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Opțiunea

GENEVA : SESIUNEA CONSILIULUI ECONO

Iți sărută INIMA cu care al scris 
NIcutâ TANASE

ÎN PAGINA A ll-A

AUTODETERMINARE Șl INDEPEN

Prezenta noastră In 
mlcroralonul IX al 
municipiului amintit 
a ram atras atențin. 
Oamenii au venit să

Pernele ? Fărașul ? -■ 
Nu vrea, el li trebuie 
un serviciu mai așa—
— Cum moi ojo ? — 
Eh, nu ’ — De ce n-a 
învățat? Interlocutoa
rea' devine dlntr-o 
dală '. mai ofensivă :
— N-am avut bani. ■ - 
Infățăminlu-i gratuit.

Doctorul Laurenfiu Cernăianu tp-a întrebat dacă 
rezist la jocuri. La răspunsul meu afirmativ fl-a dez
brăcat halatul, ml l-a pus pe umeri, m-a incitat să 
deschid o ușă fl ttd intru. Am intrat.

— Tata I Tata I Tata ! — am auzit eu șl spre mine 
s-au îndreptat ea niște țevi de tun brațe de copil care 
mi chemau tă md îmbrățișeze.

Am poposii la patul cltonta. M-au tras da păr, m-ati 
.ciufulit'. O fetiță pe care am (inut-o mal mult In brațe 
m-a sărutat pa ochi ț! mi-a zis :

— Tata l Nu plinge tata /...
Doctorul Laurențiu Cernăianu ecitind tS mă pri

vească In ochii Incd umeziți (mă lăudasem cd rezist la

Dragă Georgela Slaicis. De ca crezi ,tu că numai bu
nica ta șl unchiul tău sini mulțumiți da .mediile fru
moase pe care le-ai luat ? Slnt mulțumiți toți OA- 
MENII.

șocuri) mi-a explicat că mă aflu intr-un cămin special 
da copil de la 0—3 ani.

— l.)e ce special ?
— Sini copil cu „biografii speciale". Unul a fost a- 

bandonat in tren, altul are mama incd domnișoară, 
altul...

Pa birou zăresc un plie. Destinatar directorul cămi
nului de copii Dăbenl — Vilcea, Oficiul IMbeni. Trtmi- 
țăiorul arc un scris' ne format șl de aceea !l întreb pe 
directorul căminului de copii Băbenl, doctorul Lau- 
rențiu Cemdianu, dacă nu cumva scrisoarea este tri
misă de un foit „client".

— Exact. Șl vd rog s-o citiți.
Șl o citesc : „Tovarășe director, sini Stalcu , Geor

geta, născută in 24 iunie IS'M. Am stat la dumneata 
pind m-a luat bunica mea Zăldolu Maria. Acum slnt 
elevă in clasa a ll-a. Vd mulțumesc, din tot sufletul, 
dv.‘ jl tuturor celor care m-au îngrijii. Am obținut me
dii frumoase la toate materiile ji bunica mea și unchiul 
meu slnt foarte mulțumiți. încă o dată le mulțumesc 
la toți celor care m-au îngrijit.

Sărută mina dumneavoastră ți a tuturor OAMENI
LOR

_ _ -.1 Să;
'devină colecUv in pro
cesul de educație es
tetică. Altfel, opera 
nu. ajunge bun public 
eu putere de determi
nare. Circulația valo
rilor spirituale este 
productivă.

Se vorbește mult 
despre grija față de 
ovulul obștesc. De o- 
bteel, prin ovul o’i>-

„Scînteii

DECEMBRIE
T • definește principiile și nor

mele de bază privitoare la relațiile de 
munca, drepturile și îndatoririle oame
nilor muncii din diferite sectoare de 
activitate, relațiile de muncă din Ufaită- 
țile socialiste do stat, jurisdicția muncii, 
atribuțiile sindicatelor ș.a.

Dată fiind însemnătatea principială

Colectivul uzinei „Vlctorta’-Cfllnn șl-a’ inten-' 
slflcat eforturile In direcția sporirii producției 
șl valorificării superioare a materiilor prime, 
materialelor șl combustibilului. Ca urmare, do 
la Începutul anului șl plnă In prezent, furnallștli 
do ia Cfllan ou elaborat suplimentar, față de 
prevederile de pion, FOOT tone fontă, ceea co 
reprezintă peste 83 la sulă din angajamentul 
anual

In același timp, furnnllștli au acționai cu.suc
ces șl !n sensul creșterii productivități! furnale
lor. Jn ultimul timp s-n realizat nici un indice 
de utilizare a furnalelor superior prevederilor.

Aceasta alternativă 
— care conține In sine 
opțiunea limpede șl 
categorică — Investeș
te pa fiecare cetățean 
al țării cu responsabi
litate Istorică.

Dărința de bine — a 
noastră și a țării în
tregi — are un singur 
răspuns : efortul diri
jat, conștient șl colec
tiv. Oamenii de cultu
ră știu că vaslui pro
gram al conferinței, re
zoluțiile salo li Impli
că. fundamental, că u- 
rtașelo sarcini ale eco
nomiei nu absolvă, el 
angajează aria ț,n no
bila sa rtlsiune de ar
monizare, In raportul 
dintre bunii! material 
și cel spiritual.

Acest, echilibru con
stitute una din trăsă
turile primordiale ole 
poporului nostru. Va
lorile culturnte nu pot 
fi ..plani ficabile" I n c- 
tape distincte. Ele se 
nasc insă in tocul 
transformărilor esen
țiale ale conștiinței șl 
al prefacerilor so
ciale.

Cred In puterea ar
te! — de a întregi 
chipul realității. Su
blima șl imprevizibila

In entuziasta întrecere socialistă ce se desfă
șoară cu tot > mal multă Intensitate, locul de 
fruntaș Intre colectivele unităților Industriale in 
Județul Gorj continuă să-l dețină petroliștii. 
In ziua de 27 Iulie a.c., Grupul Industriei de 
foraj-extracțle din Tg. Jiu a Încheiat, de fapt, 
planul producției globale și marfă pe primele. 7 
luni ale imului, tn acest fel, plnă la 1 august 
1S72, colectivul do sondori și petroliști din ca
drul G.IJFÎ.T. va realiza o producție suplimen
tară In valoare, do circa 7,3 milioane lei, ceea 
ce Înseamnă livrarea către rafinăriile țării u 
unei importante cantități de țiței, gaze șl gazo
lină peste prevederile planului.

formă a expresiei ar
tistice va fi — cred — 
întotdeauna conformă 
Ai noi și năzuințele 
noastre comune.

Patriotismul — n- 
ceastă putere de n pune 
mai presus Linia fEi- 
țlonală. decit ființa 

. ............ , 'noastră't Individuală.
■ lural'ă-j'șl ari.țiirindu'd- ’inlpresul general , inul . —. .tjlmjtotrivă 
pn nivel ilc Trai'suite- presus declt interesul ’ ' '
rlor — sau vom con- personal — poate câ- 
llnua să rămtncm In păta de-a lungul. Isto- 
urma țârilor dezvolta- rlel forme diferite, fl
ic, eondamhinil națlu- daptato momentului 
nea noastră să se 
mențină în această si
tuație tn decursul a 
mai rnuitor generații", 
spunea, tovarășul 
Ntcolae Ceaușescu in 
raportul prezentat la 
Conferința Națională 
a P.C.R.

La uzina ..Laminorul" din Brăila a fost ob
ținută eea de-a 10 000-a tonă de laminate peste 
plan. Evenimentul s-a produs in timpul clnd la 
cele două, lamlnoaro. se aflau’ In Întrecere echi
pele conduce de’ maiștrii Vaslle Drago
man șl Stelian Butoi. In urma acestui rezultat, 
angajamentul anual a fost depășit cu 20» tone 
oțel. LamJnorlștll brăllenl 8-au angajat să în
deplinească sarcinile cincinalului in numai 
patru ani șl-cinci luni.

MIC Șl SOCIAL AL O.N.U. A ADOPTAT IMPOR

TANTE REZOLUȚII TN SPRIJINUL ȚÂRILOR ÎN

migrează mii ele oa
meni din toată țara, 
un jdnlier elf un ju
de}, un burete al for
ței de muncă, ea n-o 
gdjfl unde id lubreze ? 
— Au dal-o la j cără
midă, spăl la păsări, j 
Iar nu-poale sămear- 
.;ă că-1 bolnavă.»-’, Do 
re nu s-a dus Ia spi
tal, in locul dumilale, 
ea îngrijitoare sau ca 
infirmieră ? — Zice că 
nu jioate să ridice. —’ 
Ce nu poate să ridice?

Colectivul de muncă al Trustului de construc
ții lhdușirinTe Craiova a predat beneficiarului 
I.A.S. „Sere" din Craiova Încă M de hectare de 
sere, cu 13 hectare mai' mult; față de angaja
mentul Inițial. Ca urmare a predării cu 4’luni 
Înainte do termen n-’accslol-.suprafdfo.au, foșt 
create condiții &ă so'realizeze In plus un ciclu 
de producție "cit echivalează cu nMgunirea peste 
plan- a circa 2 IM tone de tomate.

în prezent,’ colectivele de’muncă din cadrul 
Trustului ele construcții Industrială Cralovâ au 
un avans de 8 zile față.de plan, ceea ce echiva
lează cu o producție globală la coriirtrucțlt șl 
monta] de peste 16 milioane leL

Constituind cadrul legislativ general 
al relațiilor de muncă, corespunzător 
actualcți etape do dezvoltare a țării, a 
societății noastre, noul Cod al Muncii 
— al cărui proiect este supus unei cim- 
file acțiuni colective de analiză și per- 
ectare

CAM AȘI: Suplimentar, 

produse utile economiei
Folosirea Intensivă o spațiului productiv, In

troducerea schimbului III La secția de tuburi 

< .. ______

Corespondenții „Scînteii" transmit

jviața ihtemâțidnaiă

NAȚIUNILE UNITE : ÎN CONSILIUL DE SECU

va pronunța
CRAIOVA: Un ciclu 

de producție în plus

0 (MB tone |de ciment peste prevederi, din rare 
aproape 1 C-W do tone !n săptămîna care a trecut 
de lu Conferința Națională a partidului, lată, 
bilanțul Insuflețlțoarel întreceri ,!n drtsiefl zilei ? 
de-33-AWril șl T3SM-"’ -
ca de ciment din Turda. Pe aceste realizări do 
seamă șl-au, pus „semnătura" echipele 'comu
niștilor Emil Baclu șl Vnsllc Băl din carlern de 
calcar, cocătorul Luca Vana de» la cuploarele 
de clinker, brigada lui Viorel Bugiea de la mo
rile de ciment, Sergiu Curta de la insăcuire și 
mulți alții. La baza succeselor lor sa află ex
ploatarea cu Înalt randament a utilajelor, al că
ror Indici Intensiv! nu înregistrat o creștere 
simțitoare. Preocupați de a da țarii mal mult 
ciment, de a realiza pionul cincinal înainte de 
termen, un colectiv larg do specialiști șl mun
citori cu ffisperleriță lucrează la un studiu pri
vind .valorlflcarba mal deplină h rezervelor In
terne, care va fl dezbătui In cadrul apropiatei 
adunări generale a oamenilor, muncii.

„Premo°, reducerea la Jumătate a duratei ciclu
lui de producție la panourile pentru apartamen
te, precum șl recuperarea lorcrctulu! slnt prin
cipalele obiective; asupra cărora și-a concentrat 
toate forțele colectivul întreprinderii de ‘pre
fabricate din beton Călăraș'. Primul bilanț al 
întrecerii pentru realizarea acestor sarcini -con
stituie și primul succes. Datorită acțiunilor .în
treprinse, pe linia organizării superioare a pro
ducției; -întreprinderea călărășeană a livrai su
plimentar șantierelor de construcții 2CM mc 
prefabricate din lielon, ■ care echivalează- cu 
1000 mp de acoperișuri pentru hale Industrial?, 
Inclusiv structura de rezistență, panouri pentru 
30 de apartamente, 7 kilometri tuburi de GM 
mm, la care se adaugă șl 160 tone confecții me
talice. - ’ >

Foarte avansate rint șl lucrările de corțȘtruc- 
țll-montaj la balastiera care va asigura, Inceplnd 
din luna august, mătoria primă pentru între
prindere. De menționat că principalul avantaj 
al noului obiectiv constă in reducerea cheltuie
lilor cu 1 milion lei in flecare un.

TG. JIU: Cantități sporite 
de țiței și produse petroliere

.„Un grup de copil 
se Jucau cu focul la 
temelia blocului din 
Aleea Muzelor nr. 8, 
In Tîrgovlșle. Maes
trul de ceremonii- să 
tot fi avut vreo 10 ani, 
dar locotenențli lu! 
care luau lecții de In
cendiere abia știau să 
vorbească. Faptul nâ-' 
rlndu-nl-se perlculosj 
Însoțitorului meu șl 
mie. 1-uit> luai ta roși 
po șeful grupului. — 
De unde ci chibritu
rile? — De ta sora 
mea 1 L-am trimis 
după sora lui,.rare ti 
apărut ilrzlu, gătită, 
odihnită, dar foarte 
pu(ln comunicativă. 
Din vorbă 'In vorbă 
r.e-am dat siamn cn 
demonzelu spune irel 
cuvinte șl cinci min
ciuni. — Glii cn! a- 
ce(l .' — 18 — Cu ca 
vi ocupați ? — Slnt 
elevă lntr-a zecea. — 
Dar in vccanfă ? — O 
ajut i>e mama.’

Cu boala Iscodirii In 
singe, am verificat 
imediat totul și am 
constatai', tot lmcdtațj 
că nimic nu-l adevă- 
rnL Fota ăre nu 18 
ani, .d 2f) Itaiuți pe 
muche, școala a Între
rup t-o de vreo șase 
ani, nici ea nu-ți n- 
mlnteștc clnd, nu are 
nlc! o ocupație, dar 
abiolut nici o ocupa-

iprofur.de ale conștlirț- 
țel — și posta «modela 
pe plan etic. ■" 1.J 

în funcție de dț- 
mcnslunea etmpuluî 
do referire stabilit 
prin cunoașîtîru șl 
cultură. Imaginea ar- 

fllnțn Italică poate căpăta jo 
' .largă cuprindere sau 

.sdlraptitrivă =-? poa
le spune foarte puțin. 

Cine ar crede că o- 
ducația tineretului 
jioate fl făcută numai 
prin sporadice imilh'rl 
pe diverse teme mora
liza’.oare ar. face do
vada că nu cur.oașîe 
îlneretul și suberiț- 

insemnari menză uriașa sa re-
nrlwînrf ceptlvltate cdntempo-prlVina funcția rană. A studia, a pra-

J lua șl a folosi toataCUUCatIVa a anei mijloacele cu eflc'c:t-
,ță formativă In struc
turarea etică a tinerel 

.generații — lată o ,sar
cină, care, fiind a mul
tor instituții, presupu
ne corelarea, coordona
rea practică, a efortu
rilor lor. De locul ar
tei in societate, de În
țelegerea capacității 
sale in a forma con
științe depinde Ln 
mare măsură armonia 
dezvoltării personali
tății omului de mline, 
sensul de multllatera-

, litote a societății 
noastre socialiste.

Deșt arta rămlne un 
produs al unei intime 
creativități, niciodată 
ca tiran nu ml s-a 
părut mal clar șl mai 
necesar ca efortul

și practică a acestei legi-cadru, deo
sebitul interes pe care îl prezintă 
pentru toate categoriile de salariați, 
„SCÎNTEIA" adresează tuturor invita
ția de a trimite redacției sugestii, ob
servații și propuneri în legătură cu tex
tul proiectului publicat; toate acestea 
vor apărea în coloanele ziarului sau 
vor fi înaintate forurilor chemate sff 
îmbunătățească textul proiectului; Co
dului Muncii înainte ca acesta să fie 
supus dezbaterii și aprobării Marii 
Adunări Naționale.

Observațiile și sugestiile oamenilor muncii vor fi trimise, pinâ la 
30 septembrie, Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, Ministerului Muncii și Ministerului Justiției, comisiilor 
economice ale comitetelor județene de partid, redacțiilor ziarelor

social. Acum, a fl pa
triot'Înseamnă a mun
ci — dar nu oricum 
— ci cu conștiința ac
tului de participare la 
sensul final și colectiv 
al efortului. Uriașa 
diversitate a i ss-tel 
noastre va răspunde 
acestei esențiale Îm
pliniri.

Lupta cu lenevia, cu 
risipa do bunuri .și e- 
nergll. cu falsitatea, 
cu Indiferența și im
postura, cu demago
gia, cu Inechitatea — 
consfiațită in rezolu
țiile conferințe! — 
este necesară .șț în do
meniul culturlL Fie
care jpaș spre bunăsta
rea materială Va tre
bui dublat de un al
tul cu viză spirituala, 
împlinită estetic. Pu
terea noastră materia
lă, economică va irq- 
bu! Întregită de o pu
tere morală șl etică — 
ta Înălțimea dorinței 
noastre de afirmare 
națională. Educația 
^"o^allvtoru-teim-- SALIȘTEANU
portant, pentru că 
mesajul nrtislic atin
ge zonele cele «mal

FOST REAFIRMAT DREPTUL INALIE

POPULAȚIEI JNDIGENE DIN RHO

„Problema se pune 
tu felul următor,-, 
sau vom realiza obiec
tivul de a lichida ră- 
minerea in urmă pe 
care ani nioșienlt-o, 
ridlclnd poporul ro
mân la un înalt nivel 
de dezydliaro, econo
mică’, șilliițlflcă,' cul-

un nivel de trai supe-

PICĂTURA DE CERMEflU«
&■■’. = .• '■‘î'/”_y'. .

I

suprafdfo.au
fa%25c8%259b%25c4%2583.de
iprofur.de


MICROCLIMATUL LOCULUI DE MUNCĂ

î.n Industria ușoara, după cum te 
știe; muncesc foarte multe temei.

Cum funcționează Instalațiile de 
ventilație, acum, in timpul sezonului

lei — sâ fie Incluse In rindul utlln- 
Jelor de producție’, deci să se bucurc- 
de același regim de întreținere cu
rentă, de Încadrare cu personal ca
lificat anume pentru a le minut Nu
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Automatul 
didacticI

I
I
I
I ......JI
I bazat pe principiul convertoru

lui cod analog și permite o exa
minare rapidă a Întregii clase

Ișl, în final, o temeinică Însușire 
a cunoștințelor de către elevi șl 
rtudânțL" Experimentat cu suc
ces, noul aparat n obținut „nota

I maximă”, fiind brevetat șl nș-
tentlndu-șî Înscrierea ln„. ca- | 
talogul mijloacelor moderne de 1 
Invățfimint.

Lecțln sa desfășoară In coor
donatele el obișnuite : Întrebări, 
răspunsuri, aprecierea acestora 
(mal precis, ' Indicarea celor 
bune și o celor greșite) și. in 
sfirșlt, notarea. Numai că la 
catedră nu se află profesorul. | 
ci... un automat. Imaginat de 
Ing. Son Munleanu, șef de lu- i 
crărl ' la Institutul politehnic 
din Timișoara, aparatul pentrj | 
verificarea cunoștințelor este 
bazat pe principiul convertoru-

I 
I
I 
I
I
I
I 

j La vînătoare | 
| cu armele... | 
| birocrației! |

I
I 
I
I 
I 
I 
I
I

I
iparifia ■ 
dădeau I 
i jude- I 
—I

I

In luna martie a.c„ mal multe 
consilii populare comunale din 
județul Sibiu semnalau aparl;la 
unor urși carnivori care ( 
lama prin vite. Asociația 
teană a cir.dîorilor a solicitai 
Inspectoratului silvic din Sibiu 
o autorlMție pentru împușcarea 
urșilor. La inspectorat insă, vl- 
nâtmirea de urși a început cu 
arm'ale... birocrației: tot solul 
de adrese prin care se cereau 
fel de fel de precizări (unde șl 
cițf urși sini, dacă sint, într-a- 
devăr, carnivori, ce pagube au 
produi ș.a.m.d.) șl. In sfirșlt, 
după patru luni dc tergiversare 
— autorizația. Timp in care, la 
adăpostul iiirtllloT, urjli și-au 
văiul de treabă : 7 vite mari ți 
4 oi la Porumbacul de Sus, 4 
vite șl 9 oi la Lolrioara, 11 oi șl 
un măgar la Gura Rlulul, 50 de 
ol la Sadu șl alte 7 la Riul 
Soarelui. Pagube, după cum se 
vede, destul de mart, pentru ca 
autorii adreselor amintite să fie ■ 
luafi la ochi pentru piedicile 
puxe în calea vinâtorilor.

au tendința do a socoti facultativă 
funcționarea ventilatoarelor, a stații
lor de condiționare & aerului, pe 
considerentul că nu sint direct pro vemnupe acum, in umpui sezonului dlîcuvc D<? |n BCenstA ‘

cald, clnd dogoarea soarelui ridică țp/, pornesc toate relele. Normal ar
mercurul termometrelor 7 Constata- 11 ca aceste Instalații — a căror va-
rile organelor dc control ale MLnis- îoare se ridică la: multe milioane dc
torului Muncii, ale sindicatelor au 
dus la concluzia că In multe între
prinderi salariatele benofielazâ de 
aer curat ?! răcoros, de condițiile 
de confort la locul 
de muncă cerute 
de lege, datorită 
bunei intreilneri a 
Instalațiilor res
pective. Dar, dacă 
ar fi fast vorba de 
simpla consemna
re a îndeplinirii 
obligațiilor pe caro 
conducerile Între
prinderilor le ou 
față de salariațl, ' 
In această privin
ță, rlndurile da 1 
față nu ar mal fl | 
fost necesare. Con
troalele mol sus a- I 
mințite nu scos la 
Iveală faptul că 
mal exista locuri 
de muncă unde 
prevederile legale 
nu sint respectate; 
In anumite secții 
— șl nu puține la 
număr — femeile 
sint nevoite să 8 
muncească ln ză
pușeală, ln praf. De ce 7 Cauze sint 
mai multe. Asupra unora dintre ele, 
pe care le considerăm mai importan
te, vom stărui in cele ce urmează.

Tn unele Întreprinderi, Instalații ,e- 
xlslă, dar nu funcționează pentru 
mouvul că sint defecte. Desigur, ori
ce motor se poate strica d!n clnd In 
cîr.d. Dar, prea des se strică venti
latoarele șl prea arareori sînt repuse 
Imediat tn funcțiune i Cum se expli
că asemenea anomalii 7

— Aceste instalații — ne spune 
Ing. Sergiu Teodorescu, de ln Insti
tutul de proiectări pentru industria 
ușoară — au nevoie, pentru a da 
randamentul scontat, de o atentă șl 
calificată întreținere, de un reglaj 
In funcție de temperatura exterioâ- 

■ ră. Or, ce .ae tntlmplă 7 Ele sini în
credințate, In majoritatea cazurilor, 
nu unor oameni priccpuțl, cum s-nr 
cuveni, ci unor mecanici „atoateștlu- 
tori”. De aceea' In prea scurtă vre
me operatele se strică.

Conducerile multor întreprinderi

rn’ este greu de suportatA dar zgo
motul șl mai greu.

Intr-adevăr, determinările făcute 
au demonstrat că zgomotul mașini
lor de cusut este un fleac pe Ungă 
cel produs de ventilatoarele „silen
țioase”. Astfel că, pină una alta, ele 
au fost oprite ! I.P.I.U. a întocmit un 
ttudta din care a rezultat, cel puțin ventilație lasă de dorit. Dispuți . 
deocamdată, o singură soluție de lectnnt-constructor beneficiar pe 
diminuare a zgomotului : reducerea ceasta temă s-a dovedit sterilă, M
numărului de turații, deci n randa- nu a rezolvat pină ncum nimic. De
mentalul acestor aparate. » . » a • «.«wi*.. .

Festivalul national

de itiuziță ușoara
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ÎN ÎNTREPRINDERI ALE INDUSTRIEI UȘOARE
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«e poate admite ca o problemă ds 
asemenea însemnătate pentru micro
climatul muncii să stea ln loc, fiind
că nu «e pot găsl| 4—5 mecanici, ln 
flecare Intjcprlndere, care s.â se spe
cializeze, ln Întreținerea lnstalațlfloi 
de condiționare a aerului și de ven
tilație. Deoarece nu e vorba de un 
caz Izolai, ci de o constatare cu ca
racter mal general, este necesară o 

’intervenție' fermă din partea minis
terului, a ■ centralelor pentru înlătu
rarea acestei situații cu consecințe 
ailt de serioase pentru salarlațL 

O nitfi . categorie de Instalații de 
ventilație stau, deși nu sint defecte, 
din alte cauze. In cinci fabrici de 
confecții din țară (Brăila, Arad, Bo
toșani, Oradea șl. Craiova) au fosi 
montata aparate de ventilație care, 
printre alto caracteristici _____
evidentă de proiectant — L'P.T.U. — 
se numără șl „funcționarea silen
țioasă”. Această, proprietate s-a do
vedit Insă Iluzorie.; curlnd după ce 
11 s-a dat drumul, solarlatele au ce
rut să fie oprite.

Ne asurzesc, au spus ele. Căldu-

scoase In

Concluzii asemănătoare au rezul
tat și dintr-o analiză întreprinsă re
cent de Comitatul sindicalelor din 
Industria ușoară : analiza se referea 

fia felul In care au fost (sau nu nu 
fost) duse la îndeplinire prevederile 
unul plan de măsuri privind asigu
rarea condițiilor de muncă șl de via
ță pentru salarlațll acestei ramuri 
Industriale, adoptat ln noiembrie 
anul trecut. Printre obiectivele dis
cutate atunci figura șl ventilația. Au 
prins viață aceste prevederi 7

— Unele din ele, da, ne spunea to
varășa Magdalena Flllpaș, președinta 
comitetului sindical eus-amlntit. Mi
nisterul, centralele Industriale nu 
dovedit un mai mare Interes față de 
aceste probleme. S-a elaborai, șl ur
mează să re avizeze, un normativ 
cu privire la condițiile Igienico- sa
nitare ale locului ’ de muncă. Dar 
slntem Încă departe de ceea ce 
ne-am IpropuiUMal sint directori de 
întreprinderi care nu înțeleg ce le
gătură strtnsă există Intre rezultate
le n-.uncll șl microclimatul din secții; 
el glndesc că aceste probleme tnc

parte dintre cele „care pot să mal 
aștepte” și procedează In eonsedn- 
ta, amlnlnd mereu rezolvarea lor. 
Mal sint necazuri chiar ln întreprin
derile noi, unde totul ar trebui sfi 
fie pus la punct, inclusiv microcli
matul ; funcționalitatea unora dintre 
Instalațiile de aer condiționat snu de

a„-,
Ifl, ca

Intenționăm să organizăm o 
nouă discuție ■ lu- 
lnd ca punct de 
plecare planul do 
măsuri adoptat In 
noiembrie, in șâ- 
dlnța de birou 
lărgită la care au 
participat și re
prezentanții mi
nisterului, al cen
tralelor.

Din discuțiile 
purtate cu diferiși 
factori de răs
pundere din În
treprinderi, cen
trale, ’ minister, 

[ sindicate, din do^ 
meniul protecției 
muncii, om des
prins eonduzln 
că există condiții 
materiale propice 
pentru rezolvarea 

H problemelor nfla-
Vhcffi te încă ln sus^

pensie. O seria
de acțiuni sint în 

.. îlj illcura. Am face
Insă, obiecția că 
studiile Întreprin

se in acest sens, cum este, de 
pildă, cel privitor ln conținutul ridi
cat de praf In unele secții ale între
prinderilor de prelucrare a inului șl 
a clnepeL planurile de măsuri, a’llt 
de judicios întocmite, se finalizează 
prea încet; termenele fixate sini 
prea îndepărtate în raport cu ce
rințele. Este vorba, cum am mnl 
spua, de sute de mil de femei cărora 
trebuie să 11 se asigure asemenea 
condiții ca, prir.tr-un efort fizic nor
mal. să obțină o productivitate ma
ximă, Iar sănătatea lor să fie pusă 
la adăpost de Urmările negative nlo 
lipsei de aerisire, ale căldurii exce
sive sau prafului din secțiile unde 
muncesc. Deci, un obiectiv de cea 
mai marc însemnătate, n cărui rea
lizare Impune mal multa răspundere 
din partea conducătorilor de centrale 
și Întreprinderi. a comitetelor 
sindicale.

Astă-seară,

■!

1

„Frumusețile gul dragostei , ,-,CIta
Mihaelo Mit  splendoare”.

„Timpul senin” al Doina Badea a oferit 
lui Radu Șerban a trei prime audiții ro- 
fost clntat, în cea de-a 
patra seară, de Mori-___ _ ___
na Volca; „Fabula ve- luluL Semnatarii 
che“ de Olimpia Pan- 
ciu șl MUiol Constan- 
tlne-Bcu; „O portare, un 
fluture” de Stela Ena- 
che.

Formula dublei in
terpretări s-a dovedit 
binevenita. Interpret! 
cu stiluri diferite au 
oferit acelorași melo-

• dll sensuri noi, le-au
reliefat — atltea cite 
au — calitățile. Din 
păcate, orchestrațiile 
nu au strălucit prin 
ingeniozitate ; adesea, 
formule orchestrală a 
fost aceeași la ambele 
Interpretări. în gene- „mi-uru pua
ral, s-a orchestrat In păr”. ■
parcă In pripă, In fă
clia formulă a unei 
paste sonore îngroșate 
de alămuri. Sile Dl- 
nlcu, un muzician care 
!șl pune cu dărnicie 
la Indemtnn .tinerilor 
pasionați al acestui 
gen bogata sa expe
riență, a căutat, cu 
prlcețjere, să estompe
ze deficiențele de so- 
noritfițl. Dar, oricum, 
linia generală a or
chestrațiilor stufoase 
șl monotone r" “ 
tul ti acoperita.

