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Luni dimineața, în Jurul orei 9, posturile noastre de radio și 

televiziune vor transmite direct de la sala Palatului Republicii 
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SARCINILE DE PIAN PE PRIMUL TRIMESTRU
SE ÎNDEPLINESC CU SUCCES

MAREA FORJĂ MOBILIZATOARE 
A CONȘTIINȚEI SOCIALISTE

„Ideile, nivelul de cunoaștere și de cultură, gradul de dezvoltare a 
conștiinței se manifestă ca o puternică forță materială în transformarea 
revoluționară a societății, în asigurarea progresului general al umanității".

NICOLAE CEAUȘESCU
Istoria construcției socialiste in 

tara noastră este rezultanta unui nu
măr infinit de fapte de muncă 
eroică ale oamenilor acestei țări, în
suflețiți de înaltul tel al edificării 
unei lumi a dreptății sociale și bu
năstării poporului. Faptul că orîn- 
duirea socialistă, acea orinduire care 
înainte de eliberare apărea ca un 
ideal Îndepărtat al celor mai buni și 
mai curajoși fii ai națiunii, a devenit 
realitate, România schimbîndu-și ra
dical înfățișarea în numai cîteva de
cenii, a fost pasibil datorită abnega
ției, spiritului de inițiativă, energiei 
și pasiunii cu care muncitorii, țăra
nii, intelectualii, practic toți cei ce 
muncesc s-au dedicat măreței opere 
de înnoire socialistă a țării, între
prinse de Partidul Comunist Român.

în acești ani, odată cu procesul de 
edificare a bazei materiale a noii 
rfrinduiri, a avut loc, influențindu-1 
in mod hotăritor, procesul de edifi
care a conștiinței socialiste a po
porului. Partidul Comunist Român, 
trăgînd concluzii din experiența 
practică, a arătat că nu există o fa
talitate a rămînerii în urmă a con
științei sociale fată de dezvoltarea 
vieții materiale, că este pe deplin 
posibilă devansarea acestei dez
voltări de către conștiința socială, 
transformarea conștiinței intr-o pu
ternică forță motrice a progresului 
societății. Și. într-adevăr, ca o forță 
motrice a progresului societății 
noastre a acționat conștiința socială 
in toți anii construcției socialiste, 
acest rol afirmindu-se deosebit de 
pregnant »i în timpul grelei încer
cări prin care a trecut poporul 
nostru. Noul mod de a gîndi și a

acționa al oamenilor, specific socie
tății noastre, și-a găsit cu acest 
prilej întruchipări dintre cele mai 
felurite — de la acțiunile de tulbu
rător eroism, pentru salvarea su
praviețuitorilor cataclismului — 
„chiar și a celui mai mărunt fir de 
viață", cum a sunat îndemnul secre
tarului general al partidului — pînă 
la promptitudinea cu care au fost 
repuse în funcțiune întreprinderile 
afectate, și de la grija caldă față de 
sinistrați pină la depunerile în 
„Contul omeniei". într-adevăr, se 
poate spune că oamenii muncii, 
aparținînd celor mai diverse ca
tegorii sociale și-au dovedit con
știința înaintată, făcînd tot ce de
pindea de ei, tot ce era omenește 
posibil pentru ca întreaga activitate 
economico-socială să-și reia cursul 
normal. Ca întotdeauna, un admira
bil exemplu de conștiință înaintată 
a dat clasa muncitoare, prin erois
mul ei de masă, prin atîtea și a- 
itîtea manifestări ale abnegației în 
muncă — de la schimburile prelun
gite și duminicile transformate în 
zile obișnuite de lucru și pînă la 
angajamentele suplimentare în în
trecerea pentru a compensa pierde
rile provocate de seism.

De unde vine această înaltă con
știință a poporului, din oe izvoare își 
trage continuu seva ?

