eu ■■ lupta docherilor continuă. 
2MK)[de muncitori do la " Șantierele 
navale Clydebank, din Scoția! au 'ho-

intregil 
i inde-

q

dată publicității
La sediul 0. N. U. a fost

Convorbiri româno-indiene
: DELHI 28. - — Trimisul special 

Agerpres, I. Puțlnelu, transmite : La 
Ministerul Atacerllor Externe al In
diei au continuat, vineri, convorbi
rile Intre George Macovexcu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Romă-. 
nla/ aflat in vizită oficială In India, 
șl Ș.K BanerjI, secretar In Minis
terul de Externe Indian pentru țâ-

lnce- tării vineri dimineață, «ă declare o 
grevă de cinci zile, cerlnd suspen
darea legii antlmuncitorețU o rela
țiilor In industrie.

Pe do altă zgirte. In Camera Comu
nelor, reunită In sesiune de urgență; 
ministrul muncii, Maurice McMillan, 
a declarat că guvernul conservator 
nu exclude posibilitatea să recurgă 
la o nouă Invocare a legii relațliior 
In industrie, ceea ce s-nr traduce prin 
Interzicerea tuturor acțiunilor reven
dicative, sub sancțiunea ’ unor" mari 
amenzi pentru uniunile sindicale șl 
chiar a arestării liderilor lori

Vizita la Sevastopol 
a unui detașament de 
nave militare românești

.MOSCOVA 28 — Corespondentul 
Agerpres, transmite : Vineri dimi
neața a sosit In portul Sevastopol 
un detașament dc nave militare ro
mânești, Intre care _ bricui-școală 
Mircea". Marinarii români, In frun

te cu contraamiralul Mihai Aron, 
au sosit intr-o vizită’ ofldală, ta in
vitația comandantului suprem al 
Flotei marine militare, amiralul de 
fiolă al Uniunii Sovietice S. G. 
Gorșkov. Ei vor participa in festivi
tățile prilejuite de Ziua flotei ma
rine militare a Uniunii Sovietice.

în aceeași zi, marinarii români au 
avut o întrevedere cu comandantul 
flotei Mării Negre’ » Uniunii Sovle- 

. tlce, amiralul V.S. SIsoev. Totodată, 
ei au avut o convorbire cu pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Sovietului Orășenesc Sevastopol,' 
P.M. Stenkovol, întllnlrile s-au .des
fășurat intr-o Atmosferă caldă, prie
tenească.

rile din estul Europei. Au fost abor
date, intr-un spirit cordial șl de În
țelegere reciprocă, problemele dez
voltări! relațiilor romăno-Indiene 
șl s-a făcut un schimb de păreri a- 
supra situației Internaționale. In
terlocutorii au exprimat hotărirea 
de a se folosi posibilitățile exis
tente pentru extinderea șl Intensi
ficarea raporturilor în diferite do
menii ale relațiilor dintre Ilomănla 
șl India.

în după-amlaza aceleiași zile; 
George Macovescu s-a InULn.lt cU 
ministrul Indian al agriculturii șl ă- 
llmentațiel, Fakhruddin All Ahmed, 
cu caro a conferit asupra unor pro
bleme de Interes reciproc.

să participe 
la pregătirea multilaterală a 
Conferinței general-europene"

ROMA 2a (Agerpres). — „Italia 
este gata să participe activ la pre
gătirea multilaterală - a conferinței 
general-europene In problemele secu
rității șl cooperării" — a declarat 
ministrul italian al afacerilor externe, 
GIuscppo Medici, In cadrul Comisiei 
pentru afacerile externe a Senatu
lui

? 5

La-Beriin șl Helsinki s-a anunțat 
oficial că luni, 31 iulie, In cipltata 
finlandeză vor Încep® convorbiri în
tre reprezentanți al Finlandei și 

i R.D. Germane In vederea stabilirii 
do relații diplomatice.