Seara a doua a ml- 
crorecltalurllor a de
butat cu evoluția Ml- 
liaelei Mihai. Am re
marcat „Ecoul de ro
manță” sensibil, plin 
de poezie al lui Doru 
Stanculescu, ordența 
ctnteculul „Ce vrei (ta 
faci din mine” de IIo- 
rin Moculescu. ȘI de 
data aceasta Interpreta 
a Impus prin sensibi
litate, prin discreția 
comunicării emoțleL 
De la stilul clntecelor 
naive, copilărești, cu 
care a debutat, ca 
abordează acum dnte- iot cu recitalurile sus- 
ce-poem și, ln același ținute de Stela Enn- 
tlmp, ritmuri moderne che, Cornel Constantl- 
sau un tango burlesc, nlu șl Dldo Drăgan.

George Enache, de- După o zi de așteptare, 
butant de anul trecut *"
la festivalul de la Ma
maia, cel care a Ion- . „ . . - ..............

• sat melodia .JKvrlka” publicului, asupra a- 
șl-a Ilustrat șl dc data cestui fesJval, cars

Festivalul națlonn) 
de muzică ușoară de 
Ui Constanța se apro
pie de sfirșlt. Aseară 
s-au prezentat ultime
le melodii In cea de-a 
doua interpretare, au 
fost susținute mlcrore- 
citalurL La melodiile 
primei seri a festiva
lului s-au adăugat, ln 
cea de-a doua scară, 
altele noi, conturind 
Intr-un anume fel pre-' 
ocupările actuale în 
domeniul muzicii u- 
K‘e, eforturile de 

oire, ca și necesita
tea unei mal ferme 
clarificări asupra cl- 
torva din atributele 
decisive ale acestui 
gen de muzică. Dar (ta 
nu anticipăm..

Așadar, vom cita In
tre melodiile prezen
tate In festival, „Nu 
te mal ascunde” de 
Winkler, „Timpul se
nin” de Radu Șerban, 
„Fabula veche” dc 
Sergiu Mandi, „Hcl, 
more” de George Gri- 
gorlUi „în rlnciul pa
tru” de Temtstocle 
Popa, „Ia-ți mireasă 
ziua burta" de George 
Grigorlu ele. Unele 
dintre cele 27 do me
lodii au, după primi
rea făcută de public, 
după calitățile melo
dice șl simplitatea, fi
rescul textelor șansa 
de a trece dincolo de 
scena festivalului. Prea 
puține Insă. Au fost tn 
această competiție și 
melodii șterse, mono
tone, șl ritmuri desu
ete șl încercări de 
a cosistrui cile un 
text declamație, ird- 
nulnd cu prețiozita
te stări complica
te șl tentatta către 
o muzică trompetls- 
Ucă.

Joi seara, melodiile 
din concura au fost 
propuse publicului șl 
Juriului ln cea de-a 
doua interpretare. Cor
nel CoMlantinlu a dat 
noi contururi „Dulce
lui tîrg 'al Iașilor” șl 
melodiei „Nu te mal 
ascunde”. „CIne-1 fa

ff* de Temlstocle 
jpa a fost prezen
tă de astă data de 

Mihal Constantinescu ; 
ln Interpretarea melo
diei „Pasăre>-de apă” 
de Radu 
cea Șerbărf rt'adus1 tin - «.unuvuiui, punuxi iu«- 
ton adolescentin, ne- lodîi simple, nnlrenan- \
pretențios. Valențe In- ic. Din microrecltalul fundata.
țerpretaUve noi au a- său s-au reținut, de
dus ln „Oltule” Aure- sigur, refrenele dc cir-
llan Andreescu șl In culație din „De drU'

ntaneșll In încheierea 
zilei a doua a festlva- 
____  ________ ” n- 
cestor melodii : Vaslle 
Veselovschi, II. Mflll- 
neonu șl Temlstocle 
Popa. Recitalul său 
sobru s-a înscris in 
atmosfera Impusă de 
un festivul național. 
Solista a demonstrat 
in ultima 'vremo o de
osebită înclinație pen
tru repertoriul lăută
resc, pentru: clntecele 
populare. înfocate, așa 
cum 'este , „Ciulean
dra*. Edificatoare pen
tru disponibilitățile 
sale a fost Interpreta
rea celebrei melodii 
„Ml-am pus busuioc

I

în cea de-â treia 
seară, cele trei recita 
tari — Anda Călugâ- 
reanu, Aurelian An
dreescu, Marina Volca 
— au fost bine alcă
tuite, reprezentative 
pentru stilul șl ca
litățile inleqtrețllor. 
Anda Căiugăreanu s-a 
Ilustrat prin nota de 
exuberanță cunoscuta, 
printr-o sultă de dn- 
tece bine ritmate, ti
nerești. Marina Volca 

nu a pu- pr|n înclinația spre 
dntecul temperamen
tal-ca „Dl! căluțule” 
sau „Fetele cu ochi 
albaștri”. Aurelian 
Andreescu s-a arătat 
preocupat de varie
tatea repertoriului, 
impunindu-SB prln- 
tr-un glas bine for
mat, prin priceperea 
de a reliefa ritmurile 
moderne,' de a da li
niilor melodice o ar
cuire modernă, ferin- 
du-le do desuet.

Vineri seara, con
cursul națlonn! de mu
zică ușoară s-n Inche-

Smaranda 
OTEANU

aceaata predilecția pen
tru ^>»vcxpuiu)re jo-

vom cunoaște !n aceas
ta seară jialmaresul, 
cuvlnlul Juriului, al

Rodlca ȘERBAN

șl prin rielmpll

tone, șl 
ele și

pe roate?

■(*

G-

â omului de artă
(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. U

Holelul „Decebar din Bocâu

unui articol ou- 
In ziarul nos-

In răspunsul pe 
l-am primit

că rog. 
apă mineraM. 

apd minerală.

Orice tren oprește In gară. 
Numai la Eforie Sud trenurile 
opresc ori dincolo ori dincoace 
dej ea. In ziua de 23 Iulie, lm- 
piegntel de mișcare, anunțind 
sosirea acceleratului 820 care se 
Îndrepta spre București, a pre
cizat că, ln fața gării, oprește 
ultimul vagon. Celelalte 14 n- 
veau să so ducă dec! dincolo de 
ca I Călători! nu întrebat de ce 
nu trage In fața gări! vagonul 
de 1a mijlocul trenului, dar ei 
au întrebat șl... toi el ou început 
eă o la la sănătoasa cu bagajeio 
după trenul ce se oprise undeva' | 
aproape da canton ! Bineînțeles, 
cazul nu e singular. Pentru că, | 
tot așa, probabil pentru o se 
respecta această regulă, orice 
tren ce se Îndreaptă spre Man
galia oprește Înainte de a Intra 
locomotiva ln stație ! Așa știrul I 
lucrurile, ce rost mol are gnra 
respectivă 7 N-ar fi mal bine să I 
fie pusă șl ea pe roate pentru i 
n fl mutată acolo unde opresc 
trenurile care trec prin ea 7

— Un tirop,
— Nu avem
— Un șpriț.
— Nu avem
— Un tifon.
— Nu avem.
Garanlăm aulcnHcilatee

eeitor replici. ■ De mei mult 
timp, în municipiul Alba lulia 
nu te gdsefte apă mineraid In 
restaurante, cofetării, magazine 
alimentare. Complexul de ali
mentație publicd „Apullum” 
prepară șprițuri cu— apd de la 
robinet. Este și aceasta o to'.u- 
ție. Cel puțin fafd do previziu
nile și măsurile luate de mai 
marii comerțului, local, care 
s-au dovedit a fi curată... apă 
de ploaie. O neglijență pentru 
care, sperăm, forurile dc resort 
li vor trata acum cu„. căldurile 
corespunzătoare l~

Răspuns 
Iu articolul: 

Doua incidente, 
numeroase im

plicații și o cop? 
'■ cluzie unică : 
ordinea de drept 
se apară numai 
cu armele legii"

In legătură cu arti
colul apărut sub titlul 
do mal sus ln „Sdn- 
teln” nr. 0110, Inspec
toratul general a! mi
liției ne-a trimis ur
mătorul răspuns :

„Am apreciat arti
colul din ziar privind 
cazul do ln miliția ju
dețului Constanța 
un sprijin acordat
Banelor noastre 
desfâșuj

ca 
or- 

-j .... . - indesfășurarea activită
ții lor de apărare a 
ordinii de drept.

Imediat după apa
riția articolului, am 
luat măsura prelucră
rii lui cu toți lucrăto
rii de miliție, pentru 
n evita asemenea În
călcări ale legalității 
socialiste.

Totodată, am ordo
nat scoaterea din mi
liție a plut. Vaslle 
Ghcorghc și trimiterea 
dosarului ln Procura
tura militară Constan
ța. pentru cercetarea 
fostului subofițer, cit 
șl n li. Cruceana Mi
hai, Implicat In acest 
caz.

MuJțumlndu-vă pen
tru sprijinul acordat, 
vă asigurăm că ’ ase
menea fapte nu carac
terizează «paratei 
nostru șl că lucrător!! 
miliției sint educați și 
acționează ln spiritul 
respectării cu strictețe 
a legalității socialiste, 
apărării avutului ob
ștesc șl personal al 
cetățenilor, a dreptu
rilor șl libertăților ce- 
tățencșir.

Apelul 
cetățenilor 

va fi mai bine 
recepționat

Modul. do soluționa
re a cererilor adresa
te do cetățeni Coml-

Masuri pentru 
îmbunătățirea 

servirii

llului popular al mu
nicipiului Constanța 
șl întreprinderilor sub
ordonate Iui a 'fost 
tema 
bl lent 
tru. 
care ______
din partea Comitete- ■ ' 
lui executiv ni Consi- . 
lialui municipal ',-Cbrf- ■ ’ 
stanța se spune : „Ar- , . . , .. 
Licolul a lost prelucrat prind. .viață . 
cu toți salnrlalll const- J? hO‘âȚII’u w. 23 a 
llului popular, alrăgln- Consiliului popular al 
du-ll-se atenția tutu- . ................
ror asupra respectării 
cu strictețe a decreta
tei nr. 534T033. , în 
urma constatărilor tă
cute de biroul perma
nent al comiteiului 
executiv, au fost lua
te măsuri de sancțio
nare a șefului servl- 
ciulll! fecrctarlat-ad- 
tnlnlxtratlv. șefului bi
roului reclamați! șl se
sizări si a funcționa
rei prlnciuale de Ia 
realslraturn generală.

In pionul de muncă 
al comitetului execu
tiv s-a stabilit ca. In 
luna nugust 1872. Ia 
nivelul acestuia, să 
se analizeze activita
tea de rezolvare » 
scrisorilor’®! modul de 
primire In audiență o 
oamenilor muncii, alb 
de către apăratul oro- —- 
prlu. cit șl li'unitățile oferltajșl pei 
subordonate S-a for- conlro1 etlder 
tnal un colectiv care 
n analizat aceasta ac
tivitate șl ln întreprin
derea de amnodărie 
locatlvă și, In urma ce
lor constatate, au fast •— 
sancționau patru sala- ™

operative : s-a Înfiin
țat un atelier, pe Un
gă LC.R.A.L.-VItan. 
care produce șl recon- 
dlUonează armături 
pentru itistalaillle sa
nitare șl de încălzire 
centrală ; s-a Întocmit 
un plan pentru polica
lificarea a 5®0 dc 
muncitori șt califica
rea, laj locul dc mun
că, a Încă 600. „Men
ționăm!, se spune ln

în construcții

ar. un za li&WIU im’ car c 
“Ind.’viață prevederi- 

’ -■ T nr. 23 a 
Consiliului popular al 
municipiului Bucu
rești, 1 cu privire la 
dezvoltarea prestărilor 
do servicii către popu
lație Iji domeniul re
parațiilor de locuințe. 
In legătură cu acest 
articol, Comitetul E- 
xecutlv ne-a trimis un 
râspunit core conține 
măsurile ce s-au luat, 
pinii,In prezent, pen
tru perfecționarea a- 
cestui sector de acti
vitate. ! Enumerăm, pe 
scurt, clleva din . ele. 
Aflăm că s-a trecut la 
revizuirea și imbună- 
tățlrea actualului sis
tem de contractare și 
programare, Mlgurin- 
du-șe astfel o mai 
mare promptitudine In 
executarea lucrărilor 
solicitate ; că «-au gă
sit soluții pentru di
versificarea serviciilor 

rntru un 
„,...enl al ca

lității serviciilor. Alte 
măsuri vizează rezol- 

‘ vorea unor probleme 
organizatorice de mare 
Importanță : fiecare
întreprindere de sec
tor (LC.ILA.L.) a fost

, care 
prin reușitele sale, ca 

' ' dlnlrl (la
! ne-am 
necesită 

o discuție mal apro-

ÎN JUDEȚUL BACĂU
1

riațl rare, prin natura 
serviciului.' au concu
rat ln necomunicareo 
răspunsurilor către so
licitant! In termenul 
legal. De asemenea, 
directorul I.G.L. a fast 
aspru criticat in ședin
ța din 14 Iunie 1572 
a comitetului execu
tiv, ol cărui membru 
este. In concluzie, a- 
preclem ca util spriji
nul redacției șl const- încheierea răspunsului,
derăm că măsurile că alit; lărgirea gamei
luate vor duce la Im- de liu-rărl. dl și îm

bunătățirea acestora 
ln actualul cincinal 
vor sta In permanență 
ln atenția Întreprinde
rilor de construcții, 
reparații șl adminis
trație iocativfi".

bunătațlrea acestei ac-, 
tlvltăți. care In viilor 
va sta șl mai mult <n 
atenția Comitetului 
executiv al Consiliu
lui popular al muni
cipiului Constanța-.

ștesc sa înțeleg valo
rile materiale, lnven- 
tartablle. In cultură eu 
creți că avut obștesc

Limpezimea pe plan 
etic a relațiilor sociale 
va trebui să fie unica 
formă de realizare a 
tot ceea ce ne propu
nem aslăzl.- Cu raci
lele etice, eu contra-

cretă a dorințelor 
năzulnțelor colective.

Artiștii plastici
vor alege — sint si
gur — din ansamblul 
mijloacelor contempo- 

;.5 mne cele mal

BACAU. — (Corespondentei 
„Sdntell", Gh. Bălti) : La Râcă- 
ciunl, Ghlmeș-Făgel, Dămleneștl, 
Helegiu șl în oile 'SO de sate șl 
comune din județul Bacău au 
fost înființate, In ultima vreme, 
no! Unități industriale șl pres
tatoare de servicii ale coopera
ției de consum. Slut unități șl 
secții do tricotaje, cizmărie, 
croitorie, ateliere de reparat 
obiecte de uz casnic, llnlcnlge- 
rie, secții de construcții și al
tele. La Podul Turcului. Sas- 
cut,'Dărmăneștl, Vuiturcnl șl Ln 
alte centre de comune, iri per
spectivă centre urbane, au fost 
concentrate cite 23-—40 de 
asemenea unități. Pe Ungă 
satisfacerea ' cerințelor mereu 
crescinde ale populației, ele 
Ișl aduc contribuția la com
pletarea fondului do măr
furi pentru unitățile comer-

dale.' Tovarășul Petre Subeln- 
schl, președintele Uniunii jude
țene a cooperativelor do con
sum, ne spunea că de la În
ceputul nnului și plnă acum au 
fost realizate peste plan trico
taje, confecții, blănuri, mobilă 
șl alte mărfuri In valoare do un 
milion lei. Pină la sflrșilul anu
lui, cele 700 de unități Indus- . 
triale șl prestatoare de servicii 4 
din Județ vor produce de 4,3 ori 
mal multe bunuri de consum 
declt ln 10'33. ln acest scop, vor 
fl înființate 40 de unități noi. 
Ln Podul Turcului, Dămieneștl 
șl Căluți se află .ln stadiu final 
de construcție no! spații de pro
ducție, In suprafață dc 1 GOD mp, 
Iar la Dărntancțtl șl Răcăclunl 
se Înalță moderna microcom- 
plexe, care vor ndflpost! ateliere 
de producție pentru populație.

șanse 
la sine!

compoziția lor ; clțl 
localnici, clțl din alte 
părțL M-a Impresio
nat In mod deosebit 
Identificarea mai mul
tor grupuri de tineri 
— elevi de liceu — 
care au terminat sta
giul de muncă patrlo- 
tică ți s-au angajat 
totuși In continuare, 
convinși că odihna ac
tivă este cea mal bună 
rețetă de vacanță șl, 
ln același timp, de 
faptul că un ’ ban In 
plus, fio șl „numai” 
pentru o bicicleta, nu 
strică.

Arătau altfel. Efec
tiv altfel dedt per
sonajele anterioare. 
Ochii lor sugerau 
glndlrc, mlinile lor 
semănau a mllni, o- 
brajil lor exprimau 
viață. Nu aveau pri
virea aceea dispre- 
țuitor-tlmpo-raa a pa
razitului, nu se de
gaja ‘ de sub hainele 
lor aburul acela de 
mușchi nefolosițl. știau 
să răspundă, știau sâ 
privească. Munceau, 
dec! existau.

Am
nora 
rules 
școlL 
dintre

Inv&țfilurfl. Același tl- 
’ neri sint cel care în

țeleg că egali ta tea de 
icnic nu rodește de 
la «inc, că ea esie, In
tr-adevăr, un avan
taj, dar trebuie valo
rificată prin efort, prin

nr. 3M, dar ! nu 1-nm 
găsit Am mers pe ma
lul Ialomița! șl m-am 
așezat, de data asta 
singur, in preajma u- 
nul tip cu semnal
mentele lui R. B„ dar 
fără prozeliți. Stătea 
lâ, umbră, sub ciripit 
de păsărele. Am înce
put să citesc, In aș
teptarea unu! pretext 
de deschidere a con
versației. De fapt, e- 
ram șl ostenit cu ade-’ 
vârât. Lectura m-a 
prins șl am uitat de 
tlnăr, clnd, lacătă-1, 
peste vreun sfert dc 
oră, că murmură : 
„Oare ce medie do 
viață are o vrabie 7” 
Limbaj destul de pre
țios. Dar curiozitatea 
nu suna a fi de oiml- 
toiog amator, d era 
expresia interesului 
față do existența unor 
păkări ădt do lipsite 
de griji

M-nm înapoiat In. 
intcrcralonul LX pen
tru Îndeplinirea, to
tuși, a scopului meu 
inițial, despre care nici 
n-am vorbit încă. Ur- 
n‘ă erm prezența tine
rilor pe șantier șl

parlicipare.
Furișarca printre 

preteze a părinților 
slabi care întrețin pa- 
razițl, care, prin mun
ca lor adesea deloc 
lesnicioasă, fac să pro
lifereze buruiana rău 
mirositoare n trlndfi- 
vlcl nu e decît un neț 
de inconștiență, de 
iresponsabilitate socia
lă, care se Lntoarce 
In primul , rind Împo
triva lor Înșiși. Atitu
dinea lor-Intră in fla
grantă contradicție cu 
Îndatorirea esențială 
— consemnată cu elita 
pregnanță In îndru
marul etic doborât de 
Conferința Națională 
a P.C.R. — de o face 
din fiecare familie un 
autentic focar al pre
țuirii muncii. CUd 
irlndăveola o vecină 
nu numai cu minciu
na, ci șl cu multe alte 
defecte cu care stă 
Împreună in antica
mera infracțlonismu-

o

Mădcășan din satul Bă- | 
luna Vulturenl-Cluj, se I •t

acestor ,

adec- 
dlalog 

sociala 
aceas-

din 
cul
an

ta

Imprudență

luat numele u- 
dlntre el si om 
relații pe. la
Făceau parte 

cei mal buni la

mină 
Uisufl-

flntrenon onorata 1010 CllCe> 011 COnlrn' ■ mile Cele mal
potențială, forja nons- <’lc|UIc,cu servlluțfla va te forme de
h-ft spirituală - care morale M, lu?1B ' cu realitatea
.„«a superficial - pentru româneasca, ci

Voslle 1 
but, comuna Vulturenl-Cluj, se 
Îndrepta, intr-unn din serile tre
cute, cu un măgar sjlr., casă. 
Mergeau reglementar pe margi
nea drumului. I-a un moment 
dat, l-a ajuns din urină auto
buzul 31—CJ—503. condus de 
Ion Bouncă. Tocmai clnd rti-1 
depășească, măgurul a-a întors 
insă brusc pentru a traversa 
drumuL Stăplnul Iul a sărit 
să-l salveze, dar In timp ce 
măgarul a reușit să se ferească, > 
V.M. a foit surprins de mașină . 
|1 accidentat grav.

Rubrico redociatâ da 
Dumitra TÎRCOB 
Giieorqhe DAVID 
și corespondenții ..Scinlcl"

LA FABRICA DE CONFECȚII DIN CRAIOVA ’ 

500 NOI MODELE 
La Fabrica de confecții UroloLa Fabrica de confecții Craio- peseu, directorul tehnic al fa

va a Ieșit de pe fluxul tehnolo- bricii. Se verificau cu minuțlo-
,.i„-,i i„. a„ u*.. diate fiecare cusătură, flecare

tențlohat, cineva e introdus ln 
lot și rele tre! paltoane etaion. 
Spre bucuria șl meritul colecti
vului unității, după rigurosul 
control, paltoanele eta'on nu au 
(ost distinse din produsele de 
serie. Printre principalele obiec
tive ale întrecerii socialiste ce 
se desfășoară In întreprindere 
se află pe primul plan'calita tea 
șl diversificarea produselor. 
Pină la silrșitul anului' vor mai

gic primul lot de paltoane btir- ____  _____  _______. ______
băleștl din stofe tine, suta la operație. Dinainte. < In mod in- 

O dată’’șijacQăsto, 'J-*»**««><•»
Înregistrat cel de-al MO-leo mo
del Introdus In fabricație ș! 
confecționai de la începutul 
anului șl pină In prezenu Eve
nimentul. deși cotidian, n con
stituit uri moment deosebit pen
tru colectivul secția! respective 
șl al fabricii ’Erau de țață 
maistrul de schimb Gheorghe 
Rădulescu, ajutorul de maistru 
Florea llltstea, controlorul „ de 
calitate Ion Săpăceanu, șeful fl Introduse’ In fabricație încă 
C.T.C. pe fabrică Gheorghe Zam- 
fir, tehnoiogul principal Mala
die Leonida șl Constantin l’o-

ȘK de no! modîle.
NSstor Țtiicu
corespondentul „Sdnteii”

Laaă urme concrete 
sau se Irosește — 
Ideea care prinde sau 
nu-viață, Inventivilor 
tea, Inițiativa, clima
tul, de valorificare și 
stimulare a tuturor 
talentelor — Intr-un 
cuvlnl — puterea 
ăoasiră virtuală.

Cred că și aid poate 
- fi vorba despre com

petență, administrare, 
despre risipă, ■ despre 
„randament la toți in
dicii" sau „activitate 
cu întreaga capaci
tate". ■■ ■' i ,

Șl in domeniul artei 
contează enorm reali
zarea cu un ceas măi 
devreme a deride: ;ci-
lor culturale. la t

*

. pen tru 
«alvarea aparențelor 

sau temeinic, vi- ” 
tind mentalități, mrse 
posibile de generare 
a lor, nu doar leneșul, 
ci șl lenea — ca pre
cept al existenței ro
date posibile, nu nu
mai demagogul și Ipo
critul -■ ci sursele, a- 
titea cite există, dc 
rtlmulnrc a 
trăsături.

Arta are in 
nenumărate șl 
eleni exploatate posi
bilități de Intervenție : 
de In Ironie ș: satiră 
pîrta la viziune dra
matică și odă, dc la 
realitatea văzută ș! 
știută pică la vis, pină 

configurarea

românească, cu 
lă epocă plină de efort 
fi luciditate.

Conferința Națională 
a partidului preclzen-. 
ză pentru fiecare do
meniu atribuții ți res
ponsabilități precise, 
dar mal ales transmi
te fiecărui cetățean — 
muncitor, lucrător 
economie, om de 
tură sau artist — 
gaj area Interioară 
procesul de devenire 
al țării — rare presu
pune ca flecare mă
sură sau oct de crea
ție să fie etalării In 
forul responsabilității 
civice — pentru a 
coincide cu nobila mi
siune de cetățean’ al 
României socialiste.
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_____________________________

în Republica Socialistă România 
exploatarea omului de către om a 
fost desființată pentru totdeauna. 
Economia națională, relațiile socialo 
se întemeiază pe proprietatea socia
listă asupra mijloacelor de produc
ție, întreaga putere politică și eco
nomică aparține poporului, liber șl 
siâpln j>f soarta sa. Eroica noastră 
clasă muncitoare Lșl Îndeplinește cu 
cinste misiunea sa Lstorlcfi de clasă 
conducătoare a societății, mobilizea
ză eforturile Întregului popor pe 
drumul făuririi societății Eoclflllste 
mulUlateral dezvoltate.

Prin politica sa mnrxlst-lentalslă, 
caro corespunde aspirațiilor vitale 
ale întregii națiuni. Partidul Comu
nist Român, forța politică conducă
toare a societății noastre socialiste,' 
asigură creșterea Impetuoasă a for
țelor de producție, perfecționarea 
organizării întregii societăți, adtaci- 
rea democrației,, dezvoltarea conști
inței socialiste, promovarea în' ra- 
portarilo sociale a principiilor eticii 
șl cchilAțll socialiste.

în procesul revoluției și construc
ției socialiste 8-a făurit alianța cla
sei muncitoare cu țărănimea, inte
lectualitatea și celelalte categorii de 
oameni ai muncii, s-a creat și so 

: dezvolta unitatea mOral-poIItlcâ a 
întregului popor ta jurul Partidului 
Comunist Român.

Crearea și dezvoltarea propriclă- 
țli socialiste asupra mijloacelor de 
Îiroducțle formează temelia relații-! 
or sociale de tip nou, de Întrajuto

rare și colaborare Intre toți oamenii 
muncii, de ta orașe șl sate — ro
mâni, maghiari. germani, sirbl și de 
alte naționalități — Înfrățiți In pro
cesul muncii, in opera de făurire a 
socialismului șl comunismului ta pa
tria noastră

Staptal pe mijloacele de produc
ție, pe toate" bunurile materiale, ce
tățenii patriei noastre au devenit, in 
neetașl timp, făuritorii conștient! al 
propriului lor viilor. In dubla lor 
calitate, de producători șl In același 
timp do proprietari ai mijloacelor 
de producție, oamenii muncii, singu
rii beneficiari ni tuturor bunurilor 
materiale și spirituale, participă la 
conducerea treburilor economice șl 
sociale ; ca deținători suverani al 
puterii politice și economice, el 
participă la gospodărirea avuției na
ționale, Ia conducerea treburilor 
obștești, ta Ruvcninren întregii tari.

în condițiile societății socialiste, 
ta caro dreptul la muncă este garan
tat, fără nici un fel de discriminare, 
și In care ,so Înfăptuiește vechiul 
deziderat al clasei noastre muncitoa
re — ..nici muncă fără pline, nici 
pline fără muncă" — flecare cetățean

s

npț de muncă ore. pol 
tunel, Îndatorirea de

itrivlf Consti- 
onoarc do a 

munci. Nimănui nu-I este îngăduit 
să realizeze venituri ca urmare a 
însușirii muncii altora, fiind inter
zisă obținerea de dștlguri' pe altă 
calo declt prin munca proprie, utilă 
societății.

Munca reprezintă o necesitate pen
tru existența ți progresul societății, 
pentru formarea și dezvoltarea mul
tilaterală a personalității umane.

Partidul Comunist Român șl statul 
nostru acordă o atenție deosebită 
educării tuturor membrilor societă
ții șl ta primul rind a tineretidul. 
firin muncă și pentru muncă, stlmu- 
ărli responsabilității sociale pentru 

calitatea șl eficiența muncii depuse, 
în orinduirea socialistă, munca șl 
rezultatele sale constituie criteriul 
fundamental do apreciere a merite
lor fiecăruia ; munca pentru sine șl 
munca pentru societate formează o 
unitate Indisolubilă se condiționea
ză reciproc, spre bunăstarea, fiecă
rui om al muncii șl propășirea În
tregii sodclățl.

Muncind neobosit pentru continua 
Înflorire a patriei sale, poporul ro
mân este In același timp un factor 
activ ta viața internațională, ta lup
ta pentru libertate si progres in 
întreaga lume. îmbină organic pa
triotismul socialist cu Internaționa
lismul' proletar.

în soclelaten socialistă, țelul su
prem al Întregii activități 11 consti
tuie omul, creșterea continuă a bu
năstării sole materiale și spirituale, 
pe baza principiilor eticii șl echită
ții socialiste, afirmarea multilatera
lă ă personali IA ti 1 umane. Pe măsu
ra creșterii producției și productivi
tății muncii, a făuririi unei econo
mii avansate, de o înaltă eficiență, 
a sporirii venitului național, sa 
creează condițiile necesare pentru 
ridicarea nivelului de civilizație șl 
cultură al întregului popor, creșterea 
veniturilor obținute dta muncă, dez
voltarea tavățămintulul. științei șl 
culturii, a măsurilor de ocrotire a 
sănătății, asigurarea condițiilor pen
tru trecerea la reducerea Băplămlnl! 
de iucriL

în conformitate cu prevederlio 
Constituției. Codul muncii cuorlnde 
principiile si normele de bază pri
vind relațiile de muncă, reprezintă 
carta muneii șl consfințește dreptu
rile și îndatoririle celor ce muncesc 
din tara noastră.