Conștiința socialistă a poporului tșl 
are sursa în profundele schimbări 
care s-au petrecut in societatea 
noastră in anii socialismului, in fap
tul că oamenii muncii au devenit — și 
slnt conștienți că sint — stăpini al pro
priilor destine, au devenit — și slnt

conștienți că sint — stăpini ai mijloa
celor de producție, ai întregii avu
ții sociale și ai roadelor muncii lor. 
Tocmai aceasta a dezvoltat interesul 
profund și înalta lor responsabilitate 
pentru apărarea acestei avuții, 
voința de a nu precupeți nici un 
efort pentru a asigura continua ei 
dezvoltare. Este ceea ce s-a văzut 
deosebit de pregnant în aceste zile, 
cind însăși abnegația cu care oame
nii s-au angajat in bătălia refacerii 
a arătat că ei privesc compensarea 
daunelor suferite în unele sectoare 
prin creșteri ale producției in sec
toarele neafectate ca propriile lor 
probleme, de care depind progresul 
general și bunăstarea fiecăruia în 
parte.

Conștiința socialistă a poporului Își 
are totodată sursa in noua structură 
socială pe care a dobîndit-o societa
tea noastră in anii socialismului. 
Faptul că la noi au dispărut clasele 
exploatatoare și, odată cu ele, antago
nismele sociale, că societatea este 
alcătuită numai din oameni ai mun
cii, a generat acea comunitate a in
tereselor fundamentale care face ca 
toți membrii societății noastre să 
acționeze in strînsă unitate pentru 
a asigura progresul general, ca pre
misă de bază a prosperității și bu
năstării fiecăruia.

Iar concomitent cu determinările 
lui obiective, procesul de formare șl 
dezvoltare a conștiinței socialiste a 
fost puternic stimulat prin vasta 
activitate educativă desfășurată de 
Partidul Comunist Român. Așa cum 
se știe, partidul, apreciind educația 
socialistă ca o componentă orga

nică și o latură esențială a operei 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, a acționat in 
ultimii ani cu deosebită stăruință 
pentru intensificarea și perfecțio
narea întregii munci educative, 
adoptind in acest sens ample mă
suri. încununate prin Programul 
pentru aplicarea hotăririlof Congre
sului al XI-lea și ale Congresului 
educației politicexți al culturii so
cialiste.

Roadele acestei activități s-au 
oglindit în realizarea înainte de ter
men a 'cincinalului anterior, în fap
tul că am început cu bine noul cin
cinal, planul pe primul an fiind în
deplinit cu succes, astăzi țara în
treagă- înfățișind tabloul impresio
nant al unui vast șantier, unde din 
zori și pînă-n noapte se muncește cu 
elan, sîrguință și conștiinciozitate 
pentru realizarea unei cantități cit 
mai mari de produse peste plan și 
peste angajamentele asumate inițial. 
Sint fapte care dau garanția materială 
că. așa cum arăta secretarul general 
al partidului. în pofida greutăților, nu 
'om schimba cu nimic nici progra
mul de dezvoltare, nici programul de 
ridicare a nivelului de trai al po
porului, ci, dimpotrivă, vom asigura 
o dezvoltare mai rapidă a țârii, creș
terea suplimentară a producției, 
peste prevederile planului cincinal.

Se adeverește astfel încă o dată 
că. devenind un atribut al mase
lor largi ale celor ce muncesc, 
conștiința socialistă acționează ca 
o autentică forță materială, ca un
(Continuare în pag. a V-a)