Convorbirile au loc în conformitate 
cu propunerea, guvernului finlandez, 
din 10 iulie, privind angajarea de 
convorbiri in vederea recunoașterii 
diplomatice reciproce, șl cu răspun
sul guvernului R.D. Germane, din 
12 iulie, relevă agenția A.D.N. Dele
gațiile' celor două țări vor fl! con
duse de ambasadorii Kurt Nler, șef 
al Depărtam catului nentru problema 
scindlnave din M.A.K al R.D.G., șl 
Paul Gustafsson, reprezentant al 

' M.A.F. finlandez. ... ’
Guvernul finlandez a propus arh- 

bslor state germane, :lhcă de ta 10 
septembrie 1071, angojarea de con-

vorbiri ta vederea recunoașterii-dl- 
pjomailce. La 10 Iulie-1972, invitația 
a fost reînnoită.' In declarația dată 
publicității la această ultimă dată, 
guvernul finlandez aprecia că a so
sit momentul pentru Întreprinderea 
de acțiuni concrete In vederea sta
bilirii de relații diplomatice Intre 
Finlanda «i cele două state ger
mane.

Agenția, D.P.A. transmite, pe de 
altă parte, .eă, după cum a anunțat 
un purtător de cuvlnl ai Ministeru
lui vest-german al Afacerilor Exter
ne, guvernul R.F. a Germaniei se va, 
tatnînl la 9 august pentru a discuta1, 
problema relațiilor cu Finlanda.

(Agerpres)

NEW YORK 20 (Agerpres). — La 
sediul Națiunilor Unite a fost dată 

■ publicity-ii ordinea de zl provizorie a 
celei de-a 27-a sesiuni n Adunării 
Generale a O.N.U., ale cărei lucrări 
se vor deschide ta 19 septembrie. Ea 
cuprinde, între altele, rapoartele se
cretarului general. al O.N.U. șl al 
președintelui Consiliului de Secu
ritate, ale diferitelor Instituții spe
cializate, precum șt dezbaterea pro
blemelor internaționale actuale.

Dintre problemele politice înscrise 
rețin, in mod deosebit, atenția 

dezarmarea generală și totală, Con
ferința mondială pentru dezarmare, 
aplicarea declarației O.N.U. asupra 
Întăririi securității internaționale, 
crearea condițiilor favorabile pen
tru accelerarea reunlficăril inde
pendente și pașnice a Coreei, situa
ția din Orientul Apropiat, admite
rea de noi state în O.N.U.

Examinarea rezultatelor șl pu
nerea în aplicare a recomandărilor 
celei de-a treia Conferințe a Na
țiunilor Unite pentrn Comerț ‘și 
Dezvoltare șl ale Conferinței de jla 
Stockholm asupra mediului încon
jurător vor constitui punctele prih- 
dpalo ale dezbaterilor economice.

De asemenea, pe agenda de lucru 
figurează o seric de puncte privind 
lupta popoarelor coloniale pcnlîrn 
dobîndirea Independenței.

HANOI 28 (Agerpres).-- — Aviația 
americană n atacat, la 2fi Iulie, nu
meroase zone populate din orașul 
Tai Phong șl, dinlr-o serie de pro
vincii, ale Iii). Vietnam — se arată 
intr-o dedarâțle '.iată publldtății joi 
de Ministerul Afacerilor Externe al 
R. T). Vietnam. Concomitent, navele 
de război ale S.U.A. au atacat mai 
multa localități rurale do pe coasta 
provinciei Quang Blnh.

Declarația denunță aceste noi acte 
de război șl cerc guvernului ameri
can să înceteze imediat bombarda
mentele asupra R. D. Vietnam, mi
narea șl blocarea porturilor nerd- 
vletnamcze, toata actele Îndreptate 
împotriva suveranității șl securității
R. D. Vietnam.

* ■ ■ ’ • 
, Agenția V.N.A. anunță că aviația
S. U.A a atacat, pentru a clncea 
oară, digul de In Song La ’ din pro
vincia Ha Tinh.

Conferința de presă 
de la Hanoi

' E

HANOI 23 (Agerprcș). — A^.ș>- 
țja ■ V.N.A.-.relatează’.ca Ngb Dien, 
șeful departamentului presei și 
Informațiilor al Ministerului de Ex
terne al R. D. Vietnam, a organizat 
la Hanoi o. conferință de presă. Răs- 
punzliid la o întrebare, Ngo Dien a 
spus că victoria senatorului McGo
vern In convenția Partidului demo
crat reflectă o nouă tendință în 
S.U.A Ea se datorează, In princi
pal, poziției In problema Vietnamu
lui a lui McGovern, care susține că 
trebuie încetate Imediat tonte itom- 
bardamentele S.U.A in Indochina 
și că toate trupele americano trebuie 
retrase din această zonă, fără nici un 
fel do condiții prealabile. Această po
ziție, a menționat Dien, conține cle
mente pozitive, cnro ar duce la o 
reglementare justă șl pașnică a pro
blemei Vietnamului.