Codul muncii constituie cadrul le
gislativ general ni relațiilor de mun
că corespunzător actualei etape' de 
dezvoltare a țării, de edificare a so
cietății socialisto multilateral dezvol
tate.

PARTEA I
Principii generale ale relațiilor 

de muncă. Drepturile 
si îndatoririle oamenilor muncii

■ J

1.

11. Pentru 
muncesc 
o parte din venitul național

ART. 
cei co 
narare. ____JțțțML..JBL.____
destinată consumului, potrivit prin
cipiului socialist de repartiție după 
cantitatea, calitatea și Importanța 
socială a muncii, ta spiritul norme
lor eticii șl echității socialiste.

Pe Ungă veniturile directe, obți
nute pe ralea remunerării, oamenii 
muncii beneficiază de avantajele șl 
înlesnirile asigurate prin fondurile 
sociale destinata dezvoltării tnvăță- 
mtatulul ți culturii, ocrotirii sănătă
ții, prin acordarea de ajutoare pen
tru copil, precum și prin alte acțiuni 
cu caracter sorial-cultural.

Ridicarea; bunăstării materialo șl 
spirituale n celor ce muncesc se 
realizează pe măsura dezvoltării ba
zei .tahnlco-mntertale a sarialL'tmu- 
lui. a Introducerii ta producție- a 
tehnicii noi, n creșterii productivită
ții muncii fiorialo ți a venitului na
țional.

în semn do prețuire diri partea so
cietății; colectivele . sau ' persoanele 
care se evidențiază In muncă pri
mesc pentru rezultatele ne care le 
obțin recompense • materiale șl mo
rale, premii. gratific 
medalii șl alte stimula

ART. 12.'! I,,
România. r___ ___ .....______ ...
garantat dțepiul ta : odihnă șl re
paus pentru refacerea forței de mun
că, pentru desăvlrșlrea pregătirii 
profesionale și i lărgirea orizontului 
cuIturaL; condiții do muncă prin 
măsuri de. securitate șl Igienă a 
muncii, caro să excludă posibilitatea 
primejduirii vieții șl sănătății ; aju
toare materiale in caz, de Incapacita
te temporară de muncă șl pensii ; 
realizarea efectivă a' tuturor ‘dreptu
rilor referitoare ta muncă. înscrise 
ta Constituție.

ART. 13. Perfecționarea ‘pregătirii 
profesionale, polltlco-ldeologlce și ’de 
cultură generală constituie pentru 
fiecare om al muncii un drept si o 
îndatorire permanentă, de îndeplini
rea căreia depind rezultatele ta pro
ducție, încadrarea la locuri de mun
că corespunzătoare, promovarea in 
funcții superioare.

în țara noastră, continua perfec
ționare a -i»

munca presto tâ, 
primesc ca remu-

J:
gratlficațll,. ordine,
Republica Social lată 

oamenilor muncii le este

ționare a pregătirii profesionale con
stituie o latură esențială a politicii

CAPITOLUL I
Principii generale privind relațiile de muncă

ART. 1. în Republica Social istă 
România, desființarea pentru tot
deauna a exploatării șl asupririi 
omului de către am, dezvoltarea im
petuoasă a forțelor de producția ți 
generalizarea relațiilor de producție 
socialiste, oftate intr-un proces con
tinuu de perfecționare, așază munca 
— principalul factor de progres ți 
civilizație — pe cea mai înaltă treap
tă a valorilor soctalc.

Oamenii muncii, ta calitatea do 
producători ai valorilor materiale ®i 
spirituale șl in același Ump de pro
prietari ai mijloacelor da produc
ție, ai Întregii avuții naționale, au 
dreptul "ți obligația de a desfășura 
o muncă utilă pentru soclotate, 
bunăstarea șl Interesele fiecăruia 

; fiind legate organic de bunăstarea, sl 
Jczvollarea societății in ansamblu. 
J<RT. 2. Tuturor cetățenilor ltepu- 
;tcll Socialista România, fără nici 

nulitate, rasă, sex sau religie. Ic este 
garantat dreptul la muncă prin im- 
slbllitatea de a desfășura o activi
tate ta domeniul economic.’ lehnlco- 
științlflc, social sau cultural, potrivit 
apiitudinflor, pregătirii profesionale 
șl aspirațiilor fiecăruia, ta funcție de

11 TC..-------- -----
d' îngrădire sau .deosebim da națlo-

nevoile întregii societăți. ; . . .
ART. 3. în Republica Socialistă 

România, formarea, repartizarea șl 
utilizarea deplină și rațională a re
surselor umane se realizează ta con
cordanță cu obiectivele planului de 
dezvoltare economlco-soctală a țării, 
cu cerințele sporirii necontenite 
eficienței ’ economice șl £„ Jr.’. 
muncii, cu necesitatea 
nrmonloăse șl echilibrate a tuturor 
județelor țării.

ART. >1. Po măsura dezvoltării ba
zei economice a socialismului, a in
troducerii ta producție a rezultate
lor științei șl tehnicii contemporane, 
a dezvoltării tavățămtatului și cul
turii, ta țara .noastră au loc șter
gerea treptată a deosebirilor esen
țiale dintre munca fizică și cea In
telectuală. dintre modul de muncă 
și viață de ta sat șl cel de la oraș 
șl omogenizarea treptată a societății.

ART. 5. Munca, in condițiile socie
tății socialist®, formează și dezvoltă 
intre oameni relații noi, de colabo
rare. de Întrajutorare șl respect re
ciproc -- potrivit principiului toți 
pentru unul șl unul pentru toți — 
contribuie nctlv la formarea și dez
voltarea multilaterală a personalită
ții umane.

Prin activitatea desfășurata ta co
mun -ta Industrie, agricultură; insti
tuțiile de artă, cultură șl ta celelalte 
domenii, pentru Înflorirea patriei 
social iste, se dezvoltă relații de în
frățire intre oamenii muncii români, 
maghiari, germani, slrbl și de alte 
naționalități, se întărește continuu 
coeziunea moral-polltică a întregului 
popor în Jurul Partidului Comunist 
Român.

ART. 0 însușirea sub orice, formă 
n muncii' altuia și toate manifestă
rile de parazitism social stat Inter
zise ca Incompatibile cu orinduirea 
socialistă, cu principiile eticii- și 
echității soclnllsle.

ART. 7. începtad cu virata de ÎS 
ănl, fiecare persoană aptă de muncă 
și care nu urmează cursurile unei 
școli este datoare să desfășoare, plnă 
la virsta de pensionare, o muncă 
utilă socialSțll, care să-l asigure mlj-, 
ioacele de existență și de dezvolta
re spirituală. încadrarea ta munca

! a 
sociale a 

dezvoltării

poate face șl de In virsta de 14 
ani, cu încuviințarea părinților sau 
a tutorilor, cel ta cauză nvtad drep
tul, șl Îndatorirea de a-șl continua 
studiile pentru absolvirea tavățâ- 
mtatului obligaffirlu' de cultură ge
nerală. ■ 
' ART. G. Prin Încadrarea tatr-o u- 
nltate socialistă, fiecare persoană 
dobindește calitatea de membru al 
colectivului de muncă din acea uni
tate, cu toate drepturile șt obliga
țiile ce decurg din această calitate.

Fiecare membru al colectivului de 
muncă i»a.rt.lclpă ta- conducerea unl- 
tețir i ‘ 
rea față, de societate 
dual. . ,. „ -
membri ai colectivului, pentru buna 
gospodărire șl dezvoltare n pârtii 
dta avuția, națională încredințam, 
fiind dator, să-și consacre Întreaga 
capacitate, pricepere șl putere de 
muncă scopului ca unitatea in care 
lucrează să-șl deafâșoare activitatea 
cu maximum de eficiență.

ART., 0. Tuturor oamenilor muncii 
din Republica Socialistă România 
le este garantat dreptul de a parti
cipa efectiv Ia conducerea vieții po
litice,' economice și sociale.

Ca expresie a adindrll democra
ției socialLsle, activitatea tuturor 
unităților se bazează p« principiul 
muncii și conducerii colective.

Participarea la conducerea unită
ților a persoanelor Încadrate in 
muncă se asigură direct sau prin 
reprezentanții lor ta adunările gene
rale. In comitetele șl consiliile oa
menilor muncii sau în alta organe 

, deconduccrG colectivă alo unităților.
Adunarea generală a oamenilor 

muncii constituie forma superioară 
a conducerii colective, prin 'rare oa- 
incnll munci! participă In mod orga
nizat In conducerea activității econo- 
mlco-sociale. Ia dezbaterea și solu
ționarea problemelor legale de. Înde
plinirea planurilor de producție, la 
exercitarea controlului asupra acti
vității organelor de conducere.

Fiecare membru ol colectivului de 
muncă are dreptul de a participa 
In mod direct la dezbaterea șl re
zolvarea problemelor privind orga
nizarea șl conducerea unității in 
care Ișl desfășoară activitatea.

La încadrarea, selecționarea. șl 
promovarea cadrelor, colectivul de. 
muncă are dreptul să-șl spună păre
rea, astfel incit să fie. repartizat 
omul potrivit la locul potrivit

ART. 10. Dezvoltarea planificată a 
economiei naționale — întemeiată 
pe un înalt nivel de organizare so
cială a muncii — faee necesar ca 
relațiile de muncă să fie așezate pe 
principiul Însușirii liber consimțita 
șl npllcârli cu consecvență a, norme
lor disciplinei socialiste a muncii. 
Respectarea cu strictețe,a ordinii și 
disciplinei la locul de muncă consti
tuie o obligație de bază "a fiecărui 
membru al colectivului de lucru din 
Întreprinderi și Instituții, din toate 
unitățile socialiste,.> '•

Colectivul de muncffi conștient că 
orice act do indisciplină dăunează 
rezultatelor muncii, propriilor sale 
Interese, este Îndreptății, șl in ace
lași timp dator, să in atitudine fer
mă față de orice abatere, iar la ne
voie să ceară sancționarea și chiar 
îndepărtarea din rindurile colectivu
lui a acelora care încalcă ordinea ri 
disciplina șl nu-șl realizează sarcini
le ce le-au test stabilite.

respective șl poartă rtapunde-
1.;.'. ii ■ atlt ihdlvl-

clt șl împreună cu ceilalți

,T

\

Partidului Comunist Român de edi
ficare ,a socialismului și comunismu
lui; fiind o .condiție fundamentală 
pentru' asigurarea participării active 
și competente a oamenilor'muncii ta 
propășirea națiunii socialiste.

în acest scop, prin sistemul na
țional de perfecționare a pregătirii 
profesionale stat create căi șl forme 
adecvate pentru toți cel ce muncesc 
ta vederea Împrospătării și îmbogă
țirii sistematice a cunoștințelor, In 
pas cu noile cuceriri ale .științei- și 
tehnicii.

ART. 14. In Republica Socialistă 
România, femeii i so asigură largi 
posibilități de afirmare in condiții de 
deplină egalitate socială cu bărbatul; 
beneficiind la muncă egală eu acesta 
de o retribuție egală, de măsuri spe
ciale de ocrotire. Femeii li rata ga
rantai', ..
funcție sau loc de muncă, ta raport 
cu pregătirea sa, pentru a- 
contribuția la dezvoltarea 
materlaic"®! n creației 
aslgurlndu-l-se, totodată, 
necesare pentru creșterea 
ren copiilor.

ART. 15. Societatea 
acordă o grijă deosebită formării șl 
educării tinerei generații in spiritul 
dragostei față de muncă, al însu
șirii unor temeinice cunoștințe șl de
prinderi profesionale, al dăruirii do 
sine șl pasiunii revoluționare. Stalul 
asigură prin sistemul de învăță mint 
și prin organisme specializata 
orientarea, pregătirea șl încadrarea 
ta muncă a tinerilor, potrivit capa
cității șl aspirațiilor personale' puse 
in slujba patriei socialiste. Prin mă
suri speciale se asigură protecția și 
Becurltaten. muncii tinerilor.

ART. IG. Fiecare om al muncii, 
participant ta procesul 'de desfășu
rare a vieții sociale, este dator «A 
respecta cu strictețe, prevederile le
gale, sâ promoveze neabătut prlncl- 

’ ' ' socialiste, să mani-
spirit de Intransigență față de 
încalcă legile țării.

dreptul de a ocupa orice
in ran
șl aduce 

producției 
spirituale, 
condițiile 
șl educa-

socialistă

piui legalității
. feste spirit de 

cei ce " „
Forța orindulrll 

conștiința Înaltelor răspunderi 
datoriei,' pe care flecare om al 
cil le are față de patrie, față de apă
rarea cuceririlor Eodollste alo po
porului.

CAPITOLUL II

ioclallsie stă in
șl in-

Drepturile și îndatoririle oamenilor muncii
AHT. 17. Drepturile șl Îndatoririle 

fiecărui membru nl colectivului de 
muncă din cadrul unităților socialiste 
stat menite să asigure participarea 
efectivă !ă gospodărirea cu spirit de 
răspund®’®’ a mijloacelor materiale 
șl financiare încredințate de stal 
coîecllveior de oameni ai muncii, ia 
valorificarea in grad superior a re
surselor materiale șl umane ala țâ
rii, pentru o înaltă eficiență econo
mică In toate compartimentele de ac
tivitate, ta scopul asigurării.creșterii 
nivelului;.de civilizație ș1 “ " '
ai fiecăruia, td -tatregulul-popoV -r-

ART. 18. In ■ Republica Socialistă 
România ■drepturile persoanelor in- 
cadrate în muncă nu pot faca obiec
tul vreunei tranzacții; renunțări sau 
îimilări, ele fiind apărate de stal îm
potriva oricăror încălcări, a manifes
tărilor de subiectivism, abuz sau ar- 
bltrarlu. i '

ART? T9.. Persoana încadrată tatr-o 
unitate socialistă are următoarele 
drepturi principale :

a) să I se asigure un loc de muncă
potrivit aptitudinilor, pregătirii pro
fesionale,! aspirațiilor, precum și ne
voilor unității ;f ■ ‘ /

b) să fie retribuită potrivit . 
plului socialist de repartiție, In ra
port cu cantitatea, calitatea ț'i Im
portanța socială a muncii pe care o 
desfășoară ;

c) să i i se asigure stabilitatea In 
muncă, contractul de muncă nepultad 
să ln6et®:,i& sau să fie modificat decît 
in’ cazurile prevăzute’de lege ;

dl sfț participe nemijlocit Ia condu
cerea p organizarea activității uni
tăților, să aleagă și să poată fi alea
să in organele de conducere colcc- 
tivă ; > ■ ' -

e) să beneficieze de ■ condițiile 
croatei' pentru ', ridicarea pregătirii 
profesionale ‘ șl a nivelului general 
de cunoaștere, ta'raport cu dezvol
tarea- științei: șl tehnicii șt cu cerin
țele' progresului social, pentru for
marea șl. dezvoltarea conștiinței so
cialiste ;

f) t-.’i fie promovată. In categorii 
superibartf ele încadrare sau ta func
ții de conducere, In raport cu pregă
tirea;’ experiența și rezultatele mun
cii, beneficiind astfel de - condițiile 
create dc ’'orinduirea socialistă pen
tru afirmarea șl valorificarea aptitu
dinilor și capacităților personals’;

g) să 1 so asigure repuua săplăml- 
nal șl’ concediu-, de . odihnă anual 
plătit, sâ folosească, condițiile creata 
de societatea socialistă p-enlni re- 
a-eere, refacerea capacității de mun
că, ridicarea nivelului de cultură, să 
beneficieze de Înlesniri pentru tri- 
mlteJrca 1a odihnă și tratament in 
stațiuni balneoclimaterice ;

h) isa beneficieze'de condiții cores
punzătoare de muncă, asistență me
dicală gratuita, și protecția muncii, 
In’ care scop se alocă importante 
fonduri pentru ușuraren efortului 
fizic, Înlăturarea cauzelor carc de-

■ termină accidente de muncă șl Îm
bolnăviri' profesionale, pentru Îngri
jirea sănătății, precum șl pentru 
protecția specială a femeilor și tine
rilor ; ' •

I) să beneficieze de pensie pentru 
limită de vîrslă sau ta caz de pier
dere a capacității de muncă ;

J) să folosească -baza motcrtală a 
unităților socialisto destinata activi
tății culturale și sportive ;

k) să se asocieze ta organizații 
sindicale' șl ta alte organizații ob
ștești; potrivit prevederilor Consti
tuției Republicii Socialiste România ;

l) sâ se adreseze organelor supe
rioare, celor do Jurisdicție sau ori
cărui for competent,' ori de dte ori 
consideră că a . fost prejudiciată ta 
drepturile sale.

ART. 20. Colectivei do muncă din 
flecare imitate socialistă poarta răs
punderea față de- societate pentru 
volorîflcarea maximă a fondurilor 
Încredințate și' pentru îndeplinirea 
prevederilor do plan, fiind dator să 
mobilizeze toate resursele materiale, 
financiare și umnne pentru a-șl a- 
duce din plin contribuția la 'crește
rea fondului 
ecohomico-soclală a țării

Ca membru al ' colectivului: de 
muncă, persoana încadrată Intr-o 
unitate socialista are următoarele în
datoriri principale :

a) să apere proprietatea socialistă 
și .s& contribuie 1a, dezvoltarea el ;

b) sA realizeze norma de muncă și 
celelalla sarcini ce decurg din func-

prtad-

național de dezvoltare

f

z

ART. 24. In îndeplinirea sarcinilor 
care le revin., colectivele de: oameni 
al muncii din.unitățile industriale au 
Îndatorirea de n asigura valorifica
rea superioară a resurselor de care 
dispun, ridicarea. -. nivelului. tehnic- 
calițallv al'producției;, sporirea con
tinuă a productivității muncii, creș
terea eficienței economice In !toate 
compartimentele de activitate.

AltȚ. 25.,’“Fiecare membru al co
lectivelor de muncă din industrie 
arc sarcina .de a gospodări cu grijă 
mijloacele materiale și financiare de 
care răspunde,; de' o depune toate 
eforturile pentru reducerea consu
murilor. specifice, folosirea Intensivă 
a mijloacelor fixe,'Introducerea in 
producție a celor mai noi cuceriri 
ale științei ți tehnldL, . . ..

AHT. 20. Colectivele de oameni al
conducerile cooperativele 
Îndatorirea 
rațională a 
fluxului de 
. aplicarea 
conducerea

muncii din industrie, 
unităților industriale au 
să asigure . organizarea 
fiecărui loc de muncă, a 
fabricație In ansamblu, 
procedeelor moderne ta _________
producției, să stimuleze șl. să valori
fice Inițiativa creatoare a muncito
rilor, Inginerilor șl tehnicienilor.

■în.flecare unitate socialistă trebuie 
să se asigure, folosirea Integrală a 
forței, de muncă, organizarea califi
cării șl policalificării continue a 
muncitorilor, justa . organizare a 
schimburilor, utilizarea deplină a 
limpidul de lucru, respectarea ri
guroasă a disciplinei, ta muncă.

ART. 27. Oamenii muncii dta uni
tățile industriale au dreptul Tu remu
nerare potrivit cantității șl calității 
muncii desfășurate, ta funcție do lo
cul șl importanța pe care fiecare ra
mură de producție industrială o are 
ta dezvoltarea țării. :

ART. 28. Oamenii muncii dta ... 
dustrle beneficiază, in condițiile 
legii, de premii șl recompense pentru 
rezultate deosebite obținute in pro
movarea. progresului tehnic, activi
tatea de invenții, Inovații și raționa
lizări, economii de- 'materii .prime, 
materiale șl energie, potrivit apor
tului propriu ta îndeplinirea obiec
tivelor planului șl creșterea eficien
ței economice.

ART. 29.1 Persoanele Încadrate ta 
unitățile din Industrie beneficiază de 
măsuri corespunzătoare de securita
te șl igienă u muncii; de echipament 
de lucru șl de protecție, tar cel care 
lucrează in condiții vătămătoare șl 
periculoase, de 'program de lucru re
dus, sporuri ta salariu, concedii su
plimentare șl condiții de asigurări 
sociale speciale, potrivit legii.

151-

din agricultură beneficiază, potrivit 
legii, de retribuție suplimentară

ART. 33. Cooperativele agricole de 
producție ■ asigură unirea eforturilor 
țăranilor șl Împletirea strinSă" a In
tereselor lor cu cele alo tuturor oa
menilor muncii, ale Întregii societăți.

Membrii cooperatori au îndatorirea 
șâ contribuie ta întărirea și apărarea 
proprietății obștești, 1a prevenirea.șl 
înlnluraren risipei șl proastei gospo
dăriri a mijloacelor materlolo și fi
nanciare, ta întărirea spiritului co
lectiv de muncă, a ordinii, șl legali
tății, ta vederea gospodăririi cu ran-' 
(lament maxim a fondurilor proprii, 
precum șl a ajutorului acordat de 
stalul socialist, pentru a-și aduce o 
contribuție sporită 1a realizarea pro
gresului general al țării.

ART. 3G. Raportoriic de muncă In 
' ! agricole de producție 

se stabilesc prin statute proprii.
Membrii cooperativelor agricole da 

producție au dreptul ta : retribuție 
corespunzătoare cu cantitatea și ca
litatea muncii, efectuate, cu rezulta
tele obținute, ' ta ajutoare materiale 
pentru Mtrihețe. incapacitate tem
porară do muncă, naștere, deces, 
•precum și la pensie pentru limită da 
vlrstă; de Invaliditate snu lirmaș, in 
condiții corespunzătoare de proiecția 
muncii :șl~ ta*'sprijin ta vederea per
fecționării pregătirii profesionale, în 
condițiile stabilite prin lege șl statute..

Membrii cooperativelor agricole de 
producție, pensionarii din CiA.'P., 
precum șl membrii de familie ai. a- 
cestora beneficiază de asistență me
dicală gratuită, Întreținere ta spitale, 
medicamente și materiale, in condi- 
țlllo legii.

Transporturi 
și telecomunicații

ga dotare a instituțiilor de irivățfi- 
mtat-; să valorifice rezultatele obți
nute in activitatea sa, prin publica
rea de manuala, cursuri, lucrări 
științifice, precum șl prin spllcnrea 
lor ta practică.

Cadrele dldnctlce au dreptul să 
, facă parte — in condițiile legii — din 

asociații profesionale și societăți 
științifico șl să desfășoare activități 
In conformitate cu statutele acestor 
organizații.

Regulile specifice privind raportu
rile de muncă, drepturile și.obliga
țiile personalului didactic, programul 
de lucru se stabilesc in conformitate 
cu prevederile Codului muncii, prin 
statutul acestui personal.

Cercetare științifica

țin sau postul deținut șl să răspundă 
de îndeplinirea lor față de colecti
vul de muncă șl față de conducerea 

'unități! ; ‘
' c) să efectueze orice activitate po
trivit pregătirii sale șl nevoilor unl- 
tățlL* In situații deosebite, cind in
teresul unității o cere, fiecare ore 
obligația de a participa — indiferent 

‘de« funcția/său. de postul "pe :care-l 
ocupă — In executarea oricăror lu
crări șl la luarea tuturor măsurilor 
carulerfdo..nevoile unității ■

dj să‘yds pecie. programul de' lucru, 
'ită ;foldSeîftcffWle^Hi^'&'7 eficien
ță timpul' de muncă ;

c) Bă- asigure utilizarea Integrală 
a. capacităților de producție; ridica
rea productivității muncii, reducerea 
cheltuielilor , de producție, realizarea 
lucrărilor încredințate, in condițiile 
de calitate f,tăbliile., creșterea efi
cienței activității unității In care lu
crează ;Ț

f) să respecte disciplina la locul 
de muncă și să militeze pentru res- 
peclorea legilor stalului ;

g) să-și ridice necontenit califica
rea profesională, nivelul de cunoș
tințe tchnlco-ștlințlfice șl de' cultură 
generală; să urmeze șl să nbsoiv’e 
cursurile de perfecționare organizate 
sau recomandate de unitate; ■

b) să respecte normale socialiste 
■de conduită in relațiile cu ceilalți 
membri, al’colectivului de muncă, șă 
vegheze la aplicarea lor ta viață, să 
dea dovadă de cinste șl corectitudi
ne, să contribuie la Întărirea spiri

tului de disciplină, de Întrajutorare 
-tovărășească, să combată orice fel 
de manifestări înapoiate ;

I) să asigure păstrarea secretului 
de serviciu șl a secretului de stal ;

j) să respecte normele de .profer-, 
țta . a muncii șl să contribuie la 
pzetaUmptanrea șl Înlăturarea “ori
căror situații care ar putea pune ta 
primejdie' 'viață, integritatea corpo
rală sau sănătatea oamenilor și: bu
nurile materiale.

Persoanelor- .Jncadrâte ta' muncă 
le'este Interzis să primească-de lu 
cetățeni bani sau alte foloase pentru 
activitățile prestate ta cadrul atri
buțiilor de serviciu.

AHT. 21. Conducerile unităților so
cialiste nu datoria rt la toate mă
surile necesare, pentru asigurarea 
condițiilor corespunzătoare desfășu
rării'normale a procesului dc pro
ducție, la un Înalt nivel tehnic și cu 
randament economic maxim, să asi
gure un control eficient al Îndepli
nirii sarcinilor de plan ta tonte, com
pari Imantele, să se preocupe de Îm
bunătățirea continuă a condițiilor de 
muncă șl de viață, in cadrul unității 
respective.

In întreaga activitate, ele trebuie 
să aplice consecvent principiul mun
cii și conducerii colective să in
formeze 1 ' '■ .
asupra modulul de realizare a 
clnllor.
. Conducerile
trebuie să examineze cu atenție șl 
să 1a ta considerare sugestiile.șl pro
punerile făcute de ■ oamenii muncii 
In vederea îmbunătățirii activității 
ta toate compartimentele.

ART. 22. Drepturile șl îndatoririle 
oamenilor muncii prevăzute ta pre
zentul cod se realizează țlnlndu-se 
seama de rolul și condițiile specifice 
pe care Industria, construcțiile, 
transporturile, agricultura, precum șl 
activitățile In toate ramurile itoctol- 
cullurale.le au ln proccsutede creare 
a valorilor .materiale șl spirituale, ta 
dezvoltarea 
țării.

■gritatea corpo- 
simenilor și bn-

periodic personalul • unității... n__

unităților socialiste

i procesul^ de creare 
laie șl spirituale,-în 

economică și socială a

Industrie

sociale

Construcții
30. Oamenii : muncii din con-, 
trebuie ’ să asigure folosirea 

fondului 
destinat

Invest iții, ridicării 
Industriale,

ART.
.Și-Șț^țli, 

rațională a, fondului național de 
dezvoltare destinat vastului pro
gram de Investiții, ridicării noilor 
construcții industriale, agricole șl 
social-culturaie, să asigure executa
rea in bune condiții a noilor obicc- 

ftlvc. .
8 la: acest1 școp; colectivele de oa- 
;>m<jril‘,al r.mwieil’' ou îndatorirea ;sfl 
ța^lgiiro nâtc'nrea gradului de meca
nizare și industrializare a lucrărilor, 
reducerea termenelor de execuție, 

: îmbunătățirea> ; calității lucrărilor, 
creșterea productivității și eficienței 
muncii.

Oamenii muncii de pe șantiere nu 
bbllgațla să gospodărească cu înalt 
simț do răspundere fondurile Încre
dințate, să lichideze risipa, de mate
riale, să asigure întărirea disciplinei 
și folosirea ' ■ ■
lucru.

ART. 31.
unitățile de 
o; remunerare a 
baza principiilor generale, de remu
nerare, In funcție de Importanța șl 
complexitatea lucrărilor executate.

Persoanele care au adus o contri
buție deosebita- la predarea Înainte 
de termenul planificat a obiective
lor,- cu realizarea Indicatorilor loh- 
nlco-funcțlonoU stabiliți, beneficia
ză de recompensa materialo și mo
rale, potrivit legii. ">

Personalul nelocnlnlc de pe șan
tiere, cel care, se deplasează pentru 
lucrări de montaj, revizie și' repa
rații,..cel care lucrează Ia obiective 
situate ta zone cu condiții deosebite 
beneficlnză de sporuri 1a salarii, În
lesniri ta cazare și transport, potrl- 

• vit prevederilor legale.

ART. 37. .Personalul încadrat ta. 
transporturi și telecomunicații tre
buie să asigura buna funcționare șl 
ta deplină siguranță a acestora prin 
îndeplinirea corectă, exigentă și ta 
timp a îndatoririlor de serviciu, să 
asigure regularitatea șl continuitatea 
transporturilor, să vegheize asupra 
Integrității bunurilor și valorilor po 
care 
orice faptă1 care ar putea pune 
Iparleol siguranța circulației, să gos
podărească cu randament maxim 
mijloacele de producție, Instalațiile 
șl utilajele Încredințate, să ridice ni
velul de servire a populației.

ART. 38. în funcție de condițiile șl 
cerințele de muncă din aceste ra
muri, timpul de lucru se stabilește 
țlnlnd seama-de profilul și specificul 
unității, pe schimburi,- tură, turnul 
și program do exploatare.