La Combinatul siderurgic Hunedoara

Cu consumuri reduse de materiale, 
producții fizice suplimentare
Scurt bilanț al realizărilor obținute in producție la Combinatul si

derurgic din Hunedoara, după două luni și jumătate din al doilea an 
al cincinalului revoluției științifico-tehnice : la otelăria nr. 2, de la 
începutul anului, s-au obținut suplimentar peste 7 00(1 tone oțel ; in 
cadrul furnalelor de mare capacitate, media zilnică a depășirilor de 
plan este de peste 130 tone fontă. Pină în prezent, s-a înfăptuit mai 
mult de 90 la sută din angajamentul anual asumat în întrecere la acest 
capitol. La secția bluming-semifabricate au fost date suplimentar 
aproape 15 000 tone de blumuri și țagle de relaminare. Adunăm și re
ținem : in primele două luni din acest an, pe ansamblul combinatului, 
s-a realizat o producție industrială suplimentară în valoare de peste 
26 milioane lei, care se regăsește în 3 800 tone cocs metalurgic, peste 
17 000 tone fontă, aproape 11 000 tone oțel, peste 18 000 tone laminate, 
în luna martie, media zilnică a depășirilor de plan în combinat este
de aproape 160 tone 
aproape 300 tone blur

...Așa prind viață o- 
biectivele din che
marea la întrecere lan
sată in acest an de 
colectivul Erou al 
Muncii Socialiste, așa 
se acționează concret 
pentru suplimentarea 
producției de metal — 
în condițiile unei efi
ciente superioare.

Discutăm cu ingine
rul Alexandru Drago- 
ta. șeful otelăriei nr. 
2. care a insistat asu
pra reducerii consu
mului de metal. Este 
firesc. Cu peste 7 000 
tone de oțel elaborate 
in acest an peste plan, 
cota parte revenită din 
angajamentul anual a 
fost depășită substan
țial, procentul de reali
zare a programului 
sortimental se situea
ză peste nivelul pre
vederilor. iar pierderi
le de metal și rebutu
rile au fost reduse cu 
50 la sută și. respec
tiv. cu 30 la sută față 
de cifrele de control.

Un colectiv <je 
specialiști urmărește 
Îndeaproape (prin cal
culatorul electronic de 
la laminorul blu- 
ming) consumurile e- 
fective, evoluția pro
centului de scoatere a 
metalului bun din lin
gou. Săptămînal. cor
pul tehnic al secției 
este informat asupra

aglomerat feros, 100 tone 
iuri și țagle de relaminare.

acestor parametri și se 
intervine cu măsurile 
de rigoare. în acest 
context, am experi
mentat, de pildă, 3 
șarje de otel semical- 
mat. pe baza unor teh
nologii îmbunătățite de 
noi, în scopul crește
rii procentului de 
scoatere. Rezultatele 
sint burje.

La furnalele de mare 
capacitate orientarea 
principală a capacită
ții colectivului se des
prinde cu multă clari
tate din obiectivele an
gajamentului : spori
rea producției de fon
tă (angajament anual 
10 000 tone). îmbunătă
țirea calității acesteia 
si reducerea consumu
lui de cocs metalurgic 
— consum care, prin 
normele actuale, a fost 
micșorat cu 25 kg pe 
tona de fontă fată de 
nivelul anului trecut. 
Urmărind aceste „ca
pete de afiș", ca să la 
spunem așa. ale mun
cii furnaliștilor. aflăm 
că din primele luni ale 
anului, furnali.stii s-au 
întrecut pe ei înșiși, 
nbținind n adevărată 
producție-record. Prin- 
tr-o riguroasă pregăti
re. ritmurile lui ’77 au 
permis colectivului să 
realizeze zi de zi. in 
ianuarie, februarie șl 
martie, in medie, pes-

fontă. 170 tone oțel și 

ie 130 tone fontă peste 
plan.

Cit privește consu
mul de cocs planifi
cat, după cum ne de
monstrau inginerul 
Petru Opriș. șeful sec
ției, și maistrul prin
cipal Nicolae Mărcu- 
lescu, secretarul comi
tetului de partid, s-au 
economisit, in fiecare 
lună din 1977, cite 0.8 
kg cocs pe tona de 
fontă produsă.