La o întrebare privind afirmația 
Departamentului de Stat că bombar
darea de către forțele S.U.A. a siste
mului da diguri (lin R. D. Vietnam 
a fost accidentală, Dien a spus : 
„Este ridicol să spui că distrugerea 
digurilor este accidentală. Dacă’ acest 
fapt este atribuit unor „erori0, atunci 
au fost prea multe „erorT. S.UA. 
nu ou dreptul de a ataca nici un 
fel de obiectiv, nici chiar militar, 
în R. D. Vietnam, țară socialistă, 
independentă șl suverană, tar apele 
teritoriale, spațiul aerian șl .terito
riul R. D. Vietnam slnt inviolabile".

Consiliul economic și so
cial al O.N.U. 8 a<îf,i,int ,a 
unanimitate , • la propunerea repre
zentantului chilian, Hernan Sisnln 
Cruz, o rezoluție care cere secreta
rului general al Națiunilor Unite să 
instituie o comisie Internațională de 
cxperțl însărcinați cu examinarea 
activității companiilor monopolista 
multinaționale. ', ■

Prima reuniune a exper- 
ți’OÎ car<1 iau 'n convorbirile
preliminare Intre organizațiile de 
Cruce Roșie din Nordul șl din Sudul 
Coreei a evul loc la Panmunjon. 
Experțll celor două părți au abordat 
unele probleme de procedură legale 
do convorbirile.do fond, pe baza su
gestiilor formulate de delegația Or
ganizației de Cruce- Roșie a R.P.D. 
Coreene in cea .de-a 23-a ședință 8 
convorbirilor preliminare.

Sesiunea Sovietului Su
prem al R. S. S. Ucrainene 
a avut loc la Kiev. Deputatul Ivan 
Grușețkl a fost ales In funcția de 
președinte al Prezidiului Sovietului 
Suprem . nl republicii, In locul Iui 
Alexandr Llașo, numit, la 9 iunie 
1972, președinte al Consiliului de Mi
niștri al Ucrainei.

Secretariatul Federației 
unice a centralelor sindi
cale din Italia 8 Bdre®at preșe
dintelui Consiliului de Miniștri, Giu
lio Andreotti, o scrisoare prin care 
cere organizarea dt mai urgentă a 
unor întllniri intre reprezentanții gu
vernului șl al sindicalelor, in vede
rea exnrnlnăril problemelor socialo 
și economice stringente.

Ciu En-Iai, PremJerul CoM1- 
llulul.de Stat nl R.P. Chineze, o pri
mit delegația Partldidul Kernel din 
Japonia, condusă do Yoshikatsu 
Takelri, președlntelo Comitetului 
Executiv Central al partidului, care 
efectuează o vizită de prietenie In 
R.P. Chineză.

Guvernul Unității Popu
lare din Chile a hotârît ex
proprierea particulare
„Banco de A. Edwards y Companya0, 
ca urmare a Încălcării dispozițiilor 
in vigoare. Conducerea băncii nu a

racțli cu" depunătorii de raplta- 
strălnc, suslrăglndu-so astfel le-

operat in registrele sale o serie do 
tranzncf
litri-1 
gilor fiscale.

O. Z. N.-uri pe cerul brazilian
RIO DE JANEIRO 28 

(Agerpres). — Agenția 
de ftiri braziliană a a- 
r.unfat joi că opt obi
ecte zburătoare neiden- 
tlflcate au întrerupt' un ■ 
meci dc fotbal urmârit 
de 2 M) de. persoane in- 
tr-o localitate aflată la 
130 mile la nord dc Rio.