în completarea dispozițiilor prevă
zuta ta prezentul cod ce stabilesc 
norme specifice privitoare ta Inca- 

’ drarea, promovarea și disciplina In 
muncă a personolutal.

ART. 30., Persoanele încadrate ta 
unitățile de transporturi șl taleco- 
mutacațlli beneficiază, potrivit condl- 

. țlllor șpecificâ'dln sectoarele'ta’Carn 
lucrează, de sijbruri de salarii, și; ta-2 

. dontalzațU, yglforme de Bci-vlciu —J 
a căror valbare se suportă""parțial 
mu integral 'de unități — program 
redus de lucru in anumite locuri de 
muneă șl, alte drepturi potrivit legii.

le au în - păstrare, .să prevină 
in

Comerț și prestări 
de servicii

integrală a timpului de

Persoanele Încadrate In 
construcții au dreptul la 

-muncii stabilită pe

ART. 47. Oamenii de știință ou 
îndatorirea 'dc a valorifica întreaga- 
lor capacitate de creație șl. Întregul 
potențial material pus ia dispoziție 
de societatea sotialhriă, "pentru a-șl 
spori aportul in elaborarea soluțiilor 
cerule’de:mersul Înainte al societății, 
șl In primul rlnd Ia soluționarea pro
blemelor legate nemijlocit do dezvol
tarea producției mșterinle.

Cerceiătorii. trebuie să-și aducă o 
contribuție sporită la dezvoltarea șl 
valorificarea superioară a bazei c- 
nergcllco șl do materlfiprime, la per
fecționarea tehnologiilor și la mo
dernizarea produselor din toate ra
murile, lu crearea de noi materialo 
și a unor aparaturi de Înalt nivel 

5 tehnic.
ART. 40. Flecare cercetător ;tre- 

bule să se preocupe ta permanență 
de scurtarea duratei ridului do cer
cetare și de finalizarea cercetărilor 
prin introducerea ta producție a> re
zultatelor obținute; trebuie să țină 
o perriumenLS legătură cu activitatea 
CTeatpare a producătorilor de bu
nuri materiale, cu speciateștll care 
lucrează nemijlocit ta producție,, să 
dezvolte relațiile pe bază de contract 
cu unitățile productive, ca o condiție 
Importantă a creșterii efldențel cer
cetărilor întreprinse..

ART. 49. în Republica Socialistă 
România oamenii de știință se bucură 
in activitatea lor creatoare de sprijin 
material șl moral din partea socie
tății ; au dreptul de n-șl exprima In 
mod liber opiniile științifice, deln-șl 
pune , in valoare Întregul lor spirit " 
creator, derfășurlndu-și ccrcetarilc 
potrivit propriilor ipoteze sau meto
de de lucru ; cercetătorilor științifici 
11 se asigură posibilitatea de a va-

.«y: 1

lorlfica multilateral rezultatele cer
cetărilor efectuate ta scopul unc.1 
contribuții sporite Ia progresul ge-. 
nernl al țârii ; el beneficiază de 
sprijin pentru perfecționarea perma
nentă a pregăiirli do specialitate ți 
Ideologică, da drepturile ce decurg 
dta activitatea do creație șillnțlficâ, 
ta condițiile legii.

Oamenii de știință pot face parte, 
in condiUIle legii, din asociații I pro
fesionale șl societăți științifice șl să 
desfășoare activități in conformitate 
cu statutele,.acestor ^organizații/ ’’ 
" RegultleTSBpjĂrlficfi.ițirivtod raporta-' 
rllo do muncă’, drepturile și îndato
ririle personalului de cercetare se' 
stabilesc, ta conformitate cu preve
derile prezentului cod, prin slălulul 
acestui personal.

!/<■

ART. 50. în înfăptuirea sarcinilor 
de Siluită responsabilitate sociala care 
lu revin, oamenii de cultură și artă 
trebuie să contribuie activ, prin in- 
treagn lor operă do creație, in strinsă 

V-ln#n i '

Cultură

ART. 40. Personalului Încadrat in 
imitățlle comerciale și de prestări de 
servicii 11 revine obligația să’ purta, la 
dispoziția populației mărfuri- și ser
vicii de burta calitate, să asigure sa
tisfacerea promptă șl ireproșabilă a 
cererilor nccsteln.

Lucrătorii din comerț șl servicii 
trebuie să se preocupe permbneht de 
lărgirea bazei tehnico-mâtertale și 
omptasarca rețelei de desfacere In 
funcție de nevoile populației, de mo
dernizarea continuă a procesului de 
desfacere, să păstreze o permanentă 
Jop’ătxiF'â GXi pT'ocltiicțiia' 111 'V&tlCTCtl' BSl”' 
gurărll sortimentelor solicitate de 
consumatori.

ART. 41. Fiecare persoană încadra
tă intr-o unitate comercială sau pre®- 
■taloure de servicii trebuie să res
pecte normele legale privitoare la 
vinzarca mărfurilor și efectuarea Ser
viciilor, șă aibă o. atitudine atentă, 
demnă și cuviincioasă față de cetă
țeni ; trebuie să dea dovadă de cinate 
și corectitudine.
. ART. 42." Retribuția lucrătorilor din 
comerț șl prestări; de servicii se fnce 
In funcție de volumul, desfacerilor șl 
nl lucrărilor efectuate ; programul de 
lucru se stabilește — ta conformitate 
cu prevederile prezentului cod — in 
funcție de nevoile satisfacerii in bu
ne condiții â cerințelor -populației,; 
lucrătorii din acest sector beneficiar- 
zfi de . măsuri specifice, de protecție 
a muncii, de'compensare o timpului 
de lucru efectuai în zilele de repaus 
săptăminal șl ta zilele ■ do sărbători 
legale.

legătură cu viața, cu cerințele | con
struirii societății socialiste multila
teral dezvoltate, 1a progresul spiritual 
ai societății, ta ridicarea nivelului 
cultural șl a conștiinței socialiste a 
poporului.

ART. 51. în Republica Socialistă 
România oamenii de cultură și artă 
se bucură de libertatea de creație, 
da manifestare deplină a personali
tății șl talentului lor, puse ta 'sluj
ba idealurilor socialismului, demo
crației și progresului suctal.

El au dreptul să-șl valorifice, po
trivit specificului, operele de creație, 
protecția drepturilor personale ne- 
pntrimontaje și a celor patrimoniale 
fiind garantată in conformitate cu 
legea'.

AHT. 52. în scopul promovării ac
tivității do creație, oamenii de cul
tură ți artă, publiciștii au dreptul să 
se asocieze, in condițiile legii; ta 
uniuni, asociații și societăți de crea
ție,- stabilind prin statuie proprii 
modul de organizare șl funcționare 
a acestora ; prin aceleași statute se ■ 
stabilesc drepturile membrilor pri
vind pensiile, ajutoarele și celelalte 
forme de asigurări sociale.

ART. 53. Regulile specifice privind 
raporturile do muncă, drepturile și 
obligațiile personalului din domeniul 
culturi!, Încadrarea, promovarea, 
transferul și programul de lucru se 
stabilesc. In conformitate cu preve
derile Codului muncii, prin statutul

Agricultură și silvicultură
>> ■.

ART. 32. în Republica Socialistă 
România, părnintid — principal mij
loc de.producție in agricultură — 
unlmaiele. și plantațiile reprezintă, 
indiferent ■ de formă do proprietate, 
o avuție națională,; ta a cărei judi
cioasă utilizare de: către lucrătorii 
dta agricultură și- silvlcuîluțâ- exte 
interesat vital Întregul popor. ,

Oamenii muncii clin agricultură,și 
silvicultură au Îndatorirea ril pună 
ta valoare Întregul potențial pro
ductiv al. fondului funciar, șl silvic, 
să sn preocupe de ’ înlăturarea ori
căror, forme de, risipă și degradare a 
terenurilor agricole, a fondului fo
restier, să asigure dezvoltarea zoo
tehniei ..șl, producției animaliere, in 
vederea" sporirii, continue a produc
ției ngrirote, a productivități! și efi- 
ctanțel, mundl, a belșugului, de pro
duse. agroaUmentare.

Flecare lucrător din agricultură 
trebuie.să se preocupe- de valorifi
carea la. maximum’ a posibilităților 
creole prin."eforturile întregii socie
tăți,, pentru aplicarea pe scară largă 
a cuceririlor științei șl tehnicii a- 
vansatc Jn producția agricolă, extin
derea. mecanizării complexe,- a chimi
zării șl irigațiilor.

ART.' 33. .Lticrătoril din unitățile 
ngricole de stai trebuie să asigure 
folosirea rațională'-a fondurilor in
vestite șl a tehnicii noi, să realizeze 
o înaltă productivitate n muncii și o 
rentabilitate sporită, astfel tacit uni
tățile agricole, de stat să constituie 
un model de organizare științifică o 
producției agricole.

Timpul de lucru șl modul de orga
nizare a producție! șl a muncii, sis
temul de retilbuție In aceste unități 
se stabilesc ta funcție de necesitățile 
specifice agriculturii, ta.temeiul pre
vederilor .legale.

AHT. 31. Persoanele încadrate In 
muncă, pe bază' de contract do mun
că; In unitățile ngricole de stat, ta 
silvicultură, ta. cooperativele agricole 
de producție, asociațlllo tatercoope- 
ratlste și celelalte forme de asociere 
șl cooperare beneficiază de dreptu
rile, avantajele și Înlesnirile prevă
zute de-lege pentru toate categoriile 
de persoane încadrate in muncă In 
unitățile socialiste do stat.

Pentru - rezultatele obținute ta în
deplinirea $1 depășirea planului de 
producția agricolă, oamenii . muncii

învâțumînt

I

i

i

acestui personal.

Ocrotirea sănătății
ART. 84. Personalului sanitar II 

revine îndatorirea să-și pună întrea
ga putere de muncă șl cunoștințele 
dc specialitate în serviciul Imbună-

ART. 43. Personalul didactic ora 
Îndatorirea de a înfăptui rolul șl 
funcțiile, care revin lhvățămîntuiul Jn 
Republica' Socialistă Româniți, de o 
asigura Instruirea temeinică a tinere
tului șl educarea acestuia ta spiritul 
dragostei față de patria socialistă, 
față de mupcă, do a contribui ta' pre
gătirea șl perfecționarea cadrelor no- 
cesare. In slrinsă legătură cu cerin
țele actuale șl de perspectivă ale dez
voltării economlco-soclale u țării.

ART. 44. Peraonalul didactic are 
obligația do a contribui activ la per
fecționarea multltatcralâ șl 1a orga
nizarea modernă a tavâțămintulul, 
de a asigura o slrinsă îmbinare intre 
pregătirea teoretică șl pregătirea 
practică a tineretului, de q reallzo o 
sLrinsă imblnnre Intre lnvățămint, 
știință și producție șl de n adapta 
tavățămintul. la cerințele-progresului 
economic șl tehnlco-ștllnțltlc ; de a 
participa la activitatea de rSsplndire 
a științei și culturii in rtadul mase
lor de ta orașe șl sete.

ART. 45. In cadrul timpului legal 
de lucru, personalul din învățămint 
are obligația ca, o dată cu.munca di
dactică, să desfășoare șl activitate e- 
ducativă,; științifică, de îndrumare a 
practici! In producție u tinerelului, 
pentru n-șl îndeplini In cele mal bu
ne condiții îndatoririle pe care le nre 
față de. instituția do lnvățămint in 
care lșl desfășoară activitatea.

“ ART. 4G. în vederea desfășurării 
Ia un nivel cit mai Înalt a activității 
Instruct! v-educative și științifice, 
personalul didactic are dreptul să 
folosească toata condițiile create pen
tru perfecționarea continuă n pregă
tirii sale profesionale șl Ideologice ; 
«ă uUllzezo in procesul dldacllc-edu- 
eallv și de cercetare științifică tatțea-

y.

I
tâțlril stării dc sănătate n populației 
de la orașe și sate, pentru asigurarea 
capacității de muncă și de creație a 
oamenilor, pentru a asigura dezvol
tarea lor armonioasă, asifel tacit sfl 
se bucure dta plin de binefacerile 
civilizației socialiste.

Lucrătorii din domeniul ocrotirii 
sănătății stat datori să asigure Judi
cioasa utilizare a bazei materiale și 
a- celorlalte condiții create de so
cietate, in vederea ridicării continue 
a calității asistenței medicale.

ART. 55. în exercitarea profesiunii 
sate, personalul sanitar ore Îndatori
rea sâ manifeste o atitudine profund 
umană, să îndeplinească cu abnega
ție atribuțiile ce-i revin ; să respa-ric 
normele de etică, profesională ; să 
contribuie la apărarea șl sporirea 
cemnității profesionale. în organiza
rea programului de lucru și a Întregii 
activități a personalului sanitar se va 
avea ta vedere necesitatea asigurării 
permanente, prompte și ta bune con
diții a asistenței medicale a popu
lației.

ART. 3d. Lucrătorilor dta domeniul 
ocrotirii sănătății Ii se asigură con
diții pentru spectaUzaro și perfecțio
nare, in vederea introducerii perma
nente ta practica medicală a celor 
mal noi cuceriri ale științei și teh
nicii modeme.

Personalul sanitar care lucrează 
ta condiții deosebite arc dreptul In

se • bucure din plin 
civilizației socialiste.

Oamenii muncii din In- 
rflspundcri deosebite față 

decurgi nd din
Art. 

dustrle 
de .întregul popor,. _„

' rolul pe care această ramură condu
cătoare a economiei naționale ii are 
In asigurarea progresului generai al 
societății.

In dubla lor calitate de proprietari 
al mijloacelor de producției șl produ
cători direct! al ‘__
de Importanță hotfirîtoare pentru în
treaga economie, lucrătorii din indus
trie au îndatorirea să asigure dez
voltarea In ritm înalt, a acestei 
ramuri, in vederea unei contribuții 
sporite la crearea venitului național 
— bază sigură a creșterii bunăstării 
Întregului popor:

23. 
au

bunurilor tâșțertâlo

(Continuare In pag, a IV-a)
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program de lucru redus, la concedii 
suplimentare de odihnă, precum șl, 
după raz, la indemnizații șl sporuri 
la salariu ; cel trimiși In acțiuni de 
combâtere a epidemiilor sau In alte 
acțiuni speciale beneficiază șl de alte 
drepturi prevăzute de lege.

Pentru asigurarea unei asistențe 
- medicale corespunzătoare In toata lo

calitățile țârii șl stimularea persona
lului sanitar care Iși desfășoară acti
vitatea In mediul rural se acordă 
celor cc lucrează în aceste condiții 
înlesniri și drepturi, conform dispo
zițiilor legale.

AHT. 57. Regulile specifice privind 
raporturile do muncă, drepturile și 
îndatoririle personalului sanitar se 
stabilesc:, in conformitate cu prevede
rile prezentului cod, prin statutul 
acestui person:)!. (

Aparatul de stat
ART. 58. Personalul Încadrat tn 

aparatul de stat, In ministere șl alte 
organe centrale, Iri organele locale 
ale administrației de stat, In justiție, 
procuratură șl In alte Instituții ore 
ca principală Îndatorire 6ă servească 
interesele poporului, să militeze cu 
fermitate pentgu Înfăptuirea legali
tății socialiste, să contribuie efectiv 
la buna desfășurare a tuturor activi
tăților economlco-soclale ale țării, 
fiind răspunzător In fața clasei mun- 

_ cltoare și a Întregului popor de mo
dul In care îșl Îndeplinește sarcinile 
cc-i revin. . , *

Personalul din aparatul de «lat are 
obligația de a milita pentru creșterea 
eficienței și operativității In muncă, 
de a combate orice manifestări de 
birocratism și de a contribui 1a per
fecționarea continuă a activității 
sale.

AHT. 59. Personalul din aparatul 
de stat trebuie să aibă o permanenta 
șl directă .legătură cu oamenii, mun
cii, in al căror serviciu se află și ale 
căror Interese legale trebuie să le 
slujească cu devotament. . — -........—

Iii aro Îndatorirea dc a soluționa România, pe măsura.dezvoltării ha- 

cererile^ 
țâțânilor.

ART. 00. în HcpubUra Scdailstă 
România, personalul din aparatul dc 
stat beneficiază, ixilrivit legii, de 
toate drepturile necesare oxarcltfiril 
in cele mai bune condiții a atribu
țiilor cu care este Investit ; în cxcr- 
ciiarea acestor atribuții se bucură de 
proiecția legii față de cel care 11 "îm
piedică, sub orice formă, să-și în
deplinească sarcinile do aervlciti.

AHT. OL La Încadrarea iii funcție, 
personalul din aparatul dă stat de
pune un Jurămlnt de loialitate față 
de stat, prin care se angajează să 
respecte cu strictețe ți să Îndepli
nească cu simț de răspundere, toate 
atribuțiile de serviciu ce ii slnt în
credințate,.

ReguLlle specifice privind raportu
rile de muncă,, drepturile șl îndato
ririle personalului din aparatul de 
stau funcțiile pentru care se depune 
Jurfimlnlul de loialitate, sc stabilesc 
prin statut, In conformitate cu pro-» 
zentul cod.

gane centrale 91 comitetele executive re, controlează lego! Sta tea prevederi- 
j0_ colectiv de muncă

înlclpiulul București, împreună, și modul In care acestea slnt aduse la 
(anele sindicale corespunzătoa- îndeplinire.

ale conslllllOT populare județene șl 
âl mur’”’^41''' " " "
cu organi__..._____________

CAPITOLUL II
■' >r

AHT. 18. în Republica ■ Socialistă

competență și In termenele legale zel tehnlco-materlale a nodalUmulul, 
erlle, sesizările șl propunerile ce- a creșterii venitului național. se ari
enilor. ' Sură ridicarea continuă a nivelului

PARTEA A ll-A
Relațiile de muncă din unifătile 

socialiste de stat
CAPITOLUL I 

încadrarea și promovarea în muncă. 
r Contractele

ART. 62. în ^Republica Socialistă 
România, selecționarea țl pregătirea 
cadrelor, repartizarea lor pe ramuri 
de activitate se fac in conformitate 
eu prevederile planului de stat de 
dezvoltare. a economie! naționale.

încadrarea în muncă a unei .per
soane Intr-o unitate socialistă do 
Stat se face In raport cu nevoile uni
tății, ținîndu-se seama de aptitudi
nile, pregătirea profesională al pre
ferințele salo, precum șl de îndepli
nirea altor cerințe specifice munci! 
pe. care urmează să o presteze, in 
condițiile legii.

ART. G3. încadrarea in muncă se 
face pe baza verificării aptitudinilor 
și a pregătirii profesionale, prin pro
bă practică, examen, concura ori ter
men de Încercare, ln condițiile pre- 

. văzute de lege. încadrarea In muncă 
sb poate face fără examen, concurs 
sau altă formă de verificare a apti
tudinilor ț’.l pregătirii profesionale la

de muncă
ART, 70. Lrf Încadrarea In funcție 

o conducătorilor do unități șl a altor 
radro de conducere — stabilite de 
ministere, celelalte organe centrale 
șl comitetele executive alo consi
liilor jxmulare Județene și ai muni
cipiului București — se Încheie un, 
conlract-angajament. Contractul-an- 
gajament, In afară do clauzele pre
văzute la art, ill, cuprinde : angaja
mentul : șl răspunderea acestora de a 
păstra, apăra ți Valorifica la un nivel 
superior bunurUe încredințate ; de a 
restitui — la termenele ți In cortiji- 
țiUe ■ legii — valoarea mijloacelor 
maioriale pe care statui -le-a pua lă 
dispoziția colectivului de muncă pe 
care-1 conduce ; de a preda, atunci 
clnd va fl cazul, fondurile materialo 
șl bănești de care răspund ; de a lua 
thflsurlle necesare pentru buna gos
podărire» a unității, pentru Introdu
cerea tehnicii no! și a tehnologiilor 

, avansate șl creșterea eficienței eco- .unitățlle nou lnfi n ute, in cazul nl>- n0mlce a ln.regl| aeuvltfiU ■■
“lv.e_W iJKUluJl1J^.deJ.nva^^.n‘ ART. 71. La Încadrarea In funcție 

a persoanelor prevăzute la art 70, 
se va proceda la predarea șl prelua
rea cu proceg-verbal a fondurilor

nile, pregătirea profesională al 
feri tijele sale, precum șl de lnd< 
nlrea ailor ceriu'

depășire a duratei normale a zilei de 
lucru ;

■ b) 100% din salariul tarifar de În
cadrare pentru orele ce depășesc 
primele două ore și pentru munca 
prestata In zilele de rei»aus sâpta- 
mlhai, zilele do sărbătoare legală șl 
în celelalte zile Ln care, potrivit dis
pozițiilor legale, nu se lucrează.

■ AHT. 117. Nu se retribute supli
mentar munca prestată peste pro
gramul do lucru de către persoanele 
cu funcții' de conducere, precum șl 
de către cele a căror activitate — 
datorită specificului mundl — nu se 
poate încadra In programul normal 
de lucru ; aceste persoane benefi
ciază de o salarizare stabilită ln ra
port cu răspunderea șl obligațiile ce 
le revin, precum și după raz, de 
Indemnizații de conducere și con
cedii suplimentare.

AHT. 118. Pentru orele prestate 
pește programul de lucru do către 
persoanele care lucrează ln tură 
continuă, turnus sau alte forme de 
organizare a timpului do lucru șl in 
ore do gardă pe unitate de către 
personalul medlco-sanitnr, se vor 
stabili modalități diferențiate de 
plată prin hotarire a Consiliului de 
Miniștri cu acordul Uniunii Gene
rale a Sindicatelor.

AHT. 110. Orele prestate de per
soanele Încadrate în muncă peste 
programul de lucru, cu scopul asi
gurării serviciului pe unitate — cu 
excepția celor care Îndeplinesc func
ții de ■ conducere — se compensează 
cu timp liber corespunzător ln ur- 
mătoaruje GO de zile. .

AHT. 120. Persoana încadrată ln 
muncă are dreptul, în flecare eăp- 
tAmină, ln un repaus de cel puțin 
24 ore consecutive.

Repausul săplămlnal se acordă, de 
regulă, duminica, în cazurile ln fenrc 
procesul de producție nu permite 
întreruperea activității sau specifi
cul serviciului impune desfășurarea 
muncii și in ziua de duminică, con
ducerea unității, cu acordul comite-’ 
tulul sindicatului, stabilește o alta-z! 
din săptămlnâ ca zi de repaus, cu 
condiția ea cel puțin o dată ln 2 
luni fiecărei persoane să 1 ac asigure: 
ziua do repaus săptâmlnal dumi
nica.

Zilele de sărbătoare legală șl cele
lalte'zile In care nu se lucrează sa 
stabilesc prin hotărire a Consiliului 
de Miniștri. \

AHT. 121, Persoanele Încadrate in 
muncă nu dreptul -- in condițiile 
legii — ln flecare an calendaristic 
Ia un concediu de odihnă plătit, do 
15—24 zile lucrătoare, in raport cu 
vechimea In muncă.

în afara concediului acordat 
raport cu vechimea ln muncă, cei 
care lucrează ln locuri de muncă 
cu condiții vătămătoare, grele rau 
periculoase beneficiază da concedii 
suplimentare, In condițiile stabilite 
"do lege. Do concedii suplimentare 
beneficiază, potrivit legii, .șl cei care 
âu funCțll de conducere.

Concediul da odihnă al personalu
lui didactic sc stabilește prin statutul 
personalului didactic șl se acordă In 
timpul vacanțelor școlare snu univer
sitare.

AHT. 122. Concediul de odihnă b»s 
efectuează Integral in fiecare an ca
lendaristic; concediul fie poate acor-! 
dă'șl fracțlonnt, dacă Interesele ser
viciului o cer, sau la solicitarea ce
lui .ln cauză, atunci cind Interesele 
serviciului permit, cu condiția înaă 
cn una din fracțiuni să fio de cel 
puțin 15 zile.-

Concediul de odihnă care nu a pu
tut fl efectuat din motive justificate 
Ln cursul anului calendaristic pentru 

" SUS 
hau Separat dp'f il peniru a-
cesi an.

Pe perioada concediului do odihnă, 
persoanele Încadrate ln muncă be
neficiază de o Indemnizație calcu
lată pe baza ciștlguiul mediu reali
zat ln ultimele 12 luni și care li bc 
plătește anticipat.

ART. 123. Unitățile cu activitate 
sezonieri, precum șl, în slluatli deo
sebite, alte unități, pot acorda con
cedii fără plată, pe o perioadă de- ' 
terminată, cu păstrarea rahtățH do 
persoane încadrate ln muncă a ce
lor ln cauză șl menținerea unor 
drepturi co decurg din această ca
litate.

Condițiile în caro se pot acorda 
concedii fără plată do unitățile pre
văzute ln alineatul precedent se sta
bilesc prin hotărire a Consiliului de 
Miniștri. '

ART. 124. Asigurarea folosirii ju-' 
dictoane a timpului liber reprezinți 
o problemă de interes ■ social ; orga
nele do stat, sindicatele, celelalte 
organizații obștești, flecare unitate 
trebuie să se preocupe do condițiile 
necesare recreerll, refacerii capaci
tății dc muncă,' lărgirii orizontului 
de cultură șl de cunoaștere a tutu
ror ceîor ce muncesc. Oamenii mun-», 
dl și familiile lor beneficiază /fe' 
locuri de odihnă și agrement,-blb’țto- 
teci, caso de cultură, cluburi, teri / 
nuri și baze sportive, precum șl do ' 
alte condiții menite să contribuie la 
satisfacerea mereu cresdndâ a cerin
țelor șl preferințelor ln folosirea 
timpului liber.

încadrează In limitele prevăzute de te, cel In cauză poate să-și la un an-
lege, do pagubele provocate datori- gajament de plată ln acria, care con1
tă unor cauze . neprevăzute și care 
nu puteau fi Înlăturate, or! in alte 
asemenea cazuri in care "pagubele au 
fost provocate din riscul normal oi 
serviciului sau forță majoră.

ART. 99. în stabilirea, răspunderii 
materiale, paguba ce trebuie repa- 

■ .rată nu‘ cuprinde foloasele ' nereal!-, 
zale de unitate ca urmare n faptei 
sfivlrșlte do cel'Încadrat l,n muncă.

Clnd pagubele au fost cauzale u- 
nltățll printr-o faptă ce constituie In
fracțiune, răspunderea se stabilește 
potrivit legii penale. în acest caz ln 
cuantumul pagubelor ze cuprind șl 
foloasele nercallzate. " < \

AHT. 100. Persoanele Încadrate In 
muncă slnt obligate să cunoască pre
vederile legale referitoare 1a muncă, 
funcționarea instalațiilor, folosirea 
uneltelor, materiilor prime, materia
lelor șl totodată să aplice cu'rigu
rozitate aceste reglerftentări. ’ 

în razul In care persoanele : înca
drate tn muncă provoacă rebuturi din 
vina lor, răspund, potrivit legLl, de 
paguba astfel cauzată. '. J

Dacă producerea rebuturilor eâte 
repetată, cel ln cauză va fi trecut la 
un loc de muncă de 0 categorie infe
rioară ; dacă șl ta noul loc de 'mun
ci continuă să provoace rebuturi, 
I se va putea desface contractul, ca 
fiind necorespunzătar ln muncă..

ART. 101. Clnd paguba a fost cau
zata de mar multe persoane, răspun
derea fiecăreia se stabilește țlnlh- 
du-se seama do măsură In core a 
contribuit la provocarea el.

Dacă măsura ln care flerarc a con
tribuit la provocarea pagubei nu poa
te fl determinată, răspunderea fie
căreia dintre persoane be stabilește 
proporțional cu salariul el tarifar de 
Încadrare net, de la dată constatării 
pagubei șl, dacă este când,, șl In 
funcție de timpul lucrat de ta Ultimă 
Inventariere a bunurilor.

AHT. 102. Persoana care a încasat 
o sumă nedatorată este obligată Să 
restituie acea sumă ; dacă a primit 
bunuri ce nu 1 se datorau Șl care 
nu ma1. pot fl reșUtuite ln natură 
sau'l-au rost prestate servicii la care 
nu era Îndreptățită, eă este obligată 
ta plătească contravaloarea lor, cal
culata In .condițiile leglL

ART, 103. Obligarea ta plata des
păgubirilor sau a contravalorii bunu
rilor, precum'și ta resUtulrea sume
lor încasate fără drept.se face prlh 
decizie de Imputare, emisă de; con
ducătorul unității ; dnd plata sau 
restituirea undează n se face dă con
ducătorul unității oau de alte per
soane Încadrate In muncă dc organul 
Ierarhic superior, singure sau Împre
ună cu alte persoane, decizia de im
putare se enilto ln condițiile legale 
de către acest organ.

Daclzta de imputare va fl motivată. 
Ea se comunica, ln termen de 15 
zile do la emitere, celui obligat la 
plată sau restituire și constituie titlu 
executor din momentul comunicării. ,

Pentru acoperirea pagubelor adu
se unității,' precum și pentru restitui
rea sumelor sau plata contravalorii 
bunurilor ce nu mal pot fl restituite 
In natură or! a serviciilor: nedatora-

stltule titlu executor. \
AHT. IM. Răspunderea materială 

pentru paguba cauzată unității poa
te fi stabilită numai In cazurile in 
care aceasta a fost constatată In cel. 
mult 3 ard de ia data produceri! el, 
Iar In cazul restituirii sumelor sau 
a contravalorii bunurilor or! servi
ciilor nedatorate, in cel mult 1 an 
de Ia data primiri! sumelor sar. bu
nurilor ori de clnd a beneficiat de 
serviciile nedatorate.