Prin asemenea con
tribuții ale tuturor 
secțiilor și sectoarelor 
productive există cer
titudinea depășirii pla
nului, în bune condiții 
de eficiență, pe pri
mul trimestru al anu
lui. Remarcabil este 
faptul că, în scopul 
creșterii contribuției 
oamenilor muncii de 
aici la diminuarea pa
gubelor provocate de 
cutremur, siderurglștii 
hunedoreni si-au ma
jorat angajamentul a- 
nual la oțel-beton de 
la 5 000 tone Ia 10 000 
tone, iar la livrările 
suplimentare la export 
de la 10 milioane lei 
valută la 20 milioane 
lei valută.

Sabin IONESCU 
corespondentul 
„Scîntell"

Ifeșf/ din țară despre 
depășirea planului 
și angajamentelor 

in întrecere
IAȘI, Incepind din 27 martie a«, 

industria județului Iași lucrează în 
contul trimestrului II. Planul pro
ducției globale industriale pe total 
județ, pe trimestrul I, va fi astfel 
depășit cu peste 180 milioane lei. 
Numai în luna martie s-a realizat un 
plus de produse în valoare de 50 mi- 

■ lioane lei. In perioada de la începu
tul anului s-au obținut suplimentar 
peste 4 000 tone țevi sudate din otel 
și 1 100 tone profile îndoite din oțel, 
500- tone fire și fibre sintetice. 300 
tone metanol, 460 mc panouri mari 
prefabricate pentru locuințe și 200 
mc elemente prefabricate industria
le, precum și medicamente și pro- 

1 duse de semisinteză în valoare de 33 
milioane lei. (Manole Corcaci).

SUCEAVA. Pînă sîmbătă, 26 mar
tie, un număr de 20 unități economi
ce sucevene au realizat prevederile 
de plan la producția industrială pe 
primul trimestru. între colectivele 
de muncă ce au obținut cele mai 
substanțiale avansuri în timp, con
cretizate în importante sporuri de 
producție, se numără cele ale con
structorilor de mașini de la între
prinderea mecanică și întreprinderea 
de utilaje și piese de schimb din Su
ceava, lucrătorii întreprinderii de 
transporturi auto și întreprinderii ju
dețene de industrie locală, filatorii 
din Cimpulung Moldovenesc și Făl
ticeni și lucrătorii întreprinderii 
„Zimbrul" din Suceava. (Gheorghe 
Parascan).

SUCCESE ALE MINERILOR. Mi
nerii de la Filipeștii de Pădure și cei 
de la Șotînga — unități care au rea
lizat integral sarcinile de plan pe 
primul trimestru — au furnizat eco
nomiei naționale, peste prevederile 
la zi, o cantitate de lignit cu care 
termocentrala Doicești poate funcțio
na două decade. întregul spor de 
producție este rodul bunei organizări 
a activității în subteran și al spori
rii indicelui de utilizare a agrega
telor miniere. La rîndul lor, minerii 
din bazinul Domelor consemnează un 
important succes: îndeplinirea Înainte 
de termen a sarcinilor de plan re
venite pe primul trimestru al anului. 
Ritmurile înalte imprimate tuturor 
sectoarelor de activitate le va per
mite să obțină, pînă la 31 martie, o 
producție industrială suplimentară în 
valoare de 2,2 milioane lei concreti
zată, între altele, In circa 3 100 tone 
minereu mangan extras și 2 500 tone 
minereu marfă. Demn este de notat 
că harnicii mineri dorneni și-au în
deplinit pînă la această dată și an
gajamentele în întrecerea socialistă 
pe primul trimestru.
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Proiectul Legii privind asigurarea durabilității, siguranței 
in exploatare, funcționalității și calității construcțiilor 

Propunerile, observațiile și sugestiile cetățenilor la proiectul legii vor fi trimise 