Agenția adaugă că

REDACȚIA 31 ADMINISTRAȚIA : București, Piața Seta teii. Tel. 17 M 10. 17 ta 1®. Abonamentele
Calea Gcivilei nr. 81—Câ, P.O.B, — r

- '0
numeroase persoane de 
diferite vlrste ți profe
siuni au declarat cd au 
văzut obiectele zbur nd 
fără zgomot ți emlfind 
o lumină de culoare 
portocalie. Toată lumea 
da pe stadion s-a ridi
cat in picioare, jucăto
rii au încetat jocul, iar 
crainicii posturilor de 
radio, care transmiteau

id 
a 

declarat avocatul Bene- 
dlto Rubens. El a ară
tat cd obiectele se aflau 
Ia o mare altitudine, 
dar se puteau vedea u- 
țor cum țapte dintre 
ele urmau un fel de 
aparat-mamă, ■ ladrep- 
tlndu-se de la cit la 
vest. Era ora 22,33.

medul, au începui 
descrie fenomenul,

MOSCOVA 28 — Corespon
dentul Agerpres, Laurcnțlu 
Dufă, transmite : La Leningrad 
a avut loc ceremonia predării 
cargoului ;,Lugoj*, de 8 230 tone 
idle, construit de jonlierul na
val „A. A.I Jdanov*, la coman
da (dril noastre. Au fost pre- 
zenți reprezentanți ai ambasa
dei române la Moscova; precum 
fi conducători al firmelor ,,Su- 
doimport*ți ai șantierelor na
vale din Leningrad.

CHILEpost. Stat unele din cele ma! grave 
inundații din Istoria țării, a spus 
președintele flllpinex, aflrmlhd că 
valoarea pagubelor materiale depă
șește 3W milioane do dolari.

Negocierile japono-ame- 
riCQHe destinate găsirii modalită
ților.de echilibrare a’ balanței comer
ciale bilaterale, au luat sflrșlt, vineri 
după-amlnzâ, fără a permite, așa cum 
se prevedea de altfel, realizarea 
vreunul acord semnificativ.

Unul dintre fondatorii or
ganizației de guerila „Tu- 
pamaros", dln Urusu®y. Țuho 
Maranales Saenz, n- fost rănit grav și 
făcut prizonier — anunță un comu-

O nouă manevră

„Acordul indo-paklsîa- 
nOZ, scmn(R ,a Sioita, este un bun 
Început pentru o dezvoltare pașnică0 
— a declarat primul ministru al In
diei. Indira Gandhi, in codrul unei 
intilnlri- cu membrii partidului de nlcat oficial Uruguayan, 
guvcmămint. Congresul Național 
i!irii,in- Cunoscutul regizor italian

Kim Ir Sen, «aful sla‘1J’ul> Luchino Visconti fl tosl Unjl- 
președintele Cabinetului do Miniștri 
al ILP.D. Coreene, a primit dele
gația guvernamentală a Republicii 
Arabe Yemen, condusă de Mohsln . . v.4
Al ALnl, pflrn-mlntelru și ministru tu’burâri circulatorii, 
nl afacerilor externe, care face o vi
zită oficială de prietenie In R.P.D.
Coreeană. ’

Ministrul afacerilor ex
terne al G.1LP. al Republicii 
Vietnamului de sud, 
Till , Blnh, rare face o vizită de prie
tenie in Cuba. « oferit o recepție. 
Au participat Fidel Castro, prira-se- 
cretar al C.U. al P.C. din Cuba, 
primul ministru al Guvernului revo
luționar. Raul Castrb. prlm-secretar 
adjunct al C.C. ol P.C. din Cuba, 
vlceprim-mîhtslru, Râul Roa. minis
trul afacerilor externe, și alte per
soane oficiale cubaneze.

LucrorDe unei conferințe 
studențești internaționale, 
de’- solidaritate cu studenții .egipteni, 
cu prilejul sărbătoririi a 20 de ani de 
la revoluția antimonarhica din Egipt, 
s-au deschis la Cairo. Participă re 
prezcntanțl *b 53 do organizații stu
dențești. •

0 delegație a Organizației 
pentru eliberarea Palesti- 
jjgj condusă de președintele Corni.
telului F.xmxiUv al organizației, 
Yasser Arnfat, a făcut Intre 17 și 27 
Iulie o vizită în Uniunea Sovietică, 
la invitația j Comitetului sovietic de 
solidaritate cu țările Asiei și Afridi.

Convorbiri franco-vest- 
geimane. |J1 Por,s 811 a'rut ,oc 
convorbiri intre Val^ry Giseard d’Es- 
talng, ministrul francez al economiei 
și finanțelor, șl omologul său vest- 

»german. Helmut Schmidt.