Termenul de emitere a deciziei do 
Imputare este de cel mult GO de zile 
de la data clnd.țel In drept să emită 
decizia a luat cunoștință de produ
cerea pagubei. După expirarea aces
tui termen, prejudiciul se Impută ce
lui vinovat de neluarea măsurii de 
imputare.

AHT. 163. Suma stabilită pentru 
acoperirea daunelor se reține In 
rate lunare din salariu, precum și 
din orice alte sume ce se cuvin per
soanei In cauză dl:i partea unității 
ta cate acfeMta lucrează, In condițiile 
leali. . .•

Ratele nu pot fi'mai mari de o 
treime din salariul tarifar net lunar, 
fără a putea depăși, Împreună .’cu ce
lelalte rețineri pe care le-ar avea 
ce! In cauză, Jumătate din acest en- 
tarlu.

Dacă contractul de muriră se des
face înainte ca persoana In cauză să 
fl despăgubit unitatea, Iar aceasta 
se Încadrează la altă unitate, exe
cutarea se va face de către noua 
unitate, potrivit alineatului prece
dent, pe baza transmiterii titlului e- 
xectiloriu dc către unitatea care a 
fost păgubită.

în situația ln care cel Ih cauză nu 
a-a Încadrat In muncă Intr-o altă 
unitate, urmărirea se va face asu
pra oricăror biîtiurl' alo sale, in afa
ră de bunurile exceptate prin lege, 
da la urmărire.
. Urmărirea: pentru acoperirea, pa- 
'giîbelor m poate Îndrepta șl împo
triva altei persoane dedt cea care 
a provocat direct paguba, In cazurile 
prevăzute de lege.

ART. 106. Persoana care consideră 
Că imputarea sau reținerea a fost 
făcută fără temei sau cu încălcarea 
legii, precum ?! cea care după ce a 
remnat un angajament do plată con
stată că In. realitate nu datorează 
parțial sau total stima pretinsă de 
unitate, se poate adresă organului 
jurisdictional competent Acesta, la 
cerefea persoanei tn cauză, ținlnd 
sfcnma de Împrejurări, poate hotărî 
suspendarea executării plnă la sola-

ÂRT. 107. Unitatea'este obligată 
i condițiile legii, să despăgubească 

s muncă. îh sl-

Remunerarea muncii
rețineri dedt: ln cazurile și condiți
ile prevăzute do lege.

AHT. S3. In scopul asigurări! sta
bilității cadrelor, persoanele încadra
te' in muncă beneficiază de sporuri 
la salariu In raport cu vechimea ne
întreruptă in aceeași unitate.

AHT. 88. Persoanele tare-șl desfă
șoară activitatea In locuri dc muncă 
eu condiții vătămătoare șau porichi- 
loase beneficiază de sporuri la sala
riu potrivit prevederilor legale. Con
ducerile unităților slnt obligate să 

, ia măsuri pentru înlăturarea cauzelor 
care determină asemenea situații, să 
asigure condiții normale de muncă, 
fără pericol de accidente- și îmbol
năviri profesionale.

ART. 87. în scopul creșterii lnlțla- 
tivol și. a eforturilor pentru sporirea 
eficienței, economice a producției, țl- 
nind seama do rezultatele bune obți
nute In muncă, cu deosebire la rea
lizarea Indicatorilor calitativi, ta 
promovarea progresului tehnic șl a- 
pllcarea Inovațiilor, pentru' realiza-, 
rea do economii de materialo și de 
forță de muncă, se acordă gratlfica- 
țll anuale sau, după caz, premii In 
cursul anului.

AHT. 88. Im vederea organizării Ști
ințifice a producțlol șl a muncii, uti
lizării raționale ă personalului șl ă 
timpului de muncă, este necesară 
precizarea atribuțiilor și obligați
ilor pentru fiecare loc do muncă ; 
conducerile unităților socialiste all 
obligația să stabilească norme de 
muncă fundamentate științific, să 
determine sarcinile concrete ce revin 
fiecărei persoane Încadrate In muncă.

Realizarea remunerări! după cah- 
U ta tea . și calitatea muncii este slrlna 
legată de normare® munci!, care 
contribuie la punerea cit mai deplină 
In valoare a înzestrării tehnice a HJ 
nltătUor, la descoperirea rezervelor 
de creștere a productivității muncii 
ști dc reducere a prețului de cost 

'ART, S®. Norma de muncă expri
mă cantitatea de muncă necesară 
pentru efectuarea operațiilor sau lu
crărilor de către o persoană cu cali
ficare corespunzătoare, care lucrea
ză cu Intensitate normală, În con
dițiile unor procesa tehnologice și de 
muncă determinate. Ea ctiprifhle 
timpul productiv, timpul pentru în
treruperile Impuse do desfășurarea 
procesului tehnologic stabilit și do 
organizarea rațională a' muncii, 
.timpul pentru odihnă In cadrul pro
gramului de muncă.

Normarea muncii se aplică — po
trivit cu specificul activității desfă
șurate In unitățile economice, Koclal- 
culturalo șl ale administrației de stat 
— ta toate categoriile do personal, 
muncitori, tehnicienii ingineri, eco
nomiști, cadre de altă specialitate șl 
lucrători din activitatea administra
tivă. aUt pentru cel remunerați în 
acord, cit șl pentru cei remunerați 
tn regie.

Normele de muncă se exprimă — 
în funcție de caracteristicile, proce
sului de producție sau aie activită
ții ce se. normează — sub formă de 
norme de timp, norme de producție, 
norme de personal, sfere do atribu
ții sau sub alte forme corespunză
toare specificului fiecărei mutici.’

ART. M. Normele de muncă unlfl- 
roază de către, ministere 
i_âe cantrale„'‘.cotițlte^ . 

. ............ nle cc'.s'.-v.lor populară
județene' șl ol munlclpiulpl" Bucu
rești, Iar normele de muncă locale, 
do către fiecare unitate socialistă de 
stat pentru nevoile propti.. In toate 
cazurile cu acordul organelor sindi
cale corespunzătoare.

gură rldirarea continuă a nivelului 
de trai al celor ce muncesc, al Între
gului popor. J!.';;. }■;;

Prin sistemul de remunerare sta
bilit ijrln lege se realizează îmbi
narea armonioasă a intoresdor per
sonale ale fiecăruia cu Interesele În
tregii societăți, obținerea unor ve
nituri In raport cu contribuția con
cretă pe care flecare om al 'miincll 
o aduce ta activitatea economică ți 
■pctal-cQltuntUL ’ .

AHT. 79. La SfabiUrea remunerfiril 
persoanelor" încadrate In muncă se 
au In vedere raționala repartiția a 
venitului nafionâl, realizarea unu! 
raport, optim între fondul național 
de dezvoltare economlco-aocialâ țd 
fondul de consum, in vederea pro- 
Bltii neîntrerupt al tecbndtrdeL na- 

ic, ca o condiție esențială â ri
dicării continue a, nivelului de. viață 
al poporului

Hemunerarca se face după cânt!-, 
taten, calitatea șl Importanța Socială 
a mundl, asigurlndu-se la muncă e- 
gală remunerare egală. în vederea 
asigurării rolului stimulativ al sala
riului,, ia stabilirea remunerării se 
ține seama de complexitatea mun
cii, răspunderea țl gradul de solici
tare pe rare acestea le implică, ni
velul do pregătire profesională «1 
vechimea cerută pentru Îndeplinirea 
acelei munci ;* de asemenea, se mV 
măreție asigurarea Unor .proporții' 
corespunzătoare intre anEarlile .mari, 
țl.cefe rpiti ale persoanelor Înca
drate în muncă, potrivit stadiului de 
dezvoltare a economie! naționale și 
principiului echității .socialiste.

Flecare portoar.fi Încadrată in mtîflj 
că are dropluț 14 un Singur ttaiariu, 
chiar dacă Indepllacște mâl. tmilte 
funcții. . * ",

ART. 80. Prin lege sa stabilește, 
In concordanță cil dezvoltarea pla
nificată ă economiei, salariul minim 
po economie, Javlndu-se In vedere 
nivelul productivității muncii, ai ve
nitului național, - urtaăfîhdu-se ăatis- 
fccerca nevoilor mereu cresclnde alo 
Oamenilor muncii ți membrilor lor ' 
da familie. J •

AHT. 81. Salariul tarifar dc înca
drare se acordă In:raport cu gradul 
de îndeplinire a sarcinilor dp mun
că, astfel Incit să constituie un sti
mulent pentru coi caro l»l Indepll- 

bunc condiții sarcinile. Cel 
caro obțin realizări deosebite In 
rnuî.că aii posibilitatea să realizeze 
venituri ma! marl,:lar cei care hu-și 
Îndeplinesc obligațiile de muncă ur
mează să suporte In mod direct con
secințele acestei nelhdeplinlrl.

Nelndeplinlrea Integrală a sarci
nilor atrage, potrivit legii, '.diminua
rea corespunzătoare a salariului. 
Dacă ulterior-sarcinile de muncă au 
fost realizate, suma reținută din sa
lariu se restituie In cazurile șl con
dițiile prevăzute de lego.'

ART. 82. în cazuri excepționale, 
cind. din motive tphnlce sau din’alte 
motive, proeesui dc producții 
întrerupt pef«oăr™c 
muncă" vor fi rotri_____  .2 ---------
dth salariul tarifar dc Încadrare afe
rent timpului respectiv, cu condiția,,. cota, se, oLaborează 
ița Încetarea lucrului să se fi produa"1* șl coliatalie organi 
rara .visa; lor și- saca; tiu ioti acest tele executive ale
ii trip î aii rămas ta dispoziția» Uni lățit >'

AKT. 83. Pe i durata delegări!;' de
tașării rau trecerii temporare la o 

-alta muncă, dorit cea prevăzută In • 
contractul de . muncă, cel In cauză 
ijl păstrează funcția șl salariul avute 
anterior delegării rau detașărlL'1 

•Clnd detașarea ae face la o muncă 
pentru caro este stabilit un ralarlu 
mai mare, : persoana detașată are 

'dreptul ta acest Salariu In condițiile 
prevăzute de-lege.

Persoana delegată ®au delașată In 
altă localitate, precum șl aceea a ca
ret activitate se desfășoară jh cadrul- 
unor deplasări ■ periodică sau perma
nente, are dreptul lă plata cheltuie
lilor de transport și de Ozare, pre
cum șl ta o indemnizație âtabliltă 
P'aRT.SS4. Plata Salariului Se face 
periodic, ta Intervale da cel mult o 
lună. ■■ ’ '<■:!: ' '’V'’ ■: !

Drepturile bănețll cuvenite, perso-

altor obllgaț
.Retribuția 

prestată nu

nesc In

tegorllle do personal 
înlclenl, Ingineri., eco-

țlonarea litigiului.
In !.'Jll'.!-,)i:>,- 1VȘU,,MI 

persoana Încadrată In __ 
iuațla In care aceasta a t____ ,__
culpa unității, un prejudiciu iri Umpul 
IndcjJllnlrii Îndatoririlor db muncă 
sau In legătură cu serviciul.

Unitatea care a plătit despăgubi
rile este obligată să recupereze su
mele plătite de la persoana vino
vata de prâducerea prejudiciului, In 
condițiile articolului și următoa
rele.

CAPITOLUL IV

4

ln

jncă, fii 41- 
su ferit, din

______ ;e n fast
__ anele încadrate. !n
retribuite cu “5 Ia sută

reparllzațl de organele competente, 
transferului In Interesul serviciului, 
al ocupării funcțiilor elective, al 
schimbării locului de muncă în a- r_” ‘-------îl

' comamîaîî^mxScâfo^cmi^i^r?’nîta sC' r^pundfi ; predarca-preluareB’ b M încetarea lucrului să se fl p
“ fa«;!n prezența', unei comlâl! spe- .. tară ■ vtaăj lor' șl dacă. Ini toii 

^âîorPre u^mea^' a8^' Incâdrațl ’ clal. de .către organul'le-»' f’— - ''’
in muncă trebuie sA 11 se facă un exa
men medical, pentru a sa stabili dacă 
starea sănătății le permite să îndepli
nească munca ce 11 sc Încredințează.

ART. G4. încadrarea In muncă se 
realizează prin Încheierea unul con
tract Individual do muncă. Contrac
tul Individual de muncă se Încheie In 
scris șl va cuprinde obligația persoa
nei Încadrata in muncă de a-și în
deplini sarcinile cc-1 revin, cu res
pectarea ordinii șl disciplinei, n le
gilor țârii, precum șl îndatorirea u- 
nitățil de a asigura condiții cores
punzătoare pentru buna desfășurare 
a activității, de a o remunera Ih ra
port cu munca prestata și de a-1 
acorda celelalte drepturi ce i se cu-

Timpui de muncă și de odihnă
ART. 168. Durata timpului", de

poate depăși 4â’do ore pe

pentru o anu-

rarhlc superior șl din care face par
te șl delegatul acestui organ.
. AHT. 72. Promovarea pețspânel 
Încadrate In muncă In funcții tau-ca
tegorii superioare se face in raport 
cu nevoile unității, țlnlndu-se sea
ma de condițiile prevăzute pentru 
ocuparea postului’, de calitățile per
sonale, precum șl de rezultatele ob
ținute in realizarea sarcinilor. Pro
movarea se face pe bază de probă 
SUeâ, examen aau concurs, con- 

prcvederllor legale.
lai promovarea In funcții no țină, 

totodată, scama de pregătirea poli
tică, de. aptitudinile organizatorice șl 
dc conducere ale celor cu urmează ă 
fi încadrați In asemenea funcții, pre
cum șl de aprecierile Și recomandă
rile colectivului do muncă In Care 
șl-au desfășurat activitatea.

ART. 73. între unitate, pe de o 
parte, și colectivul de oameni aj 
muncii pe de nl'.â parte, se Încheie 
un contract colectiv do muncă, me
nit să contribuie la orgânlzarda su
perioară a muncii, la Ihtârlren dis
ciplinei șl mobilizarea tuturor efor
turilor pentru îndeplinirea planului, 
ia îmbunătățirea continuă a condiți
ilor de muncă șl de. viață din unitate.

Prin contractul colectiv ao stabi
lesc măsurile po rare colectivele oa
menilor muncii șl conducerea unită
ții se angajează să le fa In Ecopul 
utilizării mal bune a capacității do 
producție, al creșterii productivității 
muncii, reducerii consumurilor spe
cifice țl a prețului, de cost, precum 
®J pentru obținerea de economii țl 
beneficii peste ulveiui planificat, Îm
bunătățirea calității produselor, creș
terea eficienței activității economice.

ART. 74. Contractul colectiv de 
muncă stabilește, In condițiile pre
văzute de lege, formele de remune
rare, de stimulare materială peniru 
economiile realizate In cursul ariuiul, 
rr.o:iui de utilizare a fondurilor ce 
rămin ta dispoziția unității ea rezul
tat al depășiri! sarcinilor de plan, 
pentru executarea unor Investiții so
ciale : locuințe, vestiare, băl. fereșâj 
cămine, dispensare șl altele similare; 
realizarea unor obiective do protecție 
a muncii, culturale și sportive.

Proiectul de contract colectiv de 
muncă dezbătut și aprobat de aduna
rea generală a oamenilor muncii se 
semnează din partea unități!, pe bâza 
Împuternicirii organului dc conducere 
colectivă, de Către conducătorul el. 
Iar din partea colectivului de oameni 
oi muncii, de Către președintele co
mitetului sindicatului

AHT. 75. Contractul colectiv de 
Diuncfiț so încheie anual. Prevederile 
din contractul colectiv de muncă ae 
aplică tuturor persoanelor încadrate 
In muncă din Unitate.

Ministerele șl celelalte organe 

încheia cu uniunile sindicatelor pe
AHT. 69, Pentru persoanele care, ramură contracte colective de mun

că pe o durată de plnă la 5 hnl, care 
să cuprindă principalele măsuri In 
vederea realizării prevederilor de 
plan, a apUcăril legislației mundl, a 
îmbunătățirii condițiilor de muncă și 
de viață In unitățile din sectoarele 
respective, precum și măsurile nece
sare In vederea realizării prevederi
lor contractelor colective din unități.

AHT. 76. Nelhdepiifdreă» oiligâR-, 
llor asumate prin contractul colectiv 
constituie, pentru cel rare se fac vî- 
novațl de aceasta. Indiferent de func
ția sau postul In care au fost În
cadrau, o Încălcare a sarcînlidf de 
serviciu caro atrnge, după caz, răs
punderea disciplinară, materials său 
ponnlft.

AHT. Tî. Ministerele, celelalte or-

vin.
în contract se va preciza dacă per

soana încadrată ‘ 
să desfășoare activitate intr-o anu
mită rază determinată sau In locali
tățile unde interesul serviciului cere 
Eă fie trimisă.

ART. 65. încadrarea In muncă a 
fiecărei persoane va fi adusă la cu
noștința colectivului din comparti
mentul In care urmează să lucreze, 

' IndlcJndu-l-se drepturllQ șl obliga
țiile cc-i revin, sarcinile pe care lo 
aro do îndeplinit, precum și normele 
de protecția muncit.-

ART. G0. Persoana încadrată in 
muncă poate fi delegată sau detașa
tă de conducerea unității ®ă îndepli
nească anumite lucrări ale acesteia 
in afara locului său de muncă, In 
condițiile prevăzute do îege.

De asemenea, persoana încadrată 
in muncă poate fl transferată In In
teresul serviciului ori la cerere, In 
condițiile legii. Transferul tn Intere
sul serviciului nu poale avea tac In 
cazul In caro persoana ce urmează a 
fi transferată nu este de acord, pen
tru motive de sănătate dovedite cu 
certificat medicnl, precum șl In alte 
situații temeinic JusLificata.

AHT. 07. Contractul dc muncă 60 
Încheie pe durata nedetcrmlnală.

în anumite situații, contractul de 
muncă so poale Încheia șl pe durată 
determinata, In cazul înlocuirii titu
larului unui post caro lipsește tem
porar de in serviciu șl căruia unita
tea este obligata sAțI păstreze postul, 

_ pentru prestarea unor munci cu cn- 
ractar sezonier, precum și a oilor 
activități cu caracter temporar. Re
gimul juridic ăl persoanelor cu con
tractă pe durată determinată se sta
bilește prin lege, țlnlndu-se seama 
de specificul activității șl vechimea 
tar In muncă. . ,

ART. 68. în cazul trimiterii la o 
școală sau curs dc calificare, perfec
ționare ori specializare, cu scoatere 
din producție, contractul de muncă 
se completează prlntr-un act adițio
nal In rare se prevede îndatorirea 
persoanei Încadrate In- muncă de a 

‘stabilita nrta taxe0 fcn2rlJIe du'ă ^"«nTraleto*’ p?t
stabilită prin lege. încheia cu uniunile sindicalelor n»

In muncă urmează

fiind încadrata In muncă, slnt che
mate să-șl satisfacă serviciul mlU- 
tar, contractul de muncă se menține, 
tar această perioadă constituie vechi
me neîntreruptă In aceeași unitate ; 
cel In cauză aro obligația să revină 
la locul de muncă In termen de 30 
de zile de la satisfacerea serviciului 
militar.

în cazul satisfacerii serviciului- mi
litar de către o persoană cu care 
B-a încheiat actul adiționai prevăzut 
la art. 68, care se află In perioada 
stabilită prin acel act, durata servi
ciului militar nu intră In calculul 
timpului prevăzut In actul adițional. 
De asemenea, această durată nu Intră 
în calculul perioadei dc stagiu in 
muncă prevăzută pentru absolvenții 
repartizați In producție, care au oljlt- 
gațla efectuării unui astfel de stagiu.

.... j exțcu! 
Județene' j 

de către fiecare unitate socialistă de 
stat pentru nevoile propti.. In toate 
cazurile cu acordul organelor sindi
cale corespunzătoare.

Ca urmare a introducerii progre
sului tehnic, a perfecționării pregăti-' 
ril profesionale a cadrelor și a apli
cări! de măsuri tehnice și organiza
torice care duc la modificarea canti
tății do muncă necesare pentru efec
tuarea lucrărilor, concomitent cu 
creșterea productivității muncii, nor
mele de mur.cfl se vor modifica in 
tnod corespunzător, în vederea asi
gurării unei concordanțe depline cu 
noile condiții create.

ART. 81. Conducerile unităților ți 
compartimentelor de muncă au daio-

muncă nu ;...... ......
aăptăinlnă și J ,Oro pe

In cazul stabilirii r____ __ ___
mită zl lucrătoare din săpl&mlnă a 
unei durate " ' ' ' "

p, pul de

‘‘ P'e .
zelor cure determină condiții do 
muncă vătămătoare; .grele Sau peri
culoasa, ta . unele locuri do muncă 
durata timpului ■ de ■ muncă pentru

o. ■ ---------------------- ,— --------------- ------
M.* Plata Salariului se face rla să aducă In cunoștința pefgonnlu-
, La intervale da cei muR o lut tn timp utll_ atribuțiile ce revin

bănești cuvenite, perso
nalului se plătesc înaintea oricăror 
altor obligații alo unității..

cuvenită pentru mur.ca 
poate face obiectul Unor 
o...................“............

flocărula, normele de muncă stabi
lite, să efectueze Instruirea necesară 
ln-vederea cunoașterii și Însușirii a- 
cestora, să asigure condițiile tehnlco- 
organlzalorlcc avute In vedere la o- 
labornrea normelor

<

fecțlunea acestora provoacă Înceta
rea, lucrului pentru ma! multe per- 
eoane ; .

d) peniru prevenirea sau înlătura
rea unor situații care ar putea pro- 
vocai-degradarea rsau dlrtrugts-eh*'1"’ 
materiilor, prlnăe,"îm&terUtetorA: orJ' 
produselor..- . .. -

Munca peste durata, normală in 
situațiile prevăzute In alineatul pre-, 
cedent se prestează pe baza dispo
ziției ‘conducerii unității, dată eu 
acordul comitetului sindicatului.

AHT. 115. Munca peste durata
normală poate fi prestată și în alte plătește anticipat, 
situații deosebite, In legătură cu In- ----
teresolc producției șl ale muncii, 
îh acest caz, munca, peste durata 
normală psoate fi prestată plnă la 
120 ore pe an, pentru o persoană, pe 
baza aprobării prealabile a centra
lelor, ministerelor, și eolcrrlalte or
gane centrale, comitetelor executive 
ale consiliilor populare Județene Sau 
al municipiului București, cu acor
dul uniunilor sindicatelor de ra
mură. Prin hotărire a Consiliului de 
Mtalșlr!. cu acordul Uniunii Gene
rale a Sindicatelor, ta propunerea 
Snelor prevăzute In alineatul pre- 

nt făcută in urma consultării 
colectivelor, de muncă, se va putea 
aproba pentru unele unită(1, In ca- 
zuț! eu totul deosebite, efectuarea 
do ore suplimentare peste plafonul 
de 120 ore anual.

AHT. 116. Orele In care o ’persoa
nă prestează muncă peste durata 
normală a . .timpului de lucru rinl 
oro suplimentare, rare se plătesc cu 
spor sau se compensează cu timp 
liber corespunzător, In urnîăloarele 

.30 dc zile, dacă ctd In cauză este de 
acord.

Sporul pentru orele suplimentare 
va fi de :

a) SOț.’j din salariul tarifar 
endrâre peniru primele două

i-mai mid de 1 
de muncă In celelalte 

ntor Sării, W’Ș dej 
pe ZL

ART. 100. Plnă Îs Înlăturarea cau
zelor care determină condiții de 
muncă vătămătoare; .grele Sau peri
culoase, ta ■ unele locuri do muncă 
durata timpului de muncă pentru 
persoanele caro lucrează Ln astfel 
do condiții se reduce sub 0 ore pe 
zl, fără ra aceasta să ducă la o. scă
dere a’ remunerării.

Locurile de muncă cu condiții vă-' 
temătoare, grele sau periculoase și 
durata redusă a timpului de muncă 
stabilit pentru flecare din ele. &a 
determină prin hotărire a Conâlllu- 

. Iul de Miniștri. In acest ccop, minis
terele, . celelalte organe centrali șl 
comitetele .executive ale consiliilor 
populare Județene și al municipiului 
București vor face propuneri cores
punzătoare, cu avizul Ministerului 
Muncii, Ministerului Sănătății și al 
Uniunii Generale a Sindicatelor.

AHT. 110. Pentru persoanele al că
ror program de lucru se desfășoară 
ln timpul nopții, durata timpului 
do muncă este. mal mică cu 0 oră 
dedt durata muncii prestate ln tim
pul zilei, fără ca aceasta să ducă ln 
o scădere a remunerării.

îh unitățile In care procesul de 
muncă este neîntrerupt sau. unde 
condițiile specifice alo muncii o Im
pun, programul de lucru din. timpul 
nopții poale fi egal cu ce! din tim
pul zilei. Munca prestată ln timpul 
nopții, in cadrul unul asemenea pro
gram, se plătește cu un spor do 
15% din ; salariul tarifar, do Înca
drare, pentru orele lucrate ln tim
pul nopții, dacă aceste ore repre
zintă cel puțin Jumătate din pro
gramul normal de lucru. în mod ex
cepțional, Consiliul de Miniștri poa
te aproba ta unele unități majora
rea pLnă lâ 25% din salariul tarifar 
a sporului pantru munca ln timpul 
nopții. . '

ART. 111. Se consideră muncă ln 
timpul nopții aceea rare se prestea
ză in Intervalul cuprins Intre orele 
22—6, cu posibilitatea i abaterii, ln 
cazuri justificate,' cu o oră ln minus 
sau In pius față de aceste limite.

AHT. 112. In construcții, ln indus
tria forestieră, In agricultură, ln 
alte activități cu condiții specifice, 
precum șl In sectoare tn care mun
ca are un caracter Sezonier, durata 
zilei; de muncă poate fi mâl mare, 
ln condițiile și limitele stabilite prin 
hotărire a ConsLllulul do Miniștri, 
de comun acord cu Uniunea Gene
rală a Sindicatelor, urmlnd ca ln 
med ta Eă nu depășească lunar. tri
mestrial, semestrial sau anual, după 
caz, durata normală â Zilei de mun-

ART. 131. In cursul programului Pri" dizolvare ;

i',
glș.

CAPITOLUL III
Disciplina socialistă a muncii.

= '• 4
Răspunderea disciplinară și răspunderea materială

AHT. 01 Noile relații socialisto de t . .
muncă șl procesul do Înfăptuire • e io- ce le revin, precum șl peni
obiectivelor societății socialiste mul- realizări deosebita In îndeplinirea
tllateral dezvoltate Impun, In toa- angajamentelor individuale șf colec
tă sferele de.activitate și pentru fie
care membru al "colectivului de mun
că, necesitatea: respectăm cu stfjc2 
lețe a’ dinălpUnel, îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de serviciu.

AHT. S3.. Persoanele încadrate In 
muncă ah datoria, de a realiza întoc
mai șl La timp obligațiile ce le revin 
ki locurile lor de muncă pentru In- 

'depllnlrea obiectivelor planurilor de 
producție, de organizare șl Îmbună
tățire â muticii. Ele au Îndatorirea 
dc a.' acționa In mod coftșlJlnelos pen
tru sporirea" eficienței și Îmbunătă
țirea cdlltațli; produselor. pentru 
realizarea obligațiilor cofe decurg din 
contractele colecrlve" șl . Individuale 
do muncă, regtilamehtsie de orgn- 
nlzare șl funcționare ale tinltățllor, 
regUlatnehlele- de ordine interioară: 

primite din partea
fegtilarnehteie- c 
a dispozițiilor ‘__ _
conducătorilor dc unități ?! a șefilor 
lerarhlcL

ART. 94. Organe^ de - conducere 
alo unităților socialiste au datoria 
de, a lua măsurile necesare pentru 
organizarea In un nivel corespunză
tor a producție șt a muncii, tă pre
vină abaterile de ta ordinea șl dis
ciplina munch socialiste, aă acțione
ze ■ împotrivă oricărei lipsa , de răs
pundere. a neglijențe! și risipei, b 
oricăror fapte rare aduc pagube i 
viltulul obștesc, a atitudinii' înapoia
te față de muncă șl proprietatea so- 
ctallatâ. , ...

Orgonele de conducere colectivă 
ale unităților socialiste. împreună cu 
comitetele sindicalelor, vor elabora 
regulamente" de ordine Interioară In 
care vor stabili îndatoririle care tre
buie respectate de către persoanele 
încadrate In muncă și măsurile ce se 
impun tn vederea asigurării discipli
nei Socialiste a mundl.’

în seclcafele In care natura acti
vității o impune — transporturi fe
roviare, aeriene, poșta șl telecomu
nicații, energie electrică Șl altele — 
vor fl elaborate stătute disciplinare, 
care să stabilească regulile de dis
ciplină și răspunderile potrivit spe
cificului sectoarelor de activitate res
pective.