Marii Adunări Naționale

ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÎNĂ
Consemnarea aceasta suc

cintă nu este nici propu
nere, nici deziderat. în 
bună parte — adică pen
tru un număr din ce în ce 
mai mare de piese — ea 
reprezintă un lucru cu 
mult mai de preț : o reali
zare. Autor : harnicul și 
prestigiosul colectiv al în
treprinderii de utilaje și 
piese de schimb pentru in
dustria forestieră — Miercu- 
rea-Ciuc. O realizare cu 
atît mai valoroasă, cu cit 
procentul de cincizeci la 
«ută economii Înseamnă, in 
unele cazuri, atit înlocuirea 
metalului — de cele mai 
multe ori aluminiu sau 
bronz ! — cu mase plastice 
de o anume rezistentă, cit 
și creșterea considerabilă a 
funcționalității tuturor uti
lajelor produse

și, totuși, ca orice iniția
tivă, și aceasta poartă, din
colo de „marca fabricii", 
nume și prenume, o identi
tate precisă. I se spune 
Vata Karol ; sau Kopokz 
Vilhelm ; sau Vasile Paș- 
canu ; sau Bodo Karol. 
Oameni pe care i-am cu
noscut adesea în secția în 
care lucrează — atelierul 
de montaj — Încerci nd să 
descopăr apoi, derulind 
„fotogramă cu fotogramă", 
secretul inițiativelor. Iată-1. 
de pildă, pe Vasile Pașca- 
nu. Mai întîi își trece o 
mină peste piese. încet, 
una cite una. acestea i se 
„strecoară" printre degete 
asemenea unor grăunțe .sa
cre. De-abia după aceea în
cepe lucrul. Primul contact 
l-a apropiat parcă de su
fletul pieselor ; acum, pen
tru motorul inert, trebuie 
găsit și implantat. fără 
„fenomene de respingere", 
sufletul de metal — sau de 
plastic — potrivit. Și așa in 
continuare...

Zeci, auto de mîini in 
căutarea a zeci și sute de 
piese, articulații pentru 
auto gt cute da motoare gi

utilaje. Ai crede că în cău
tarea aceasta ritmică și fe
brilă nu mai e loc pentru 
alte gînduri, că mtinile și 
mințile s-au deprins cu un 
anume ritual din care cu 
greu vei reuși să le scoți. 
Și, totuși, realitatea dez
minte cu fermitate apa
rentele. Iar primul semn 
că în curind ceva se va 
schimba cu certitudine în

mînă, îl „înfige" în podea, 
exact în fata inginerului. 
Și, de-abia atunci observă 
că în birou mai sînt si alții, 
veniți acolo tot cu „proble
me personale" : fie Vata, 
fie Kopokz sau Bodo...

In afara conștiinței co
muniste înaintate, nimic 
spectaculos în derularea a- 
cestor fotograme. Cum ni
mic spectaculos nu se în-

Așa se naște, 
așa se înalță 

„marca fabricii"
trupul și sufletul utilajelor 
este... însuși gîndul. Sur
prins de gînduri. Vasile 
Pașcanu uită să plece la 
vestiar cînd trebuie. Ma'i 
mult : la „plecare" — pen
tru că de fapt nu pleacă ! 
se spală pe mîini de min- 
tuială, se schimbă cu hai
nele de stradă aproape „în 
mers", după care se duce... 
din nou fn secție.

...într-un tirziu, apasă pe 
clanță și intră la șeful sec
ției in birou. Știe că ingi
nerul Deaky Tiberiu n-a 
plecat acasă, că mai întot
deauna are probleme pe 
care „stă" zile intregi și 
după ce schimbul doi în
cepe lucrul.

— Știți, am o propunere 
pe care o cred eficientă...

își scoate creionul șl. 
trăgind în fața biroului 
primul scaun care-i pică în

ttmplă nici în ceea ce ur
mează. Nici în consultarea 
șefului de secție cu „pro
iectarea" — a se citi subin- 
ginerul Abraham Vilhelm
— nici In consultarea pro
iectării cu „producția" — în 
speță, cu subinginerul Kal- 
lo Gabor. Singură ea. con
știința, trece din aproape 
in aproape. propulsează 
ideea spre decizie si deci
zia spre producție.