Bilanțul inundațiilor din 
Filipine. Președintele Flilplnelor,, 
Ferdinand Marcos, a nnun'at că nu
mărul victimelor înregistrate in ur
ma Inundațiilor produse de taifunu
rile „Rlta“ șl ..Susan" a depâșit 230 
șl că. In prezent, aproximativ 
2 5®0 OTO de persoane ®e află fără adă-

ff '

a partidelor de opoziție
' SANTIAGO DE CHILE 28 (Ager

pres). — Senatul chilian — In care 
parlamentari! partidelor de opozi
ție democrat-creșiln șl național (de 
dreapta) dețin majoritatea — a apro
bat, joi scara, o moțiune de cenzură. 
Moțiunea, aprobată In prealabil de 
Congres, cerc suspendarea din func
ția de ministru de Interne a lui 
Hernan del Canto. Ea a fost 
prezentată de - opoziție sub pre
textul că ministrul da interne 
ar fi permis . „ocuparea ile
gală a unor Întreprinderi Industri
ale0 și or fi „jenat0 activitatea unor 
reprezentanți ni orgnnelor de presă 
ale opoziției. Prin aprobarea moți
uni! do către Senat, Hernan i del 
Canto este demis, In ' mod automat, 
din funcția pe care .o doțiho In gu
vernul Unității- Populare.

Agențiile de presă amintesc că 
este pentruta doua bară clnd,. in urma 
manevrelor partidelor- de opoziție, 
un ministru chilian de interne este 
revocat din funcție de către parla
ment.- ■ '

CAIRO 2S (Agerprcs). — După 
cum anunță agenția M.E.N., In ea- 
drul manifestărilor prilejuite de săr
bătorirea a 20 de ani de ta răstur
narea monarhiei, președintele Re
publicii Arabo Egipt, Anwar Sadat, 
a rostit, joi seara, o cuvin tare In 
fața studenților și profesorilor de la 
Universitatea din Alexandria.

Președintele Sadat a declnrat că 
Egiptul nu va accepta să fie- pus. In 
„fața faptului împlinit0. Egiptul — 
a continuat șeful statului — n depus 
toate eforturile pentru a ae ajunge 
la o soluționare politică, a conflictu
lui Președintele o menționat că țara 
sa a prezentat,' in februarie 1971, o 
Inițiativă menită să ducă ta soluțio
narea parțială a crizfel,'prevftzind re
tragerea trupelor tarnellene din te
ritoriile ocupata, redeschiderea ca
nalului de Suez șl încheierea unul fl
cord de pace. Dar, a continuat An-

war Sadat, Israelul nu a acceptat «- 
ceste propuneri.

Referindu-ss Ja discursul rostit 
recent de premierul Golda Meir In 
Parlamentul isracllan, președintele 
Anwar Sodat a declarat cft „Egiptul 
respinge" posibilitatea unor nego- 
deri directe cu Israelul atlta timp 
dl teritoriile arabe continuă să fie 
ocupate ; asemenea "negocieri — j a

I"

radio

sportul <!o urgență. In stare de in
conștiență, la un spital, In urma 
unei Intoxicații caro l-a produs grave

„Cosinos-512", un nou,sa
telit artificial si fârnlnlulul, a fost 
lansat in Uniunea Sovietică.

Intr-un accident de tren, care s-a produs in apropiere de localitatea 
Slockerau (Austria), două persoane au fost omorite șl 23 rănite.

Telefbto : ‘ ~A. P. — Agerpres

apus el — ar echivala cu o capitu
lare a Egiptului0.

în discursul său, difuzat de agen-‘ 
țta' MX.N. și de postul de 
Cairo, președintele Anwar Sadat a 
calificat situația actuală cn fiind 
cea mal serioasă din istoria Egip
tului. Ei a subliniat câ „unitatea 
națională este mal necesară decit 
oridnd pentru a duce cu bine Ia ca
păt cele două bâlălll.po care le des
fășoară Egiptul In prezent : edifica
rea unei societăți moderne șl elibe
rarea teritoriilor calo*.

____________________________
'’S > Mii Jw' 'O 1 3 »-!!

Capriciile „verii acestui an 
g-au făcut simțită ji in Polo
nia. După ce, timp de două 
săplămlnl, In numeroase voie
vodate a fost înregistrată o 
caniculă nemailntilnilă — 
mercurul termometrelor urclnd 
plnd la 32 grade C la umbră 
— miercuri, in (ard a pătruns 
un val de aer rece, care a pro
vocat in regiunile din sudul 
Polonie! ploi torențiale, fur
tuni ti descărcări electrice.