AHT. 95. Pentru îndeplinirea la

timp, și In bune condiții a sarcini
lor ce le revin, precum șl pentru - ijixnr, .. i-T»»'- I »'il m-ir-i ■ | ț g*

live, * persoanele încadrate In muti
că pot primi, potrivit dispozițiilor le
gale, următoarele recompensă-:

a) acordarea de trepte sau gradații 
la salaried tarifar cu reducerea ve- 
chlmlj minime prevăzute do lags Ș

b) gratificațli, premii șl alte re
compense materiale ;

c) ordine, medalii, titluri dc onoa
re și titluri distinctive;

d) înscrierea In cartea de onoare,
pe tabloul de onoare, evidențierea In 
muncă, mulțumire verbală sau 1.. 
scris, '

AHT. OG. încălcarea cu vinovăție 
de către cel încadrat Ih muncă — 
indiferent de funcția său . postul pe 
care 11 ocupă — a obligațiilor sale, 
Inclusiv a normelor de comportare, 
constituie abatere disciplinară, care 
se sancționează, după caz, potrivit 
leglii cu : mustrare, averlismeht; re
tragerea de gradații ori trepte do sa
larizare sau reducerea salariului, ori 
reducerea Indemnizației de conduce
re, retrogradarea Ih funcție sau în 
categorie, tar pentru abateri grave, 
dasface-ea disciplinară, a contractului 
de muncă.

în cazul Încălcării normelor pri
vind’ ordinea șl discipline pe locul 
dc muncă, colectivul compartimenta

ți- Iul din rare taco parts persoana vi
novata poate să la in dezbatere aba
terea săvlrșita șl să ceară conducerii 
unității aplicarea de sancțiuni disci
plinare, Inclusiv ’desfacerea contrac
tului de muncă.

ART. B7. Sancțiunea disciplinară te 
stabilește de organul do conducere 
colectivă sau. după caz, de’ cohdueă- 
toriil unității sau compartimentului 
dc muncă ți se aplică, .cu c&jle de 
atac corespunzătoarei, tn condițiile 
Legii.

AHT. 63. Apărarea valorilor mate
rialo șl spirituale alq societății so
cialiste reprezintă o îndatorire fun
damentală a tuturor oamenilor mun
cii. Pcreoanelc încadrate In muncă 
răspund pentru pagubele, aduse avu
tului obștesc din vina și In legătură 
cu munca tor.

Ele nu răspund de pierderile Ine
rente procesului de producție care se

In
■ BA..!. L-H . '

AHT. OS. încălcarea cu vinovăție.. .
iul pe

din salariul' tarifar do ln-
1 ore de

de lucru se poate acorda, In condi
țiile stabilite prin regulamentul dă 
ordine Interioară al unității, o .pau
ză pentru masă de cel mult 1/2 de 
oră, care nu se include In durata 
timpului de muncă. în unitățile in 
care nu se poale Întrerupe lucrul,- se 
va da posibilitate ca masa ®ă fie 
luată In timpul serviciului.

AHT. 114. Prestarea muncii peste 
durata normală stabilită potrivit ar
ticolelor precedente poate fi . cerută 
In următoarele razuri ■;

a) peniru preintlmplnarca sau in- 
lăturatea afectelor calamităților său 
altor cazuri dc forță majoră, precum 
șl !h situați! care periclitează sănă
tatea sau viața, uhor persoane :

b) pentru înlăturarea efectelor u- 
' cor situații neprevăzute, rare or

dăuna bunel funcționări a servicii
lor do aprovizionare cu apă și ă- 
nergle electrică, de canalizare, a 
serviciilor poștale șl do telecomu
nicații, ă căilor țl mijloacelor de 
transport In comun, a Instalațiilor 
de distribuire a combustibilului ;

c) pentru repararea dispozitivelor 
sau instalațiilor, in cazul în care de

CAPITOLUL V
T ' ' . ' i° - •

încetarea contractului de muncă
Vechimea

. . ..... , ... a ■ ? , ' . / „ g ’ ' . ■ T - .
ART. 123. Raporturile» de muncă 

încetează la expirarea termenului 
pentru care-a fost ir.clietat contractul 
do muncă sau ca urmare a desfaceri! 
acastuta, prin acordul dintre per
soana Încadrată In muncă șl unitate, 
precum șl din Inițiativa uneia-dintre 
"Ur. 12S. Contractul de muncă 
poale fi desfăcut, din Inițiativa imi
tații, pentru următoarele motive :

a) unitatea Iși reduce personalul 
p.-in desființarea unor posturi de na
tura celui ocupat do cel In cauză că 
urmare a reorganizării ori a altor

.fnotlva ; '
b) unitatea Lțl Încetează activitatea
rin dizolvare ;
c) unitatea ac mută tn altă loca

litate și âre posibilitatea să-șl ar,l- 
guro pe plan loci^J cadrele necesare;

d) unitatea se mută In altă loca
litate, la- persoana Încadrată nu ac
ceptă să o urmeze ;

e) persoana nu corespunde, sub 
raport profesional, funcției său pos
tului In caro â. fost- încadrată ;

f) In postau ocupat de persoană
încadrată In muncă este .reintegrat, 
pe baza hotărlril organelor compe
tente. cri care ă deținut anterior a- 
cel post ; , . .

8) persoana Încadrată In muncă 
se pensionează pentru limita do 
vlrstă ori peniru Invaliditate dc 
gradul I sau 11;

■ h) cel menținut rau reîncadrat In 
muncă după pensionarea sa pentru 
Umilă de vlrstă nu m®! este ne
cesar unității.

AHT. 127. Contractul de muncă 
Va fi desfăcut dliî inițiativa unității 
pentru următoarele motive :

a) persoana încadrată In mdneă a 
săvlrșll 6 abatere de lă iiomtelo de 
dLsclpiină, sancționată, potrivit le
gii, prin desfacerea disciplinară a 
contractului d® muncă ;

în muncă
■ - ■ " ' . : . ■

b) cri In cauză rate arestat mal 
mult de 2 luni ;

c) persoana Încadrată în muncă 
este condamnată definitiv pentru o 
Infracțiune în legătură cu munca 
sa dnefi condamnarea o face necores
punzătoare funcției pe care o de
ține ;

d) Instanța penală a pronunțat 
Interdicția de exercitare a profe
siei, temporar sau definitiv.

AHT. 128. în cazurile de desfacere 
â contractului de muncă pentru mo
tivele prevăzute In art. 128, lit. a-f, 
unitatea, va acorda persoane! al că
rei contract de muncă a fost desfă
cut Un preaviz de 15 zile lucrătoare. 
In perioada preavizului, prevăzut 
In acest articol, precum șl In art. 
132, ’această persoană este obligată 
să continue activitatea potrivit pro
gramului: de lucru.

AHT. 129. La desfacerea, din Ini
țiativa unității, a contractului de 
muncă va fi consul Lit comitatul sin
dicatului. îri cazul persoanelor În
cadrate In muncii, core slnt membri 
al comitetului sindicatului sau al 
altor organe sindicale, va fi consul
tat șl organul sindical superior, Iar 
In cazul celor aleși în organul de 
conducere colectivă al unități! sau 
In comisia de Judecată ee va lua șl 
aprobarea organului care i-a ales.

tățll, a contractului de muncă 
persoanei încadrate In muncă, 
urmare' a hotărlr!! organului 
conducere colectivă al unității, este 
necesară aprobarea acestui organ.

în cazul persoanelor Încadrate In 
muncă de organul Ierarhic superior, 
desfacerea contractului de muncă se 
face de Beii organ.

'La desfacerea, din Inițiativa unl-..... . .... .
ca
de

(Continuare in pag. a V-a)
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(Urmare din pag. b IV’-a) Încadrate In muncă se face cu un 
preaviz da 15 zile lucrătoare.

ĂRT. 133. în caz de anulare a des
facerii contractului dc muncă, uni
tatea este obligată să reîncadreze in 
funcția avută pe cel căruia I s-a 
desfăcut in mod nojustificat, ran- . 
fractal și sâ-1 plătească, pe timpul dl 
a fost lipsit de salariu din aceasta 
cauză,_ o despăgubire pe bara sala
riului său 'mediu.

Dacă, persoana In cauză s-a Înca
drat Intre timp Intr-o funcție cu o 

„mi™.. .. i retribuție Interioară sau a realizatobligația de a csl- ai(8 ciștjguri mai mici, despăgubi-
> locuri de munca rOa prevăzută fn alineatul precedent

va consta, pentru perioada respec
tivă, In diferența dintre dștlgul me
diu realizat anterior desfacerii con
tractului do muncă și cel realizai

Persoana vinovată pentru luarea 
măsurii desfacerii contractului de 
muncă, precum șl persoana vino
vata pentru neexecutarea hotărlril 
de reintegrate, răspund față de uni
tate pentru despăgubirile suportate 
de unitate din aceste cauze.

ART. 134. Timpul cit o persoană a 
desfâșurot activitate pe baza unul 
contract de muncă ranslltuie vechi
me In muncă. Do asemenea, consti
tuie' vechime tn muncă și alte pe
rioade de timp prevăzute de lege.

Condițiile in care a persoană în
cadrată are vechimea neîntreruptă 
In muncâ, vechimea neîntreruptă in 
aceeași unitate, vechimea in func
ție, meserie sau profesie slnt sta
bilite do lege, iar dovada se face 
cu carnetul de muncă.

ART. 130. In cazul In care contrac
tul de muncă urmează să Înceteze 
din Inițiativa unității pentru motivele 

. prevăzute In ărt. 120, lit a—c, o șl f, 
aceasta este obligată să ofere persoa
nelor in cauză trecerea in .altă 
muncă, soilcltlnd In acest scop spri
jinul organului Ierarhic superior 
și al organelor da repartizare in 
muncă sau, după caz, să ta măsuri 
jienlru recalificarea acestor persoane.

Unitățlie au i 
gura trecerea pe _
corespunzătoare a ixslor pensionați 
pentru invaliditate de gradul III, 
In cazul imposibili lății mențineri! 
Iot In continuare In munca avută u
pină 1a pensionaro. De asemenea. intre t!mn 
unitățile au obligația să repurta In ' '
munca deținută anterior sau lntr-o 
muncă corespunzătoare pregătiri! 
lor pe cel care nu întrerupt activi
tatea ca unitare a penMonărfl pen
tru invaliditate. p

AHT. 131. Desfacerea contractului 
de muncă, In toate, situațiile, se sta
bilește prin dispoziția Scrisă a cahț 

■ ducerii unității, cu arătarea motivelor, 
a prevederilor legale pe cnre se înte
meiază, a termenelor, precum și a 
organelor la caro măsura luată se 
poale ataca.

DIsjxjzițta de desfacere a contrac
tului de muncă se comunică în scris, 
de către unitate. Ea își produce e* 
fcctole do ta data comunicării.

ART. 132. Desfacerea contractului 
de muncă din inițiativa persoanei

ca măgură preventivă, a accesului 
la locul de muncă, deces în familie, 
precum șl In alto cazuri prevăzute 
do lege ;

e) înlesniri In raz dc trimitere la 
adilină și tratament In stafiunl bal- 
ncoclinuitcrice.;

f) pensii pentru limită dc virată ;
® pensii Ini caz do pierdere a ca

pacității de muncă ;
h) pensii pohtru urmași
ART. 143. Contractul persoanei în

cadrate In. muncă nu poate fi des
făcut din lnlț'taUva unltâți! in tim
pul Incapacității,temporare de mun
că in care primește ajutoare de asi
gurări sociale, fn caz de graviditate, 
in timpul concediului de maternitate 
și In jM-loada de alăptare. In peri
oada cit îngrijește copilul bolnav tn 
virstfl de pîrta in 3 ani, precum ți 
fn timpul cit soțul satisface serviciul 
militar.

ART. 144. Persoanele încadrate In 
muncă vor fl repartizate la alte 
munci declt cele care le revin po
trivit Încadrării loț*, pe baza reco
mandării medicalei tn peridnda In 
care se află sub tratament medical, 
fără ca prin aceasta să li se scadă 
salariul pe o .perioadă de, plita la 3 
luni, in cursul;unul nn.

te, la cultivarea trăsăturilor morale 
corespunzătoare principiilor eticii șl 
echității socialiste șl comuniste, ele 
răspund de organizarea activității 
cultural-artlstice . șl sportive din u- 
nltățl, folosind fn acest scop baza 
materială proprie șl mijloacele dt 
care dispun unitățile .socialiste, t* 
preocupă de buna organizare șl fo
losirea judicioasă a timpului Hbei 
ai oamenilor muncii, colaborind 
sirlns cu celelalte organizații ob- 
ftești șl cu organele de specialitate.

ART. IG4. âfhdlcatele participă ne
mijlocit împreună cu organele d» 
stat la elaborarea șl aplicarea tutu
ror reglementărilor privind dreptu
rile ți obligațiile persoanelor Înca
drate In muncă, precum șl a celor 
privind protecția muncii : se preo
cupă de aplicarea corectă a siste
mului de remunerare ; urmăresc

...... - ___ _■ generale
ale oamenilor muncii, urmăresc cre
area condițiilor care să permită pnr- 
ticlpanțllcr la aceste adunări să a- 
nalbeze modul de realizare, a pla-

desfășurare a adunărilor 

area condițiilor care să f 

nai! . .
nulul, să facă propuneri pentru îm
bunătățirea activității, a condițiilor 
de muncă șl de viață ale personalu
lui Încadrat tn muncă, acționează 
pentru îndeplinirea hotărirllor adop
tate șl soluționarea propunerilor fă
cute tn adunările generale.

ART. 163. Organizațiile . sindicale 
te pronunță asupra desfacerii con
tractului de muncă, apără In fața 
organelor jurizdlcțlonata de orice fal
și In fața organelor de stat șl ob
ștești drepturile membrilor lor ce de
curg din legislația muncii.

ART. 107. Conducerile . unităților 
•int obligate să sprijine activitatea 
' “eatelor, aslgimnd condițiile mo

le pentru buna desfășurare o 
acesteia. Ele au totodată datoria să 
examineze șl să rezolve propunerile 

con-

eint i
-------- --------- , j sindleatuivi, 

respectarea programului de.lucru ți terlale pentr
' acesteia; Se au totodatăditorla să

clL

VKI ps U0(;4M.UUUULI M V , lUt,l M r 
timpului de odlhilă, a celorlalte 
tauri stabilite de legislația mun- examineze șl să rezolve propunerile 

IL organelor sindicale menite 8.5 ' con-
ART. 165. împreună cu comitetele Irlbule la Îmbunătățirea activității 

unităților șl condițiilor de murică șl 
de viață ale oamenilor muncIL

CAPITOLUL VI
.'nf Protecția muncii și asigurările sociale

ART. 1®. în Republica SbdaiteU 
România, îmbunătățirea continuă a 
condițiilor da muncă, grija pentru 
apărarea vieții și sănătății oamenilor 
muncii In procesul de producție, 
pentru prevenirea accidentelor șl 
îmbolnăvirilor profesionale consti
tuie o preocupare permanentă a sta
tului, o obllgnțle de prim ordin a 
tuturor ministerelor fl celorlalte or
gane centrale, a unităților economice 
șl instituțiilor.

Prin înzestrarea Întreprinderilor 
cu mașini șl utilaje de Înaltă tehni
citate, mecanizarea șl automatiza
rea proceselor do producție, se asi
gură ușurarea efortului fizic nl mun
citorilor, securitatea muncii aces
tora, In care scop statul alocă fon
duri Importante pentru securitatea 
și protecția muncii.

ART. 133. Măsurile de protecție a 
muncii se stabilesc prin norme de 
tehnica securității șl de Igiena mun
cii — pe locuri do muncă, mașini, 
utltajo, aparate, Lnatatațll, echipa
mente șl procese tehnologice.

Normele republicane de protecția 
muncii sint obllgntoril pentru toate 
ramurile de producție ; pentru locuri 
de muncă cu un specific deosebit «o 
stabilesc, pe baza normelor repu
blicane, de către ministere și cele
lalte organe centrale, norme de pro
tecție departamentale-

ART. 137. Parte integrantă a pro
cesului de producție, protecția mun
cii sc va asigura* Încă din faza do 
proiectare a obiectivelor și de rea
lizare a investițiilor — clădiri, insta
lații, utilaje, echipamente, mașini; 
aparate, dispozitive — la amplasarea 
șf exploatarea acestora, precum șl 
la introducerea de noi procese teh
nologice, corespunzător nivelului ‘sUi,- 
ințel și tehnlclRmoderhe.....

mente șl materiale sanitare necesare 
pentru tratamentul umbulator, In 
condițiile legii ;

c) întreținere gratuită pe timpul 
Internării in spitale sau ambulato
rii ;

d) concedii și Indemnizații acor
date in caz de Incapacitate tempo
rară da muncă, determinată de boală 
său accident; ‘ pentru refacerea și 
întărirea sănătății. In coz de inter- 
dcerâ dc către orgaftele medicale,

ART. 145. In vederea recuperării 
sociale și profesionale a acelor per
soane care, fiind Încadrate In mun
că, nu mal pot lucra In meseria sau 
profesia lor ca urmare a unor acci
dente, boli profesionale sau altor 
boli care provoacă invaliditate se vor 
organiza cursuri de recalificare da 
către întreprinderi, ministere șl ce
lelalte organe centrale, comitetele 
executive ale consiliilor populare 
județene șl al municipiului Bucu
rești, sub Îndrumarea metodologică 
a Ministerului Muncii și Ministeru
lui Sănătății. ,

ART. 115. Cuantumul contribuției 
unităților pentru^ asigurările sociale 
se stabilește prin lege. Neplata co
tizațiilor de asigurări sociale de că
tre unitate nu lipsește persoanele 
încadrate In muncă de ajutoarele 
materiale ce 11 se cuvin.

ART. 147. Deosebit de pensia de a- 
Slgurări sociale, persoanele încadra
te In muncă beneficiază dlntr-un 
fond constituit pe baza contribuției 
lor, pe principiul mutualltâțll, J' 
pensie suplimentară, ale cărei 

lege.

principiul mulualltfițll, de o 
|J5£UAie, CJpil I > IVI >’.(■ S/> , UIU valul 
dlțll de acordare se stabilesc

ron- 
prin

CAPITOLUL VII jj

șl consiliile oamenilor muncii, sin
dicatele asigură buna pregătire șl 
L-/ iLț.',-.

CAPITOLUL IX
Jurisdicția muncii.

Controlul aplicării
I
I

Unitățile noi sau reutllate nu Iți 
pot Începu activitatea, total sau par
țial, dorit eu autorizarea prealabilă 
a organelor de protecție a muncii și 
a organelor sanitare.

ART. 133. Persoanele încadrate tn 
muncă au dreptul. In raport cu con
dițiile in care se desfășoară acti
vitatea, ta echipament de protecție 
gratuit. De asemenea au dreptul, la 
condițiile legii, la echipament de 
lucru.

. Persoanelor caro lucrează In anu
mite condiții vătămătoare sau perl- , 
culoase 11 se poate acorda In tim
pul lucrului, potrivit dispozițiilor 
legale, alimentație specială in sco
pul creșterii rezistenței organismu
lui.

ART. 139. Conducerile unităților 
au obligația să stabilească, o dată eu 
măsurile de realizare a planului do 
producție sau a sarcinilor de servi
ciu, măsurile do protecție corespun
zătoare fiecărui loc de muncă, in
clusiv măsuri pentru prevenirea ți; 
combaterea pomării mediului încon
jurător. De asemenea, vor lua mă
suri ca persoanele Încadrate tn mun
că să cunoască temeinic normele de 
------ .5| igiena muncii, pe care

■ ' - - * In desfășura-

țtal, declt eu

a organelor sanitare.

pentru prevenirea șl’ 
duăril modȘuIul incon-

suri ca persoanele Încadrate In mun- 

securi*r"p^l igiena m 
treL'jw^A le respecte 
rea î ^vitățll lor.

Conducerile unităților au obliga
ția să analizeze periodic, împreună 
cu organele sindicale șl sanitare, 
cauzele accidentelor de muncă șl 
îmbolnăvirilor șl să Ia măsuri pen
tru Înlăturarea factorilor nocivi care 
periclitează viața șl sănătatea oame
nilor muncii.

ART. Î40. Răspunderea pentru re
alizarea deplină a măsurilor de pro
tecție a muncii o au. potrivit atri
buțiilor ce ie revin, cei care orga
nizează, controlează, conduc și coor
donează procesele do muncă In uni
tăți.

Persoanele Încadrate In muncă slnt 
obligate să cunoască șl să respecta 
integral normele de securitate și dc 
igienă n muncii ta locurile unde Isl 
desfășoară activitatea; că folosească 
și să Întrețină In bune condiții mij
loacele de protecție individuale ce 
le-au fost încredințate.

încălcarea dispozițiilor legale pri
vitoare la protecția muncii se con
stată de organele ierarhic superioa
re, organele Inspecției de stat pen
tru protecția muncii șl ds organele 
sindicale șl atrage răspunderea dis
ciplinară, administrativă, materială 
sau penală, după caz, potrivit legii.

ART. 141. Asigurările sociale pen
tru persoanele încadrate in muncă 
In unitățile socialiste de stat slnt or
ganizate do stat Asistența medi
cală In caz do boală șl accidente de 
muncă, plata da ajutoare bănești In 
coz de pierdere lemjtorară sau de
finitivă a capacității de muncă, spri
jin pentru întărirea șl refacerea să
nătății, plata concediilor de mater
nitate, suportarea de ta bugetul do 
stat n fondurilor pentru pensii, pre
cum și alto măsuri cu caracter spe
cial, constituie expresia înaltei griji 
ce so nconta In societatea noastră 
producătorilor tuturor bunurilor ma
teriale și spirituale.

Beneficiază de dreptul la asigu
rări sociale, In condițiile legii, șl

dreptul la aslgu- 
_______ ___ , xmdlțllle legii, îl 
membrii de familie al persoanei În
cadrate in muncă.

ART. 142. Asigurările sotiale 
realizează prin :

a) asistență medicală gratuită 
caracter profilactic șl curativ pe 
timpul tratamentului ambulatoriu și 
pc timpul Internării in spitale sau 
alte unități sanitare cu poturi ;

b) medicamente și materiale sani
tare gratuite necesare im timpul afi- 
țiunllo- cu caracter profilactic și 
al Internării in spital sau in alte u- 
nități sanitare cu paturi ; medica-

se

cu 
pe

Munca femeilor și tinerilor
ART. 140. In Republica Sotdallifiă 

România se dâ o Jrialtâ prețuire 
muncii femeii,. oBlgurindu-i-se drep
tul de a ocupa orice funcție sau'tac 
de muncă, In raport cu pregătirea șl 
capacitatea el, crelndu-l-se totodată 
condițiile pentru dezvoltarea multi
laterală a [rersonalltățll sale, tn re
munerarea muncii pe care o pres
tează se aplică principiul la muncă 
egală cu bărbatul, retribuție egală.

Femeile încadrate In muncă se 
bucură de măsuri speciale de ocro
tire a sflnâtnțli ' ■■■■■■
sare 1 
. AHT. ._.a., . ... r

care alăptează nu vor putea fi re- 
jMirtlzale la locuri de muncâ cu eon- 
dițU vătămătoare, grele sau pericu
loase, ori contraindicate medical șl 
nu vor putea fi chemate in ore su
plimentare.

Femeile gravide care lucrează In

ceasta să 11 se scadă salariul.
AilT. 13®. Munca femeilor in Um-

1 sănătății șl de condițiile nece- 
Ingrljlrll șl educării copiilor.
T. 140. Femeile gravide șl cel*

■3',

In timpul de muncă șl nu au conse
cințe asupra remunerării' sau altor-, 
drepturi materiale.

ART. 154. Femeilor curo au copii 
bolnavi, mai mici de 3 ani, 11 se 
vor acorda, cu avizul medicului, 
concedii plătite pentru îngrijirea n- 
cesiora, care nu ce includ tn con
cediul dc odihnă.

ART. 155. Femeile care au copil In 
vlrstâ de plnă Ia 0 ani, pe care ii 
îngrijesc, pot lucra cu 
că nu beneficiază

. mine ; timpul cil su
In aceste condiții se cdnsidi 
calculul vechimii fn muncă, 
lucrat cu o normă Întreagă.

ART. 150. Tineretul - viitorul ță
rii — ce bucură de grija deosebită c 
societății noastre socinllBte. Pregă
tirea multilaterală, formarea șl in
tegrarea profesională a llnerlior, 
însușirea cunoștințelor necesare pen- 

îuner^ptjjfcjIi.^șe. a^J

de
1/2 normă, da- 
creșe sau că- 
foît încadrate 
considera, la 

timp

luricl,grele vor fl-rei»ar‘,LLate,Jft..alteliv■ trtl^MOjțltarea i ...........
a‘Mtal«JEducației și Wmîi 

------. .. . ^2 tuiul, celelalte ministere și organe 
pul nopții, In unltițlîe industrliiie, centrale, unitățile subordonate n-

03te admisă numai In următoarele cestorn șl școlile do toate gradele
cazuri:

a) jtantru femeile care dețin func
ții do conducere sau funcții cu ca
racter tehnic care implică o răspun
dere deosebită ;

b) pentru femeile care lucrează tn 
servicii de sănătate șl Igienă ;

c) in cozuri de forță majoră, dacă 
se produce o întrerupere. In funcțio
narea dispozitivelor șl Instalațiilor, 
clnd defecțiunea.acestora provoacă 
lncetatea lucrului, precum șl in ca
zul clnd munca este necesară pen
tru salvarea de lav o pierdere ine
vitabilă a materiilor prime, a mate
rialelor ori produselor ;

d) In alte situații deosebite in li
nele ramuri de producție stabilite 
prin hotărlrc a Consiliului de Mi
niștri cu acordul Uniunii Generale 
a Slndlcntelor.

ART. 151.' Femeile gravide, lnce- 
plnd din luna a șasea, șl cele care 

, alăptează nu vor fi repartizate la 
muncă dc noapte.

ART. 132. Femeile au dreptul la 
concediu de maternitate plfillt, care 
se compune dlnțr-un concediu pre
natal de 52 de zile- șl un concediu

,i. m -112

produce îrtalnle 
llulul prenatal, 

1 postnatal se .prelungește 
rul zilelor de concediu pre-

lic slnt obligate
progra- 

nlru alimen-

ln-

postnatal de 69 dc zile.
Dacă nașterea se | _ _ ___

du expirarea concediului prenatal, 
concediul ‘ ‘
cu numă: ™.„„. 
natal neefectunt.

ART. 153. Unității 
acorde femeilor In cursul 
muiul de lucru pauze pentru alimen
tarea șl Îngrijirea copilului, de o ju
mătate de oră, la Intervale de cel 
mult 3 ore. l/i aceste pauze se ada
ugă șl timpul necesar deplasării dus 
șt întors ta locul unde se găsește 
copilul. Timpul acordat pentru alăp- 
aInclusiv deplasările, nu poate 

2 ore zilnic. Pauzele se acor- 
16 la împlinirea de către co- 

pLl ’a viratei de 9 luni, putindu-se 
prelungi plnă la 12 luni In cazul co
piilor prematuri, distrofici șl celor 
care pun probleme deosebite de în
grijire., pe baza recomandărilor me-

La cererea mamei, pauzele pentru 
alimentarea șl îngrijirea copilului 
vor fl înlocuite cu reducerea progra
mului normal de lucru cu 2 ore zil
nic. Femeile al căror program de 
lucru este, potrivit dispozițiilor le
gale, de 7 ore sau mal mic vor be
neficia de reducerea acestuia cu o 
oră.

Pauzele și reducerea programului 
de lucru acordate In scopul alimen
tării șl îngrijirii copilului se includ

.5
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CAPITOLUL VIII
Sindicatele

ART. 101. In Republica Socialistă 
România sindicatele olnt organiza
ții profesionale care se constituie ca ’ 
urmare o dreptului de asociere pre
văzut de Constituție șl funcționează 
pe baza statutelor proprii ale Uniu
nii Generale a Sindicatelor, ale uni
unilor pe ramuri de activitate șl ale 
organizațiilor sindicale din unități

ART. 102. Sindicatele mobilizează 
masele pentru Înfăptuirea programu
lui Partidului Comunist Român de 
edificare a noii societăți, ■ deafășu- 
rlnd o susținută activitate penf 
creșterea productivității muncii, i 
lllatca superioară a producției, pro
movarea progresului tehnic, ridica
rea nivelului de pregătire a oame
nilor muncii, pentru respectarea ri
guroasă a disciplinei în producție si 
Îndeplinirea Îndatoririlor ce revin

•rti 
ca-

Excelenței Sale
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

‘ Am primit cu plăcere amabilul mesaj prin care ne-ațl exprimat. In 
numele dumneavoastră, ul Consiliului de Stat și al poporului român, 
sincere sentimente șl felicitări cu ocazia celei de-a XX-a aniversări a re
voluției din 23 iulie.

Mulțumlndu-vă în modul cel mal sincer, sper că raporturile de cor
dialitate șl prietenie care leagă cele două țări ale noastre vor confinun 
să se-dezvolte In interesul reciproc al popoarelor noastre *șF ul promovării 
păcii mondiale.

Adreslndu-vă cele mai călduroase salutări, vă doresc sănătate și fe
ricire personală, iar poporului român măreție și glorie.

ANWAR EL SADAT
Președintei? Republicii Arabe Eglpî

Primire la Consiliul de Miniștri
La Întrevedere, care s-a desfășu

rat Intr-o atmosferă cordială, a par-, 
tlclpat acad. Th, Burgheie. minis
trul sănătății. A fost de față Nnzlf 
Cuhruk, ambasadorul Turciei in 
București. (Agerpres)

Tovarășul Janoa Fn.zektu;. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, a 
primit slmbătă dimineața pe Komnl 
Demlr. ministrul sănfttățll din Tur
cia, care face o vizită In tara noas
tră.

I
I

cestora șl, școlile de toate gradele 
au îndatorirea: s.S asigure îmbinarea 
pregătirii" teoretice cu practica și 
munca în prpducțle a elevilor șl stu
denților. ’ |

în țara noastră, elevii, ■ studenții, 
cel ce frecventează diverse forme de 
pregătire beneficiază de sprijin, sub 
formă de burse', manuale școlare si 
alte materiale de studii, Indemnizații 
corespunzătoare aportulul lor in pro
ducție pe timpul pregătirii practice.