„Ultimul" salt ? Trecerea 
de la construcții turnate la 
construcții sudate, realizare 
care a redus greutatea uti
lajelor în cauză cu peste 
treizeci la sută.

Și lucrurile nu s-au oprit 
aici. însuși materialul eco
nomisi,t — în 1976. 270 tone!
— a fost, la rîndul lui. 
valorificat superior. Doar 
cîteva exemple : s-au rea
lizat trei noi mașini pen

tru lustruit panouri — 
cu șase cilindri, cu doi 
cilindri și. respectiv, cu 
un cilindru: s-a realizat 
un circular de spintecat 
multiplu — așa-zisul circu
lar greu ; s-a realizat un 
circular de tivit cherestea 
de foioase...

— Și nu ne vom opri 
aici — a ținut să ne asi
gure tov. Ion Lucaciu, di
rectorul întreprinderii. Ex
tinderea și generalizarea 
procedeelor amintite, ca și 
introducerea în producție a 
altora noi; în „drum spre 
ateliere", vor însemna in 
acest an noi și noi econo
mii de metal : 320 tone de 
oțel și laminate din oțel ; 
15 tone aluminiu : 7 tone 
de bronz etc.

— în plus, intervine tov. 
Bbgozi Karoy, calitatea și 
fiabilitatea produselor nou 
realizate au crescut simți
tor. Lucru confirmat de be
neficiarii întreprinderii prin 
atenția mereu sporită acor
dată utilajelor noastre.

în încheiere, o altă con
semnare succintă : dacă in 
primul an al cincinalului 
întreprinderea a asimilat 11 
(unsprezece 1) utilaje noi, 
in acest an numărul aces
tora va ajunge la 18 (opt
sprezece 1) între care și 
patru linii tehnologice com
plete.

Nu știu concret cînd vor 
primi cei 200 beneficiari din 
țară, cit și cei 16 benefi
ciari de peste hotare — 
din Europa. Asia si Africa 
— noile cataloage cu pro
dusele întreprinderii : cu 
certitudine insă, „certifica
tele de garanție" ale nou
tății produselor pot fi citi
te incă de pe acum : con
știința muncitorească îna
intată. comunistă a tuturor 
membrilor acestui inimos 
colectiv — români, ma
ghiari, germani...

Radu SELEJAN

Semănatul florii-soarelui
PRIMUL PUNCT DIN PROGRAMUL DE LUCRU AL COMANDAMENTELOR COMUNALE

Ce recomandă
specialiștii

• SĂ NU SE FACĂ INSĂ- 
MÎNȚĂRI PE TERENURI CARE 
ÎN ULTIMII SASE ANI AU FOST 
OCUPATE CU FLOAREA-SOA- 
RELUI. De asemenea, este interzisă 
însămințarea florii-soarelui după 
soia, fasole, sfeclă de zahăr sau po
rumb tratat cu erbicide triazinice.
• SEMĂNATUL SĂ ÎNCEA

PĂ ÎN MOMENTUL ÎN CARE 
ÎN SOL SE ÎNREGISTREAZĂ 
O TEMPERATURĂ MEDIE DE 
CEL PUȚIN 8 GRADE, ținind 
seama că în acest an calitatea se- • 
minței este mai slabă sub aspectul 
germinației, precum și de faptul că 
răsărirea plantelor de floarea-soare- 
lui este condiționată, în primul rind, 
de temperatură și. în al doilea rînd, 
de umiditatea solului.
• SE RECOMANDĂ APLI

CAREA UNOR CANTITĂȚI 
SPORITE DE SÂMINTĂ — ÎN 
MEDIE CU 10—15 MII PLANTE 
LA HECTAR MAI MULTE DE- 
CÎT NORMELE PREVĂZUTE ÎN 
TEHNOLOGIILE CULTURII, a- 
vind in vedere procentul scăzut de 
germinație a semințelor, precum și 
pierderile de plante ce se înregis
trează în timpul perioadei de vege
tație. La sămința obținută prin de
rogare, bunăoară, trebuie Încorporat 
in sol pină la 10 kg la hectar.