Capriciile vremii
Timpul nefavorabil a afectat 

ți regiunile vestice ala Unga
riei, unde se . desfășoară din 
plin campania pentru . ilrlnsul 
recoltei de cereale. Pentru a 
culege păioaselc cu minimum 
de pierderi. In zonele afectate 
da ploi ți furtuni aun fost 
transferate mașini agricole din 

. alte regiuni ale tarii.
■ 1 '' ' 

(Agerpres)

DIALOGUL 1RANCO-ITALIAN 
LA NIVEL ÎNALT

/ ■ - ■ t' . ' ' ' ' ■ ■■ I;
ROMA 28 (Agerp-ei)., — La 

sflrșltel convorbirilor de două 
zile dintae președintele Franței, 
Georges Pompidou,'șl președin
tele Italiei, Giovanni Leone, 
purtătorii de cuvlnt al guverne
lor francez, șl italian au dat pu
blicității un text comun.

Tema centrală a convorbirilor din
tre cel doi președinți a constituit-o 
evoluția Comunității Economice Eu
ropene. Cu acest prilej, a fost ex
primată dorința reciprocă do a se 
realiza condițiile de care depinde ți
nerea conferințe! la nivel înalt a 
„celor zeco°, ia data prevăzută, a- 
dică 19—21 octombrie, ta Paria.

Abordlnd numeroase aspecte a!o 
preconizatei reforme monetare occi
dentale, cei doi șefi de stat au [a- 
juiis la o Identitate do vederi asu
pra - obiectivelor finale. în ce pri
vește controversata uniune economi
că și monetară a C.E.E., părțile nu 
reafirmat „voința lor de a realiza a- 
ceastă Instituție comunitară, Intensl- 
fîclr.d colaborarea In domeniul rao-ficlnd col 
netar".

în domeniul relațiilor externe, cel 
do! președinți au convenit asupra^; 
nor' ..consultări slrinse In vederea 
pregătirii conferinței asupra secu
ri lății ți colaborării europene".

U-

succes
al sindicatelor nipone

Campania revendicativă de pri- ’ ’’ ’ ' ' "
măvara a sindicatelor > Japoneze s-a 
prelungit anul acesta Jn mod ne
obișnuit Ultimii care nu părăsit 

.ele greviste au fost mnrlna- 
docheril din toate porturile 

i ale -JaponleL Este semnlficn- 
faplul că,- pentru primo oară. 
Ilcatele afiliate In Confederația

oblșnu 
picheți 
rii șl 
mari nlo-Jai 
tiv I 
sindicatele ______________ _
Japoneză ■ a muncii, care de obicei 
cooperează cu patronii, s-au ală
turat, de data aceasta, sindicatelor 
progresiste ce se situează ferm pe 
poziția satisfacerii revendicărilor, 
oamenilor muncii. S-a realizat ast
fel on front comun al tuturor sin- - 
dlcataior ■docherilor și marinarilor.

■ Presiunile deosebit de puternice 
exercitate’ de cele șase mari compa
nii de navigație (Nippon Yuscn. 
Mitsui Osk Lines. Shown Shipping. 
Kawasaki Risen, Yamaihlta Shln- 
nihor Steamship fl • Japan Line) 
asupra greviștilor 
In hotărirea lor.

nu l-au clintit 
Contrar așteptă

rilor acestor companii, greva, n În
registrat un record do 90 de zile.

nducindu-lo pierderi de peste 50 
miliarde de yenL în toate porturile 
nipone au fost Imobilizate 1233 dc 
nave. ,

Acțiunea revendicativă a sindi
catelor maritime, caro însumează 
1G9 0'110 de membri, a fost determi
nată de. nemulțumirea marinarilor 
șl docherilor, ale căror salarii slnt 
cele mai scăzute, comparativ cu 
alte] categorii de muncitori niponi. 
Pe de altă porte, patronii nu re
curs la o serie de „raționalizări", 
ca reducerea perioadei de ancorare 
in porturi îl suprimarea timpului 
de odihnă. Armatorii au refuzat 
inițial să satisfacă revendicările; 
marinarilor și docherilor. După 
îndelungi tratative, ei nu fost Insă 
ncvplți să accepte un nou contract 
colectiv, prin care s-nu matorat 
salariile cu 12.8 Ia sută, reallzin- 
du-se totodată șl o serie dc îm
bunătățiri ale condițiilor de muncă.
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