Tuturor • tinerilor li se asigură 
locuri de munefl potrivit pregătirii, 
aptitudinilor, aspirațiilor lor șl ne
voilor unităților.

Tinerii au îndatorirea &ă manifes
te o preocupare permanentă pentru 
dezvoltarea spiritului de responsa
bilitate, in rezolvarea sarcinilor, tn 
miincă și învățătură, să plină talen
tul și întreaga lor energie în sluj
ba înfloririi patriei.

ART,. 157. Calificarea jjrofesionalâ 
prin ucenicie Ja locul de muncă se 
face pe baza contractului de uceni
cie și se realizează prin pregătire 
practică desfășurată In unități de 
producție sau de servire a popula
ției și prin pregătire teoretică.

Ucenicii primesc pe timpul pre
gătirii bursă sau o indemnizație co
respunzătoare aportului lor fn pro
ducție și graliilt manuale școlare, 
materiale de studiu, precum șl alto 
drepturi stabilite de lege. El bene
ficiază, de asemenea, In toată peri
oada uceniciei, de ajutoare materia
le fn cadrul asigurărilor ccelaie, de 
asistența medicala șl medicamente 
gratuit, precum șl dc vacanțe șco
lare.

ART, 153. Pentru protecția sănătă
ții lor, tinerii sub virata de 18 ani, 
încadrați In m'uncfi, nu pol fi repar
tizați la locuri de muncă cu condiții 
vătămătoare, grele ,sau periculoase, 
nu f»t fi folosiți la muncă fn tim
pul r.opțll. '

De asemenea, tinerii încadrați In 
mutică, In vîrștă de plnă la 18 ani, 
nu pot fl folosiți In muncâ peste du
rata legală a zilei de lucru, declt in 
cazurile prevăzute de art. 114.

ART.-ISO. Durata timpului de lu
cru nl tineretului Intre 14—16 ani 
se stpbllește la 6 ore pe zi, fără ca 
prin aceasta să se aducă o scădere 
a remunerării.
. ART. 1(50. Pentru tinerii In 
de plnă la 18 ’ ani, durata concediu
lui de odihnă este dc 18—24 zile lu
crătoare, diferențiată In raport /cu 
vlrsta, astfel Incit cel mai tineri să 
beneficieze de un. concediu maj ma
re, potrivit legii.

■ ;.!

vîrstă

-f • 's'V’' ;■ • R.■ |
fiecărei persoane încadrate In mun
că. ( | ■

Sindicatele servesc Interesele oa
menilor muncii, partlclplnd nemijlo
cit la elaborarea și înfăptuirea poli
ticii partidului In domeniul asigură
rii condițiilor de muncă șl ridicării 
continuo a bunăstării celor ce mun
cesc. Ele participă direct — pe toate 
treptele — la conducerea vieții eco
nomice șl sociali, reprezentanții lor 
ffleind porte din comitetele șl con
tinue oamenilor muncii, din orga
nele de, conducere colectivă ale mi
nisterelor și celorlalte Instituții cen
trale, precum șl din guvernul Repu
blicii Socialiste România.

ART. 163. Prin întreaga lor acti
vitate, sindicatele contribuie 1a dez
voltarea conștiinței socialiste a ce
lor ce muncesc In spiritul concepție! 
materialiste despre lume șl sodeta-

ART. 169. In Republica Socialistă 
România, stricta respectare a legi
lor constituie o obligație constituțio
nala pentru toate unitățile socialista 
șl persoanele încadrate In muncă, 
pentru top cetățenii. Colectivele de 
oameni ai muncii din unitățile so
cialiste aduc o importantă contribu
ție ta întărirea legalității socialiste, 
păstrarea șl apărarea avutului ob
ștesc, combaterea oricăror manifes
tări de încălcare a disciplinei, n 
normelor de etică șl a regulilor do 
conviețuire socială.

Analizarea In adunările generale a 
abaterilor care aduc atingere avu
tului obștesc ori câre contravin Re
gulilor referitoare la păstrarea or* 
dinii șl disciplinei In muncă,' stabi
lirea responsabilităților șl luarea cu 
fermitate a măsurilor ce se Impun 
in flecare caz, precum șl dezbaterea 
de către colectivele largi ale oame
nilor muncii șl exprimarea părerii 
acestora in legătură cu fapte de în
călcare a legii ce formează obiec
tul unor procese, constituie forme e- 
ficlente ae participare a maselor la 
asigurarea respectării JegUor șl edu
carea socialistă a celor ce muncesc.

ART. 1CB. Realizarea drepturilor ce 
li se cuvin pe baza activității desfă- 
Burate este asigurată persoanelor 
încadrate In muncă prin garanții 
Juridice corespunzătoare.

Ele pot contesta lancțlunile disci
plinare pe care le socotesc aplicai* 
te fără temei sau cu încălcarea le
gii și orice măsuri pe care le con
sideră nelegale, cerind restabilirea 
drepturilor încălcate. Orice neres- 
pecta're a drepturilor persoanelor 
Încadrate în muncă atrage răspun
derea persoanelor vinovate.

Litigiile dintre persoanele înca
drate In muncă șl unități, In legă
tură cu lnclielereâ, executarea șl în
cetarea contractului do muncă, slnt 
litigii de muncă șl se soluționează 
de către comisiile de judecată, In
stanțele Judecătorești sau alte orga
ne prevăzute de lege.

x wwyasîișw»: ■*«& '«• 

și educarea socialistă a cetățeni 
In spiritul promovării unei atltuR 
corecte fața de muncă, întăririi 
dezvoltării avutului obștesc.

legislației muncii
a) contestațiile împotriva sancțiu

ni lor disciplinare care prin codul 
de față sau prin altă dispoziție a le
gii nu au fost date In competența 
judecătoriei sau altor organe ;

b) contestațiile persoanelor eu 
funcții de conducere împotriva des
facerii contractului de muncă, pre
cum șl litigiile privind reintegrarea 
In muncă a ocestora ;

c) contestațiile îmjjotrlva redistri
buirii de personal făcută cu prile
jul reducerii personalului din admi
nistrație sau din producție ;

d) contestațiile în legătură cu a- 
cordarea de trepte șl gradații de 
salarizare, împotriva diminuării sa
lariului tarifar pentru ncindepllnl- 
reâ integrata a sarcinilor de servi
ciu, precum șl cu privire In acorda
rea premiilor șl graUflcuțlllor;

Termenul de rezolvare a contes
tațiilor este de 15 zile?

ART. 173.r Termenul de sesizare ■ 
organelor âe soluționare a litigiilor 
de muncă este de 30 de zile cie la 
data comunicării, In cazul In care 
legea prevede necesitatea unei co
municări, iar in celelalte cazuri, de 
ia data cind cel Interesat a luat cu
noștință de măsura sau Împrejura
rea care a determinat litigiul.

Pentru orice pretenții bănești ale 
persoanelor Încadrate In muncă față 
de unitate — prejudicii suferite sau 
drepturi heacordatc — termenul de 
sesizare este de 2 ani de la dala pro
ducerii pagubelor sau de la data 
clnd drepturile trebuiau să le fie a- 
cordata.

ART. 174. Partea care a pierdut 
termenul de sesizare a organelor de 
jurisdicție-poate cere acestora, pen
tru motive temeinice, repunerea tn 
termen.

Cererea de repunere In termen se 
poate tace în 15 zile de Ia încetarea 
cauzei cnre s Împiedicat sesizarea 
tn termen.

Tn cazul admiteri! cererii, organul 
sesizat va proceda ta soluționarea 
litigii:

’ART;, Î73. In Orice litigii >de, mun-li

• SPORT • SPORT, •"SPORT • SPORT

TENIS
Turneul internațional de la DOsseldorf

gfttor în fața lui Ion Tiriac cu 0—1, 
5—7, 7—5, 5—3 (abandon).

Tn proba de dublu, Iile Nfl.stn.se șl 
Mc Millan nu învins cu scorul de 
0—2, 6—4. 6—3 pe Bung< 
Perechea Țiriac-MuUignn 
0—4. 6—3, g—o, 0—3 de

în semifinalele turneului Interna
țional de tenis de ta Dilsseldorf, cam- 

,pionul român Iile Năstaso l-o elimi
nat cu 6—1, 0—8, 0—1 pe maghia
rul Barany. Tn finală. Iile Năstașo 
II vn Intilnl astăzi pe jucătorul vest- 
german Juergen Faosbcnder, Invln- Pohrnann.

în „Cupa Galea"
Au continuat meciurile _____

pentru semifinalele competiției de 
tenis pentru tineret dotatfl cu „Cupa 
Galea". In orașul spaniol Gcrona. 
echipa României a dșUgat cu 3—2 
meciul cu Austria. In ultima parll-

Bungert, ilarnny.
i a dispus cu 

le Fassbender-;

- Finala zonala : RomSnia-Spania
contlnd dă, Mereu l-a învins pa Karber cu

0—0, 0—0. în finala zonală, echipa 
Bomâniel va Intimi selecționata Spa
niei, care a eliminat cu 5—0 echipa 
Mexicului.

I

A-

VOLEI: România — S.U.A. 3—0
Selecționata de volei (masculin) a 

S.U.A. și-a continuat turneul In țara 
noastră. Intiinlnd aseară Ih sala Ho
rească echipa României. Voleibaliștii

români au terminat învingători rj 
scorul de 3—0 (15—7. 15—9. 15—11). 
Astăzi, de la ora 18.0®, In aceeași' 
sală, are loc o nouă Intîlnire.

i ine
dită țU 
,.jilor 
it'd dini 

Șl

Comisiile de judecată din unități 
Judecă litigiile de muncă ai căror 
obleet nu depășește o anumită va
loare stabilita prin lege șl. care »e 
referă ta :

a) litigiile dintre persoanele Înca
drate In muncă șl unități In legătură 
cu încheierea și executarea contrac
tului do muncă ;

b) litigiile privind pretenții refe
ritoare la drepturi- In legătură cu 
desfacerea contractului sau reinte
grarea In muncă tn cazul cind 'nu aa 
contestă temeinicia șl legalitatea a- 
cestor măsuri

c) orice alt» litigii de muncă ea 
nu sint date prlntr-o dispoziție ex
presă a codului de față mu din alta 
lege in competența Instanțelor ju
decătorești Ori a altor organe.

Organizarea șl funcționarea comi
siilor de judecată, procedura In fa
ța Ecestor organe, căile de atac îm
potriva hotăririlor pronunțate, pre
cum șl modul de executare a aeej- 
tora, sc stabilesc prin lege.

ART. 171. Slnt de competența In
stanțelor judecătorești : .

a) litigiile in legătură cu înche
ierea șl executarea contractului de 
muncă Bl căror obiect are o nnuml- 
tă valoare stabilită prin lege ;

b) contestațiile Împotriva desface
rii conlractullil de muncă; șl litigiile 
privind reintegrarea tn muncă, cu 
excepția celor referitoare la persoa
nele cu funcții de conducere.

ART. 172. Sint dc competența or
ganului administrativ Ierarhic supe
rior tau organului de conducere co
lectivă; potrivit legii

.V.

nltate este In sarcina acesteia.
ART. 170. Cererile în fața oricăror 

organe sau instanțe, precum șl toate 
actele procedurale, in legătura cu 
soluționarea litigiilor de muncă șl 
cu executarea hotărlrilor, sini scu
tite de taxa de timbru.

ART. 177. Ministerele șl celelalte 
organe centrale de stat ți obștești, 
precum șl comitetele executive ale 
consiliilor populare, au obligația să 
la măsuri pentru cunoașterea șl res
pectarea legislației muncii ți ta asi
gure controlul aplicării dispozițiilor 
legale privind raporturile de munefl 
în.unitâțlle din subordlnen lor.

ART. 178. Ministerul Muncii, ca 
organ central de specialitate in pro
blemele muncii, exercită controlul 
aplicării dispozițiilor legale referi
toare ta raporturile de muncă ale 
persoanelor încadrate in muncâ. 
din toate unitățile de stat, coopera
tiste și celelalte organizații obștești. 
Comitetele executive ale consillRor, 
populare județene șl al municipiu-' 
lui București, prin organele locale 
de specialitate in problemele mun
cii, exercită controlul aplicării le
gislației muncii In toate unitățile 
din cuprinsul județului.șl ăl munl-dln cuprinsul județului, șl ăl muni
cipiului București.

Sindicalele organizează ți exerci
tă, potrivit legii șl statutului lor, 
controlul obștesc asupra respectării 
dispozițiilor legale In legătură cu cel' 
Încadrați In muncă.

AHT. 171?. Organele care exercită 
controlul respectării dispozițiilor le
gale privind raporturile de muncă 
au obligația aă ia mii, după caz, să 
propună măsuri In vederea tragerii 
la răspundere a celor vlnovațL

Totodată, organele de stat. In li
mita competenței lor, dau Incllcnțli 
de specialitate unităților controlate.

PARTEA A III-A

în cîteva rînduri
(S.U.A.) i-a Învins cu scorul dc 7—9, 
6—2 pe cunoscutul jucător australian 
Tony Roche. • In semifinalele turneu
lui internațional de tenis de ta I-ILl- 
versum s-au IntUnlt australienii 
Coopor șl DIbley. La capătul unul 
meci spectaculos. Cooper a repurtat 
victoria cu scorul de 1—S. 5—7. 8—4, 
0—0, 7—5. • FOTBAL. — Buletinul 
Federației internaționale de fotbal 
(F.I.F.A.) anunță că jocurile campio
natului european, clștlgat de echipa* 
IL F. a Germaniei, au fost urmărite 
da peste 3 milioane șl jumătate de 
sjteețntdrlrNumtd in R.;F. a G’erma- 
nielț Intllnlrile- cqntîpd ‘ pentru a-‘ 
ceasta competiție au fost vizionate 
dc pește (J23 OM do amatori ai jo~* 
cuiul cu balonul rotund.' Cel mal 
eficace jucător al campionalulul a 
fost vesl-germanul Gerd MGller, cure 
a înscris 11 puncte. Au urmat In 
clasament Koesls (Ungaria), Von* 
Hlmst (Belgia), Cbivers (Anglia) șl 
Cruyff (Olanda) cu cita 5 puncte 
înscrise.

• NATATIE. — Cunoscutul cam
pion și recordman mondial, Îno
tătorul vest-german Itans Fass- 
nacht, va lua startul In cinci probe 
(20® m fluture, 400 m, 1 &W m llbcs* 
șl ștafetele de 4x10® 
liber) ta Jocurile O1J 
de la MQnchen. '___
StÎ'.A., celebrul Inpt&tor 
rat. -_™_______ .
principalii săi advcrsnri ta MOnchen 
vor fl americanii‘Mărit Spitz. Gary 
Hali ți Backhhaus. • In cadnd 
campionatelor, do^nalnție ale Qinn- 
del,. rcarc < se- desfășoară lo Utrecht, 
InoiMoafca d-JEnUh .Brigltlui, -tti'.'VUW 
sta de 18-nni, a’realizat In proba de 
1C0 m spate .timpul do 1‘07”3/10. re
zultat care ccmstilulc cea mai bună 
performanță mondială a n’nuiul. In 
cadrul aceleiași corup-ciRII, Em'i Bri- 
giihn o înotat distanța de 10® m 
liber In excelentul timp do 59"fl/10. 
» TENIS. — Turneul Internațional 
dc tenia de la Louisville, rezervat 
jucătorilor profesioniști, a progra
mat un singur med. Arthur Aahe

__________ J m șl 4X200 m 
Jocurile OlLmplce de vară 

întors recent din 
... .____ h decla-

in cadrul unul Interviu, că
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ț PROGRAMUL I

1
8,13 Gimnastica pantru tojL 
«,» Cravatele rușii.

10,49 Viața satului.

1
11,13 Mari muzicieni ta Bucureșil 
13,07 Dc strajâ patriei

12,53 Emisiune In Urnim maghiarii. 
Emisiune de teatru : „Sflntu' 
Ml‘.lefi Blajlnu* ele Aurel 11a- 
ranga In interpretarea unul 
colectiv de ta Teatrul Maghiar 

'do Stat din l’.mtaoara.
i 14,S5 „3S3 do grade".
’ 14.53 Fotbal feminin — meci Inlcr-
ț n.ațlone.1 Intre echipele Elan-

Belgrad șl Venua-Bucurefil 
1 15,23 lUnerar european : Italia
i XXVTH. Comentează criticul
1 de arta Dan llăullcă.
i 15,40 „Patetica" de P. L Ceslkov-

1 1B,W

LA — a,«: 11.13; 13,43; 14,19; IM»! i 
21,15, FESTIVAL — i.«; 11,13; /
13.M: 16: ia.Z-3: a, ta grădină - l 
35; GRADINA SELECT - 33.
a Program de desene animate l
pentru eopU — 9: 10,18 11,33, Pes- i 
eărușul - 13: UL30; IB: 29,19 : ț 
DOINA. I
a Ferma din Arizona s LUCEA- |
FARUL — 10: I3J13; 17: M.M, 1
BUCUREȘTI - ®; 12,»; ÎS; ÎSJO, 1
GRADINA DOINA — 33.13. t
Sora II : TIMPURI NOI - B.45- 1

,1.3 In continuare. ț
a Ultimul tren din Gun Hill i ' 
FAVORIT - Uit: 11.491 18;
13,15: 2S.3D.
a legenda i UNIREA — IS.te; 18.

, a Această femele : GRADINA 
UNIREA — M.I5.
a Mărturisirile unul comisar de 
politie făcute procurorului repu
blicii : CENTRAL - 9.20; u; (5; 
17.20: 2-5.15. GÎULEȘTI - 15,33: 
13; MM 
a Dragoste șl amenzi : IiHORITA 
t- io:
13,33: 12, la grădină — MJ5. 
a O afacere î FEROV-----
11.18: 13,3®; 1B,«: 1B,13 
DERN - ®; ■" " —
33,». la grădină — 33.
a Explozia albă i DRUMUL ȘAHII 
- 15.20: 17:43:31.
• Trei din Virginia i EXCELSIOR 
- B.«: 11; 13.15; 13.KI; 18.13: M.«, 
GLORIA - 8.43: 11,13: Z3.30: 15.45: 
13,13: 30,45.
a Canaliile — 10: 12; 14: 16; 19.13. 
Baronul regelui — : CINE
MATECA (aa'.a Union).
a AsUt-seară dansăm In ramllic ■ 
LUMINA - 9: 11.13; «3.73: 18; 18,80: 
M.«.
< Vedere de pe pud i GRIVIȚA 
- 9J9; 15: 1S.M: 18: MELO
DIA - 8,45: 11,13: 13,45: U: n.30: 
ÎL ■ '
■ Aventuri Ia Marea Neagră : 
DACIA - t; 12,53: 10: 1040, MO
ȘILOR — 18. la grădină — K.I3. 
a Jocul de-a moartea : AURORA 
— s; illlă: 13,53: is.4Si 11, la crt- 
dlnă - Î3.15. TOMIS — 0: ll.ta; 
1343: 1«; 18,15, la arădlnă — 2049 ' 
a Pădurea pierdută i POPULAR 
- 15.M: 18: 29,15.
a te M9 de leghe eub mări i BU- 
CEGî - 13,3.5: ii ta grădină — 
29.23.
a Robin Herod i COTROCENI — 
I3.M: IB; 23.13, VTTAN — 19.995 
12. la crădlnă — 83,15.
a Odiseea generalului Josâ s 
CRÎNGAS1 — 18: 12: 20.
a- Casa de sub arbori ! VOLGA 
- 9: H.1S1 13.K): 18: iS.lSs îo.m. 
FLAMURA — 0; 11,18: 13.3®: 1(3; 
18.19: 29.33,

1

)y.:-

12.»: 15: 17,»;. Să _ LIRA
O afacere":: FEROVIAR* - 1:

____  _._l; S3, MO-
’1.13: 13,99! 15; 18,13;

sM.
Povestea unei vle‘,1 — Marla 
VSdeanu, directoarea Fabricii 
do încălțăminte din Alba Iu
da.
Desene animate : ..Oswald șl 
mâgarul" șl „KratzJ maglțla- 
nui".’ 
împotriva Iul Hitchcock —

___ •... Mică
Incursiune In bucătăria la- 
—mezA.
tete unul cal" '

17,W Mitic speclaîă : Paris — 
București via O.H.T.F. — 
T.V.n. prezentat dc Flen^e 
Lr-srau:!. crainica pariziană.

1B,35 FPm serial a«nlru tineret : 
..Cri trei mușchetari" după 
Alexandre Dumas.

l®,sa mi de seri. ■
Telejurnal.

19,03-Moortajui săutămtnll-: „Tul- 
rea tșl zidește cetatea".

SSja ..Aventuri tn epoca de pia
tră".

’’’.'J Fmtal : România — Iueosln- 
vla rreeriza a Ii-o). Finala 
Camulonatulul european uni
versitar.

21J9 F-sHvaiul national de muri
ri ușoară t9Tj_ Transmisiune 
directa de Iii Constanta, 
pauză : Telejurnal.

PnOGBAMUL n
»romenada duminicală. 

13.5*3 închiderea emisiunii 
orfne.

S9.M rtasrhtrierea emisiunii dc 
rfl. Tyeini liric TV : 
de G verdl

K.45 aSniftm’ne cuIluralS 
resteană,

SI.o? ««ară <*e romenje. 
ren turnee științei.

21.H Film "-italic : ,.Nuvelă de
toamnă"

1®,®3

1839 .
reportaj din Delta Dunării.

1043 V» plac specialitățile ’ ML. 
Incursiune In I ;
poneză.

19,43 Moment umoristic : „Huferin- 9M&HHEa2aLdUU5’ »'
speciala

■ via

J

i

Dispoziții finale și tranzitorii
respunzător principiilor cuprinse In 
prezentul cod.

ART. 162. Drepturile ți obligațiile 
mUltarilor sint prevăzute prin acte 
normative speciale.

ART. 183. Prevederile prezentului 
Cod al muncii au se aplică rapor
turilor In care prestarea unei munci 
te face pe baza ainul contract de 
drept civil.

ART. 184. Dispozițiile

ART. 180. Prevederile prezentului 
cod se aplică șl raporturilor de mun
că dintre unitățile socialiste și per
soanele care prestează muncă la do
miciliu; raporturilor de muncă sta
bilite cu persoane Juridice, altele de- 
clt unitățile socialiste. De asemenea, 
aceste prevederi se aplică șl In ra
porturile de muncă dintre meșteșu
gari cu ateliere proprii șl ealarlnțll 
«au ucenicii pe care, potrivit ieglL 
II pot încadra, precum șl raporturi
lor de muncă dintre personalul. 
casnic sau care efectuează diferite 
lucrări șl servicii șl alte persoane ps 
baza unui contract dt muncă.

Prevederile prezentului cod se a-;’ 
pilefi șl In raporturile de muncă din
tre organizațiile cooperatiste și ce
lelalte organizații obștești șl persoa
nele încadrate in aceste organizații, | 
pe baza unul contract de muncă.

Persoanele prevăzute ta alineatele 
precedente, precum șl membrii lpj 
de familie beneficiază de drepturile 
de asigurări sociale organizate de 
stat iau după caz de organizațiile 
cooperatiste șl celelalte organizații 
obștești, In cadrul cărora tșl desfă
șoară activitatea.

ART. 181. Se recomandă organiza
țiilor cooperatiste ?1 obștești ca, in 
nsăsura In care nu există prevederi 
in lege, să reglementeze relațiile de 
muncă privind |>e membrii lor, co-

,___,...j prezentului
rod se întregesc cu celelalte dispo
ziții ale legislației muncii șl, In 
măsura tn care nu »Int Incompatibi
le cu specificul raporturilor de 
muncă, cu dispozițiile legislației ci
vile,

ART. ISA. Prin unități, ca părți In 
raporturile de muncă cu persoanele 
Încadrate fn baza unul contract de 
muncă, sc Înțeleg unitățile socialiste 
de stat, organizațiile cooperatiste șl 
celelalte organizații obștești.

ART. IM. Prin persoane cu funcții 
de ccnducerp In sensul prezentului 
î&d Te înțeleg șefii compartimentelor 
de muncă și al unităților, precum și 
uimlla’ll ior, prevăzuț! in nomen
clatoarele de funcții ale unităților 
toctallste.

ART. 1S7. Prezentul Cod ăl muncii 
intră In vigoare pe data de.............
. . . Ia care ie abrogă Co-dul mun
cii adoptat prin Legea nr. 3 din 8 
Iunie lfel.

Tu

de

_ rea- 
. Al <!«■

bucu- teatre

a Lupul negru s VICTORIA
11,18: 1JJ3- 18: 18,30: ra.ffi. 
a Natrfraglatl In spaCL 
scrii);riPATRIA - ®.M: 13: . 
». CAPITOL - 8: 12: 15: 12 
la Hrădlnă — SS.I9.
a Balada ml Cable Hogue ■ SCA

e;

9;

afin (ambeta 
~ ‘ isjd: -

~ 51.

■ Teatrul National „r. L. Carn
etele* (sala Comedia) : Despre 
unele lipsuri, neajunsuri șl defl- 

, clanțe In domeniul dragostei — î3.
a Teatrul „C. I. Nottara* (Ia tea
trul de vară „Herăstrău") : Zig
zag — 25.
a Teatrul „Țăndărică" (saia din 
str. Academiei) : Ttgrlșorul Petre
— 11.
a Teatrul sătlric-muztcaJ „C Tă- 
rjwe* (ta grădina Boema) : Trăs- i 
nitul meu drag — 29.
a Speri scol de sunet 
(la rotonda scriitorilor 
glu) - M: 2i.ll.
a Ansamblul artistic 
română" : Pe plaiurile 
nwo.

țl lumini 
din Cișmi"
..ItaniTOlla 

Miorljel —

)

7

Nfl.stn.se


mlă, Importantă 
încordării' dintre

HANO

i

săptfimlnll viitoare, 
sau nu să instituie starea

„O adevărată

NCIIEIEREA SESIUNII ECOSOC

ÎN CONSILIUL DE SECURITATE

__.....
Marca Britanic continuă greva cc-

nonptea de joi spre vineri. Peste IE0

GREVA DOCHERILOR DIN ANSUA
.. . ,

FRANCE PRESSE ;
a Marii Britanii".

fi ă:Ș-ț-"’’ u

LONDRA 29 (Ăgcrprrâ).

GENEVA 29 (Agerpres). — Vineri 
s-au Încheiat la Geneva lusărlle 
sexlunîi Consiliului economic și so
cial al O.N.U. (ECOSOC), des
chise la 3 Iulie. Sesiunea a fost 
marcată do adoptarea a trei Itnjmr- 
tnnle rezoluții. Prima dintre aces
tea, . propusă de reprezentantul Re
publicii Chile, se referit la examina
rea activității socleiățllor monopo
liste multinaționale, care Lșl arogă 
de multe ori drepturi supranațlonale, 
țî I» Influența. lor asupra economii
lor statelor In curs de dezvoltare. 
Secretarul general al O.N.U. urmea
ză să desemneze un grup do expert l 
caro !«ă sludlezo această problemă 
51 să prczintc/'ln 1074. un raport, 
tin alt document „Invită guvernele 
statelor membre si considere re-

forma agrară ca parte Integrantă a 
planurilor de dezvoltare" ale țărilor 
in curs de dezvoltare. Pentru reali
zarea ncestei recomandări, Organi
zația Națiunilor Unite va oferi spri
jinul- instituțiilor sile ■specializate. ' 

în sfirșlt, o a treln rezoluție adop
tată de ECOSOC, afirmă că (ărlle 
in curs de dezvoltare trebuie să 
participe la -toate negocierile multi
laterale privitoare Ia relațiile eco
nomice internaționale.

Au avut loc, totodată, alegeri In 
vederea completării componenței 
unora dintre organismele,din cadrul 
ECOSOC,; Intre care Comisia pen
tru stupefiante. România a fost a- 
leasă Jn unanimitate membră a a- 
ceslei comisii.

blocadă maritimă

NEV?' YORK 20 (Agerpres). — 
întrunit vineri după-amluza. Con- 
Klllul de Securitate al O.N.U.. a a- 
doptat, cu 14 voturi șl o abținere, 
proiectul dc rezoluție prezentat dc 
Guineea, Sudan șl Somalia, prin caro 
sc aprobă recomandările șl sugestiile 
comitetului creat de consiliu pentru 
supravegherea aplicării sancțiunilor 
împotriva Rhodesiei. intr-un raport 
prezentat Consiliului de Securitate, 
acest comitet recomandă o coope
rare mai strlnsă Intre state, sub 
forma schimburilor de Informații șl 
de aplicare a sancțiunilor împo
triva Portugaliei, Rhc-deslel șl Repu
blicii Sud-Afrlcane.

Textul rezoluției prezentat de 
cele trei state africane reafirmă 
dreptul Inalienabil al populației In
digene din Rhodesia la autodeter
minare șl Independență, recunoaște, 
leslllmilalea luptei acesteia pen
tru răsturnarea regimului Smith, 
aprobă’ recomandările comitatului 
eonslllulul pentru o deplină apli
care a sancțiunilor împotriva regi
mului Smith șl cere statelor, care 
mențin încă relații economice sat 
flF’alt gen cu“''RUatIesla“’'să "puni 
imediat capăt ■ac^lo’r-Yfelațn.’ D5cu- 
montul cere, do asemenea, tutu

1-
■ • i'i'z.. i <-i.

stolelor, membre ale O.N.U. să reali
zeze ;.cj scrupulozllale obligațiile ce 
le revin pentru aplicarea deplină a 
rezoluțiilor Consiliului de Securitate, 
condamnă orice violare a sancțiu
nilor împotriva Rhodeslel șl face a- 
pel la toți membrii O.N.U. să coo
pereze pentru aplicarea totală 
eficientă a acestor sancțiuni.