Din experiența 
fruntașilor

Prezentăm pe scurt tehnologia fo
losită în cooperativele agricole — 
Gheorghe Doja și Miloșești din jude
țul Ialomița — care au obținut anul 
trecut cea mal mare producție do 
floarea-soarelui pe (ară — peste 3 304 
kg la hectar.

• Pregătirea exemplară a terenu
lui. o arătură adincă de toamnă, lu
crări de pregătire a patului germi
nativ prin care s-a urmărit nivelarea 
terenului, combaterea buruienilor și 
realizarea unui strat de sol mărun- 
țit pe adincimea de semănat. în ve
derea conservării apei în sol au fost 
evitate trecerile repetate a utilaje
lor pe sole, acționindu-se doar cu 
combinatoarele care mobilizează și 
nivelează bine solul.

• Densitatea : 41 000—42 000 plante 
recoltabile la hectar. Pentru asigura
rea acestei densități s-a însămințat 
o cantitate de semințe de 8 kg la 
hecțar, față de 4—5 kg cit se reco
manda in mod obișnuit.

• Aplicarea foarte devreme a pra- 
șilelor. Prima prașilă mecanică se a- 
plică de timpuriu, imediat ce se cu
nosc rîndurile de plante. La prașila 
a doua se corectează densitatea, lă- 
sîndu-se o distantă de numai 35 cm 
între plante pe rînd.

Stadiul pregătirilor 
pentru semănat

comandamentelor comunale să ve
gheze cu maximă responsabilitate 
pentru ca amplasarea acestei cul
turi să se facă pe acele terenuri care 
asigură obținerea unor recolte mari.

• Cu toate că ne aflăm în perioada 
semănatului, în unele unități agrico
le, îndeosebi din județele Ilfov, Ia
lomița, Constanta, Tulcea, nu s-au 
asigurat încă semințele. în județul 
Ilfov, bunăoară, mai sînt de ridicat 
peste 150 tone, iar în județul Ialomi
ța 40 de tone.

• Ni s-a semnalat faptul că 0

parte din sămința ridicată din baza 
nu corespunde calitativ. Așa este, 
bunăoară, cazul unor loturi de se
mințe livrate de „Agrosem" Călărași, 
care conține multe corpuri străine, 
obligind unitățile agricole să efec
tueze o nouă sortare. în alte situații 
semințele nu au o germinație cores
punzătoare, periciitind realizarea 
densităților optime. în asemenea si
tuații trebuie să se acționeze energic 
și_ operativ pentru ca aceste semințe 
să fie schimbate, iar în sol să se 
încorporeze numai sămintă sănătoasă.

Ținind seama de importanta economică pe care o reprezintă cultura 
florii-soarelui, de suprafața mare ce trebuie însămintată, de timpul scurt 
In care trebuie efectuate lucrările și mai cu seamă de tehnologiile care 
trebuie folosite pentru a asigura o calitate ireproșabilă însămînțărilor, 
se înțelege că în săptămina care începe aceasta este cea mai importantă 
lucrare pentru un mare număr de unități agricole din numeroase județe 
ale tării. Reușita deplină a acestei lucrări depinde în primul și in primul 
rind de urgenta și de temeinicia cu care vor fi rezolvate problemele Încă 
nesolutionate în momentul de fată privind asigurarea seminței, ampla
sarea culturii, repartizarea forțelor — utilaje, oameni etc. — dar mai cu 
seamă de prezenta permanentă, neîntreruptă. Ia fata locului, în cîmp, a 
cadrelor de ingineri și tehnicieni care să asigure o îndrumare calificată, 
exigentă a tuturor lucrărilor. Acestea sînt și direcțiile în care trebuie să 
acționeze organizațiile de partid din unitățile agricole, comitetele comu
nale de partid, toti comuniștii, atît cei din conducerea unităților cit și cel 
care lucrează efectiv pe mașini.