HANOI 29 (Agerprcs)l — A- 
vlațla americană o bombardat ,dln 
nou orașui Vinh, periferia por
tului Hnifong, precum 'și alte zone ’ 
populate din numeroase provincii 
ale RD. Vietnam. Concomitent, na
vele militare; nle Statelor. Unite iau' 

. supus unul puternic tir de artilerie 
zonele de coastă alo provinciilor 1-In 
Tlr.li șl Quang Binh, Iar bombardie
rele strategice’„B—52* nu atacul re
giuni din provinciiles Quang Binh și 
Vinh Llnh. într-o declarație de pro
test, dată publicității? vineri; de Mi
nisterul Afacerilor Externe nl Rîp. 

.Vietnam, slnt condamnate cu vi
goare acesta hol ăcțlunl de război ale’- 
guvernului american .șl se cere cu 
hptărire Încetarea bombardamente
lor asupra , teritoriului nord-vlet- 
namez, n minării porturilor și a nl-. 
tor acțiuni de încălcare a suverani
tății șl securității UD. Vietnam. i .>

WASHINGTON 29 (AgcrjȚres). 
— Senatul ajneriran a votat, 
vineri, un; amendament Interzl- 
cfnd recurgerea ln ploi ariitl- 
clnle, Incendii, furtuni sau ori
ce' altă modi ficaro' meteorologi
că cn armă de războL Amenda
mentul sa adaugă legii asupra 
furniturilor ' militare șl a fost 
propus de senatorul democrat 
Gaylord'. Nelson.

' Agenția France : Prcsse subliniază 
faptul eȘ ministrul apărării al 
S.U.A, fiielvin Lalrd., a dezmințit că 
ar fi fost, provocate ploi artificiale- 
deasupra 'teritoriului R.D. Vietnam, 
dar n refuză* să se pronunțe ln ca- 
aiTLaosului 'si CămbodgleL

madrid „Măsuri 
de urgență" 

în universități
MADRID 29 (Agerpres). — Guver

nul spaniol a suspendat regulamen
tele de funcționare ale celor două 
universități din Madrid, Inlocuin- 
dn-Ie cu o serie de „măsuri de ur
gență", destinate să pună capăt miș
cării de protest’studențești. Hotărl- 
rea, pu bl leală in ‘ Buletinul Oficial, 
conferă autorităților universitare pu
terea' de a lua diverse măsuri disci
plinare împotriva studenților. Orice 
student considerat vinovat de viola
rea noii legislații, va fi eliminat rte 
loc. de către orice cadru didactic, 
după care va trebui să compară 
In fața unui oșa-numlt comitet dls- 
clpllnar pentru n f.l judeciși. Legea 
nu. prevede dreptul acuzatului la 
apel. Pedepsele variază, de la sus
pendarea temporară Ut eliminarea 
pe viață șl Interdicția urmării cursu
rilor vreunuia dintre institutele de 
invățămlnt superior.

Noile măsuri nu fost.date publici
tății. fapt semnificativ. In timpul va
canței de vară. în felul acesta? au
toritățile încearcă să facă fală pu
ternicei agitații studențești care a ti
vul loc în ultima perioadă la Madrid 
îl In alte centre alo țării.

lor 42 000'de docheri, dectanșată In 
noaptea do Joi spre vineri. Peste 330 
de nave comerciale de diferite tonaje 
sini Imobilizate in principalele por
turi : Londra, Liverpool, Hull, 
Southampton. -Zeci dc cargouri, în
cărcate cu mărfurl perisabilă sau’cu 
materii prime destinate industriei, 
so află ancorate In estuarul Tamlsel, 
lor, după cum precizează agenția 
UIP.L, cel puțin MO de alto vnso co
merciale au ■ părăsit vineri porturile 
britanice, nedtMcărcale.

In .(ața acestei situații, guvernul 
Heath încearcă in continuare solu
ționarea' crizei. Purtătorul de cu- 
vint. al guvernului n , exprimat pă
rerea că raportul';'Aîdinngton-Jones; 
prlvted garantarea Tcc’jlui de mun
că In docuri; poate constitui boza 
unul acord.

Guvernul va hotărî, probabil, la 
' ‘-'J

Inccputul 
va trebui 
de urgență, care însaumnă, practic,, 
recurgerea la ajutorul armatei pen
tru descărcarea mărfurilor perisabile.

Comcnllnd situația, agenția France 
Presse scrie că „docherii englezi 
au reușit vineri ceea ce nici o pu
tere mondială n-a reușii să facă 
vreodată : blocada maritimă a Marii 
Britanii". ' ■

o ROTTERDAM. — Docherii olan
dezi au anunțat vineri că, in semn 
de solidaritate cu greva -docherilor 
din Marea Britanic, vor boicota 
orice cargo,care va acosta Ln portu
rile Olandei transporlind mărfuri 
pentru londra. ;

e ROMA. — Docherii din portul 
Italian Genova ou hotărit să .boico
teze toate navele britanice care vor 
acosta in rada portului, In siimn de 
solidaritate cu docherii' britanici 
afinți Ir. grevă.

al ministrului de externe al României
In rindul său. președintele Vara- 

haglrl Venkata Girl a transmis pre
ședintelui Nicolae Ceanșeseu-un cor
dial mesaj de răspuns; și a'ifirrait 
că aștearnă cu plăcere poslblliiataa 
de ă vizita România șl de a-1 îhtllnl.

Intre președintele . indian șl pri
mul adjunct al ministrului afaceri
lor externe al României a avut loc o 
convorbire care s-n desfășurat lnlr-o 
atmosferă caldă, cordială.

:La , primire a fostiprczent ambnsO' 
dorul României ln India, Petre-Tă- 
eâsie. - ■ -

DELHI 29 — Trimisul special, A- 
gerpres I. Puțlnelu transmite : 
George Mucovescu, prim-adjunct id 
ministrului nfacerilor externe ni lle-, 
publici! Soclidîsle România, care in-' 
ircprlnde o vizită oficială In India, 
la .Invitația Ministerului-Indian al 
A facerilor. Externe,' a fost primit sim- 
bălă de președintele Republicii ’ In
ii.a, Varahagiri Venkata Giri, căruia 
l-a transmis un cordial mesaj de 
salut din partea președintelui Con- 
slljului de Slat al. Republicii Soclar 
liste România, Nicolae Ceauțcscu.

:

HAGA 29 (Agerpres). — Criza 
guvernamentală din Olanda, deschi
să In 20 Iulie, a- luat o nouă tur
nură, odată, cu desemnarea Iul 
Y. Scholten, fost ministru de Justi
ție In perie®dn 1933—1K0, in cali
tate de „consilier* nl premierului 
demisiona-: Borend Blcsheuycl, În
sărcinat de regina Juliana cu for
marea unul nou Cabinet. ■ ■

Sarcina Iul Scholten, se' precizează 
Intr-un comunicat citat ca agenția 
France Prrâse, este de n .Mutila 
posibilitățile de' restabilire. Intr-un 
lr.terval dc timp cit mul scurt posi
bil, a vechil coaliții guvernamentale 
„In cinci* (alcătuită din partidele 
catolic, antirevoluționar, liberal, 
creșliîT-istorlc șl. democraî-sodalisl 
„70-)~. ■■ .

Etoluțla din ultimele zile deter
mină pe observatori să aprecieze că 
perspectivele relmtodărll vechil coa- , 
Ilfll guvernamentale Tn „cinci* par 
acum realizabile. -

Criza guvernamentală din Olanda 
a Izbucnit la 20 iulie, după lungi 
dezbateri asupra politicii econo
mice, dnd -doî membri al Cabine
tului, oparținlnd Partidului demo-

mlsloneze, fiind tn. dezacord- 
unele soluții preconizate In dc. 
nlul bugetar. 1

<,

’l‘V.''' '' '.S' 'tf

mice, dnd "doî membri al Cabine
tului, oparținlnd Partidului demo
crat-socialist ,,7tF, nu hoiftrlt ta de-

donie-

Protocol sovieto-american 
in domeniul colaborării 

tehnico- științifice
La Moscova a fost semnal, vineri, 

un protocol la acordul .dintru - guver
nele Uniunii Sovietice șl S.U.A. pri
vind colaborarea în domeniul științei 
șl tchnlclt Protocolul stabilește di
recțiile In’ care, se vor dezvolta' cu 
precădere relațiile tehnlcp-șllințlflce 
— energetica, aplicarea calculatoare
lor electronice In conducerea econo
miei, cercetările științifico din agri
cultură, producerea de substanțe pe 
cale microbiologică, precum șl stu
dierea resurselor de apă șl a cata
lizei chimice.

Vladimir-Kirillin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
care n semnat protocolul din partea 
'sovietică, a relevat .că 8-a făcut un 
pas in realizarea acordului de cola
borare soviolo-ainerlcîtn. El a arătat 

"că In scurt Ump grupuri de cxperțl. 
vor proceda la elaborarea progra
melor' concrete, de cooperare.;

ir

în aceeași zi, E. David, consilier 
al președintelui S.U.A. pentru pro
blemele științei, a semnat la Cosa 
Albă, in prezența președintelui Ri
chard Nixon, protocolul , la acordul 
de coinbnrare sovleto-amcrlcnn tn 
domeniul științei șl letmidl.

(Agerpres)

Reunificarea națională-aspirație 
a întregubi popor coreean

o 0 cuvîntcire a. tovarășului Kim Ir Sen
O Comentariul ziarului „Nodon Sinmun"

PHENIAN 29 (Agerpres), — Lulr.d 
ctivlnlul la o recepție oferită în clnș- ' 
teii delegației 'Republicii Arabe Ye- ----  -.......    -
men, condusă' de Mohsen Al Alnl, formllate cu dorini 
prim-mlnlxtru și ministru a! aface
rilor externe. Kim Ir Sen. șeful sta
lului, președintele Coblnetu’.ul de Mi
niștri, a declarat» printre altele, că 
publicarea recentă a declarației co
mune a Nordului șl Sudului,Coreei, 
care conține principiile reuniîlcărli 
Independente, pașnice, a deschis noi 
perspective lupte! poporalul core
ean pentru reunificarea națională» în 
prezent,.n.spus .ci. Întregul popor din 
Nordul șl Sudul Coreei sprijină ncliv , 
declarația comună, iar popoarele iu
bitoare de pace din lumea întreagă 
salută cu căldură . această .declarație. 
No! considerăm că, clacă Nordul și 
Sudul vor depune eforturi co
mune pe baza- principiilor declara
ției, este posibilă înlăturarea obsta
colelor, pe calea înaintării în direc
ția înfăptuirii cauzei Istorice a re- 
nuincăril naționale, aspirație n În
tregii națiuni.

Ziarul „Nodon Sinmun", organul 
C.C, al Partidului Muncii din Core
ea, scrie. Intr-un editorial, că „de
clarația comună a Nordului șl Sudu
lui, publicată recent ln Phenian șl 
Seul, precizează că reunificarea tre
buie să fie'realizată prin mijloace 
pașnice, fără recurgerea lo folosirea 
armelor împotriva- celeilalte părți, 
principiu elaborat de tovarășul Kim 
Ir Sen. ca unu! dintre cele trei prin
cipii nle reu'hlflcârll naționale1'. In 
coiulnuore, ziarul scrie : „Sintdm 
Biguri câ, deși problema rcunlllcărll

Coreel este Încă complexă, există 
perspectiva soluționării el pașnice, 
mal devreme sau mai Lirzlu, in con- 

__rlnța poporului nos
tru șl pe bâza principiului autodeter
minării naționale".

Problema reunltlcărU țării noastre 
— subliniază „Nodon Sinmun* — nu 
esle o disputa .latre națiuni diferite, 
el o problemă internă a națiunii 
noaMrc, o națiune omogenă. Este 
problema lichidării divizării terito
riale șl a scindării naționale artifi
ciale; creată de ImperlallsmuTS.U,A., 
șl u restaurării legăturilor noastre 
'naționale, politice, economice șl cul
turale, făurite ln decursul unei lungi 
perioade ■ istorice.

Complexitatea problemei reunlJH- 
căril Coreei și; Încordarea creată, lh-' 
tre Nord și Sud se datorează In în
tregime agresiunii șl amestecului 
forțelor din nfnră, scrie ziarul core
ean. Dacă Nordul șl Sudul stabilesc 
principiul .de a nu impune unul al
tuia sistemul, lor social,’ atunci nu 
este nevoie ca unul să lupte Irapb- 

■ ' trlvn celuilalt prin forța n-nielor. Jn 
această învățătură sint întruchipate 
ntît poziția principială de a nu rldl- 
ea ln mod nerczonnbll deosebirea île 
păreri politice sau deosebirea de sjs- 
teme socialo ln soluționarea proble
mei’Tcunlficărli, dt șl Înalta pozi
ție patriotică de a rezolva toate pr'o- 
blemole. din .punctul de vedere al

BU-

t

La Belfast a sosit un nou afectiv do 4 000 dă anici, destinat
întăririi unităților staționate in Irlanda do Nord, al căror efectiv se ridică, 

In prezent, la peste 21 000

cjcctaote la Frankfurt 
pe Main, unde aurul 

>5, valora, vineri, 67jn"da
ne ale aurului ă eonii- lari- (față de 65J)I în

nuat vineri cind un- .seara zilei precedente)
cia ’) de metal galben
1 ------ record. , J^a Londra, anus ruwiu? cer
creiterea, in decurs de ridicat : G-8,57 dolari.
24.de are, a-fort de l.Să Totalul- tranzacțiilor de
dolari, prețul final sta- pe piața pariziană a
bilindu-se la dS.25 do- fost da C‘
lari uncia» Aceeași fen- franci. Un preț ridicat
dinfd de creitarc pro- - ‘?-?-
nuhfafd a prețului a 
marcat ți tranzacțiile

°) O uncie — aproxi
mativ 33 gr.

K/erccrccnia cerc J-a 
manifestai Joi j>e diver
sele piețe vert-curopa- 
nuat vineri dnd un- .seara zilei precedente) '

*; d; “xitrâi fi mai ales la Parii. ‘
a atins noi preturi- unde prețul unciei: a j

alias nivelul' cel mai 
ridicai : 6S.57 - dolari, ,
Totalul- tranzacțiilor de | 
pe piața pariziană a t 
fost de 6.8 milioane
JIUHI. I, vi, ,111., * .?

a fost înregistrai, tot
odată, la Zilrich — 67,f5 
dolari, față de 66,55 In 
cursul clici de, fot.

Expertil apreciază ci 
la baza actualelor crej-

■ ■.■■■j ■

■ff ’■'< - >

Febra aurutțui 
pe piețele vest-europene

ieri ale prețului meta
lului galben se află doi 
factori : ;se de o parte, 
insuficienta cantițâfilor 
de aur aruncate pe pia
ță ți, pe de alta, :a- 

l ceeați neîncredere față 
de monedele , occiden
tale. In legătură cu a- 
cest al dpileă, ^aspect, 
agantiiic de presă in
formează că, recent, 
Kutc'cllul a cerut filării. 
Britanii să-i achite re- 
devenfele petroliere in 
aur, ți nu in lire ster
line.
cur, și nu în lire ster- 
"r.e.

(Agerpres)
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Evoluții pozitive în direcția 
normalizării relațiilor chino-japoneze

.1
'. i

0.

Opinia publică Internațională a în
registrat cu satisfacție evoluțiile din 
ultima vreme in direcția normaliză
rii relațiilor chlno-jnponeze. După 

‘ cum so știe, după formarea noului 
cabinet nipon, conduh de Kakuei Ta
naka, s-au amplificat luările, de po
ziție oficiale japoneze in favoarea 
angajării imul dialog direct cu R- P. 
Chinei, care s-a conturat ca un o- 
blecllv prioritar pe agenda de lucru 
a acestui cabinet. Chiar In primit sa 
declarație oficială, dată publicității 
după ecremonln de instalare a guver
nului, premierul jajionoz a afirmat cft 
„noul guvern' va , grăbi normalizarea 
relațiilor Japoniei cu R. P. Chineză". 
Din Inițiativa șefului noii .echipe, gu- 
vernamentalo a fost constituit corisl- 

' llul Partidului liberal-democrat pri
vind normalizarea relațiilor cu R. P. 
Chineză," ln prima ședință a acestui 
organ consultativ, premierul Tanaka 
subliniind caracterul rațional al recu
noașterii celor trpl principii prezen
tate de guvernul R-. P.’ Chineze cn 
bază de normalizare n relațiilor ehl- 
no-Jappneze : guvernul R. P. Chineze 
este singurul guvern legitim și în
dreptății să reprezinte China ; Talva- 
nul este parte integrantă a R. P. Chi
neze ; anularea tratatului Intre Jajxt-

tata niponă n unei delegații chineze 

ședințe al Academiei "chineze de a- 
gricultură șl științe silvice șl membra 
ol Consiliului Asociației de prietenie 
Chinn-Japonla, precum șl. vizitele la 
Pekin ale unor delegații economice 
sau parlamentare Japoneze. în nce- 
lașl cadra de Intensificare n contac
telor și vizitelor reciproce, tn vederea 
unei mal bune cunoașteri liître po- 
țîoarele respective, se Înscriu și oso- 
monea acțiuni cum sini turneul an- 
sardblulul de balet din Șanlial In 
Jajxihia; sau cel nl unor echipe Japo
neze de volei in R. P. Chineză.

Toate, aceste evoluții constituie o 
nouă confirmare o necesității și po
sibilității dialogului Intre: stata, Indi
ferent de orindutren 1 xnblnl-nolltlcă. 
Răsfrlngindu-șe ln mod pozitiv asu
pra climatului politic din Asin, cursul 
sprp statornicirea unor raporturi po
litice și ' diplomatico normale intre 
R. P.'Chineză șl Japonia, este de 
natură'să contribuie,'in același Ump, 
la îmbunătățirea cadrului general al 
relațiilor internaționale.

Eurjen IONESCU

nla șl -Taiwan. în același timp, con- ,.
sullările pe rare le-tr inițiat Tariăka conduse do Uao Clung-blh, vlcepre- 
cu liderii partidelor de opoziție — so- - 
ciallsf, sorfallst-clemocratlc și Ko-

— nu relevat din nou poziția 
a acestor partide, expri
mai de mult, față de nor- 
relațlilor cu R, P. Chi- 

prlmul ministru, dț șl mi- 
exierne japonez,'Masayoshi 
arătat că. In vederea sta-

mei ti 
favorabilă 
mată Încă 
malt zarea 
r.ezfi. Atlt 
nistrul" de 
Ohlra, nu',™,,,.—. .
tornlcirli unor relații normale, de la 
guvern la guvern,' sînt gata ®ă Vizi
teze Pekinul, In conformitate cu orice 
hoiărîre în ncest sens n Cabinetului 
nipon. , . .

După cum sa știe, referindu-se la ; 
recentele luări de poziție ale diplo
mației nipone . In legătură cu rnpor- 
sfeâiS'wSS s?ai <»»> »> .«ii»™?»-

Japonez condus dc premierul Tanaka 
a făcnt o declarație potrivit căreia 
normalizarea relațiilor dintre China 
și Japonia va fi accelerată. Această 
declarație merita să fio salutată1’.

Concomitent cu declnrațllle de buric 
Intenții ale oficialităților nlpbrieî au 
reținut atenția Intllntrca dintre mi
nistrul de externe Ohlra și șeful ofi
ciului comercial hl R. P. Chineze la 
Tokio, Slao Slen-den, vizita In capl-

reunlflcărtî naționale, sarcină 
premă a națiunii.

O problemă urgentă, Ini”" 
pentru desllndîrca i 
Nord ți Sud șl promovarea reunificâ- 
rll pașnice a tării este realizarea do 
contacte și negocieri, &e arată 
In articol. Cind acest lucru va |,fi 
realizat, neînțelegerea și neîncrede
rea dintre Nord șl Sud vor dispărea 
dc la sfiim șl Intro ele vn fi promo
vată înțelegerea reciprocă. Aceasta 

■jjermlle pregătirea căii pentru unita
tea națională gi promovurea reunifi- 
cărl! naționale. Pentru a înlătura 
încordarea. In Coreea, onto necesar 
să se Încheie un acord de pace In
tre Nord șl1 Suif și să 6e reducă j In 
mod drastic afectivele forțelor ar
mate ide Coreei de nord șl de n 
cu condiția ca trupele agresoare :i 
perlâlls.țe ale S.U.A. că fio retra 
din Corcea de sud,

Cituza rcunlflcăril naționale râie 
o problemă care înlereseăză soarta 
națiunii șl ea poate fl înfăptuită s cu 

, succes numai atunci dnd întreagă 
nîțțjiino este ferm unită — sublinia
ză, In încheiere, ziarul „Nodon , 
Slnmun*.

șt afacerilor externe d!n R. P. Bul
garia. cu care prilej nu fosi discuta
te probleme referitoare la relațiile 
bilaterale și unele aspecte ale vle- 
lil insemațlonale.

Autoritățile elvețiene 611 
enunțat blocarea a trei conturi de
puse la băncile dih această țară, 
intrucit s-n descoperit, că fondurile 

' respective provin din trafic ilegal do 
droguri’— a' anunțat Ministerul Jus

măsuri In'lcgăturfi cu traficul de slu-

h ij-,.
Sccreioiul general al 

O.N.U., Kurt Wnldhelm, ii dat pu
blicității un raport asupra misiunii 
speciale n Națiunilor llniie trimisă 
In Burundi Intre 22 șl 2D Iunie in 
urma Incidentelor singeroasd pro
duse in timpul' lehtativei eșuate - do 
lovitură ue., stat a clementelor mo
narhiste împotriva regimului cosidu» 
de Michel Micombero. Potrivit ra
portului, guvernul burundez a infor
mat; misiunea specială O.N.U.' că 
80 000 de persoane au murit, la 2D e- 
prllie șl ln zilele următoare, • ln ’ 
timpul luptelor, ,și că: alte. ,1©0 OM nu 
avut de suferit. în ; raport se rriil 
arată că s-au, produs, importante 
pagube materiale. •

In cadrul manifestărilor 
consacrate semicentenaru
lui Creării P.CJ.j Satomt Haka- 
nîada șl Masayoshi Oka, vicepftew- 
dlnțl al Prezidiului C.C. al; P.C.J., 
au -avut o intlinire cu membri șl 
simpatizant! ,ul partidului. EI aii 
vorbit cu acest prilej despre semni
ficația Împlinirii ur.ci Jumătațl dc 
vea’c de lupta revoluționară a comu
niștilor niponi.

Guvernul Uniunii Sovie
tice a r^h113 Pr0^^111111 ■Sovli;!lyll,ul 
Suprem a! ÎI.R.S.S:, spre ratificare, 
tratatul sovieto-american de, limita
re a sistemelor de apărare an ti ra
chetă; semnat la Moscova la ,28 mai.

Prințul Norodom Sitmuk, 
șeful statului1 Ccunb&tigta,- președin
tele F.U.N.K., împreună cu Alteța 
Sa Regală Mon'țiue Slanuk, s-au îna
poiat simbătă in Pekin. In urma vi
zitelor oficiale în Romănln, Albania, 
Algeria, 'Mauritania șl Iugoslavia. La 
aeroporțu] din; Pekin, in InUropInare 
au venit; premierul Consiliului! .de 
Stat, Clu En-lal, șl t-Lta "
cinic chineze.

Au fost de r fața 
diplomatice al țâr 
altor reprezentanțe diplomatica

PEKIN <7S. — Corespondentul 
Agerpres, I, Gălițeanu, transml- 
ie : Cu prilejul celei de-a -U-a 
aniversări a Armatei Chineze 
Populare de Eliberare, sirnbâtă 
a avut loc la Pekin un specta
col fesilv. Au fost prczenjl șefi 
al misiunilor diplomatice, mem
bri al corpului diplomatic dlii 
capitala chineză, persoane ofi
ciale din ministerele, apărării și 
afacerilor externe ale ll-P. Chi
neze.

jțhunțat Ml nlslerul J us- 
tlțlel nl Elveție!. Este pentru prima 
dntă clnd Elveția n luai asemenea La Phenian a fost data publlclta- 

țll o declarație referitoare la vizita 
de prietehîo, efectuată in R.P.D. Co
reeană, dc delegația comitetului 
special al Partidului Socialist din 
Japonia pentru măsuri in problema 
coreeană-:'Delegația n fost primită do 
Klm Ir Sen,; șeful stalului, președin
tele Cabinetului de Miniștri al R.P.D. 
Coreene, .șl a. arat convortoj^b o 
delegație ii Asociației coreenK 
relațiile culturale cu slrâlrra. «pt 
Delegația UponezA — relțvă A.C.TLC. 
— a subliniat necesitatea ca guver
nul japonez să promoveze o politi
că de1 prietenie față de R.P.D. Co
reeană, pentru a contribui la dez
voltarea relațiilor de prietenie intre 
pofteiurelo celor două țări: Ia norma
lizarea relațiilor de stat intre Co
rcea șl Japonia»

pefiariie.

Iniinrlnțiiîr» provocate cn ur
mare a ploilor abundente căzute' săp- 
tămjna trecu'ă în partea de nord- 
cât a Sloveniei (R., s. F. Iugoslavia), 
nu cauzat pagube materiale estima-. 
te la 3M.CW (MX) dinari - se. ațâță . 
Intr-un .comunicat ni comisiei orga
nelor 1 orale din zonele afectatede 
inundații. S-au Înregistrat pagube pe 
mari Întinderi cultivate cu cereale, 
Iar multe locuințe ,au fost ■ distruse 
sau - avariate; "Mari avarii , nu’,avut,, 
de asemenea.' de suferit Întreprinde
rile' lndtisirlnle, terenurile de sport,? 
căile rutiere și feroviare. .

șefi!
ilor vizitate,

Cheddl

alte persoane o fi

„ROMPRESFTLATEUA*, DucurcșU

misiunilor 
al'
A 

fost prezent Iosif Chlvu, însărcinat 
cu afaceri n.I. Bl Ambasadei Romfi- 
nle! la Pekin? ' ■

Președintele Republicii 
Hrube Egipt, AiiWflî ® y1_ 
zltaii slfnbătă, baza navnlă din Ale
xandrin și a, asistat ia lansarea pri
mei nave'de război egiptene» con
struite ln Iară, relatează agenția 
M.’EIN. Președintele egiptean s-a in- 
tîlnlt ai»! cu comandanți șl ofițeri 
superiori ni marinei ,de război, că
rora le-a vorbit despre eyoteUa si
tuație! din* Orientul Apropiat.

La Georgetown,
Jâgah, secretar general al Partidu
lui'progresist popular din Republica 
Guyana, s-a pronunțat în favoarea 
stabiliri! de relații diplomatice șl co
merciale cu Republica Cuba. El a 
denunțat " politica de izolare â Cubei 
impusă țărilor’ latlnd-amcricane de 
către Siatâle Unite.

Premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, clu 
En-lal,‘ a âvut simbălă o nouă Între
vedere cu președintele Comitetului 
Executiv‘Central’al Partidului japo
nez Komello, Yoshlkntsu Takeiri, 
care se află în vizită In R. _P. Chi
neză, anunță agenția China Nouă. Cu 
acest prilej a avut loc o convorbire 
prietcneoscăl

în cursul vizitei făcute Ia 
Sofia cl° v/ultcr Faîrâ 'î1 î- Felcr- 
meler, d’epufațl ln Bundestagul ■ vest- 
german. oaspeții nu avut o seric de 
Întrevederi eu factori de răspunde
re din domeniile.comerțului exterior

In Suedia n avut un puternic 
ecou știrea 'că Bosse Ringholm. 
fostul președinte al Organiza
ției tineretului social-democrat, 
urmează ta fie : numit, Iii ca
drul Ministerului de Interne, 
„expert pentru șomajul, din rin- 
tîul tineretului3, j O organizație 
specializată,; care sâ so ocupe 
do șomajul juvenil — a declarai 
el eslo necesară. „pentru efl 
există, primejdia'ca acesta, sA ac. 
mențină la o cotă ridicată*. ,

Inlr,-adevăr, numărul ttnerllor 
suedezi care nu nu de lucru m 
cifrează 1 la aproximntiy, 43 C©9, 
ceea ce reprezintă aproape 7 la 
sută din întâiul ?forței de mun
că plnă la vlrsta de 24 de anL 
Do acest flagel slnt loviți

egală măsură, muncitorii', 
cum și absolvenți do școli su
perioare — băieți și tete. După 
cum scria „Ny Dag“. „este cea 
mal mare cifră de șomeri In 
rindul tineretului de la ultimul 
război încoace*.

în legătură cu această situa
ție, Bortii Olsson, șeful Oficiu
lui ' brațelor de muncă din 
Stockholm, a declarat că .nu 
există șanse să Intervină vreo 
schimbare'. Totodată. ziațul 
..Dagens Nyheter* precizează, că 
..numni- jntr-un singur an — 
lfi‘71—1872 — procentajul absol
venților de școli superioare, 
plnâ la virata de 35 de ani, care 
nu au de lucru. a crescut de La 
2 ia 5 la sută O puternică manifestație de masă Io Florența (Italia), împotriva recrudes- 

tenjei activitâjii elementelor neofasciste
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