• ÎNTREAGA CANTITATE DE 
SEMINȚE ESTE ASIGURATA.

Potrivit situației existente la 
ministerul de resort, in toate județe
le a fost încheiată acțiunea de am
plasare a culturii de floarea-soare
lui. Dar este de datoria organelor 
agricole, consiliilor intercooperatiste.

Pregâtirea terenului pentru semânatul florii-soarelui la cooperativa agricola
.11 Iunie" Sâgeata, județul Buzău Foto 1 M. BAZU
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Răspunzind chemării
secretarului general al partidului,

exprimind voința comuniștilor
ARAD. Examlnînd cu 

spirit de înaltă responsabi
litate posibilitățile de care 
dispune economia munici
piului Arad, participanții 
la conferința pentru dare 
de seamă și alegeri a or
ganizației municipale de 
partid s-au angajat, în nu
mele celor ce trăiesc și 
muncesc In orașul fie pe 

ca pînă la finele a- 
să realizeze o pro- 
globală supliment a- 

351 milioane let 
a Îndruma și spri-

Mureș, 
nulul 
ducție 
ră de 
Pentru 
jini mai Îndeaproape or
ganele și organizațiile de 
partid in Îndeplinirea aces
tor angajamente, membrii 
biroului comitetului muni
cipal de partid au fost re
partizați la principalele 
unități economice și obiec
tive de investiții. Se va ex
tinde metoda analizelor la 
fața locului, privind modul 
cum organizațiile de partid, 
consiliile oamenilor muncii 
acționează pentru realiza
rea și depășirea sarcinilor, 
accentul punindu-se pe mă
gurile întreprinse în direc
ția valorificării gindirii teh- 
nioe proprii, reducerii con
sumurilor de materii pri
me și materiale, moderni
zării tehnologiilor. (Con
stantin Simion).

BACĂU. în cadrul ho
tărârii pe care a adoptat-o, 
oonferința municipală de 
partid a stabilit măsuri fer
me vizind desfășurarea 
unei ample munci politice 
și organizatorice în scopul 
utilizării la maximum a 
fondului de timp disponi- 

,bil, eliminării • irttrferuperi- 
lor’și stagnărilor, astfel 
indicele de folosire 
timpului să crească în 
cest an cu 1 la sută fată 
1976, iar in 1978 cu 1,5 
«ută ; aceste măsuri ca 
altele vor determina reali
zarea unei producții supli
mentare in valoare de 300 
milioane jei, depășirea pla
nului la export cu 1 640 000 
lei valută. în domeniul in
vestițiilor. organizațiile de 
ipartid vor urmări realiza
rea la timp a documentații
lor tehnice, optimizarea so
luțiilor preconizate. Contri
buția Bacăului la compen
sarea pagubelor produse de

seism se va concretiza și 
prin aceea că se vor pro
duce în plus binale pentru 
3 500 apartamente, iar con
structorii băcăuani vor 
înălța in Capitală 168 da 
apartamente. (Gheorghe 
Baltă).

BRĂILA. Pentru tnd«- 
plinirea obiectivelor «ocial- 
econonjice propuse a fi În
făptuite în acest an în 
municipiul Brăila, care a 
avut de suferit de pe

a dat glas sentimentelor de 
solidaritate frățească cu lo
cuitorii zonelor afectate de 
cutremur, iar pentru com
pensarea daunelor provo
cate economiei naționale a 
hotărât suplimentarea an-t 
gajamentelor inițiale, pre- 

transformarea a 
in zile da 
municipiu- 
acest fel, 
anului, o

cum ■ și 
zece duminici 
lucru, industria 
lui realizînd 'în 
pină la sfîrșitul 
producție suplimentară In 
valoare de 140 da milioane

municipiu ; obținerea a cel 
puțin 80 la sută din sporul 
de producție pe seama creș
terii productivității muncii; 
reproiectabea și moderni
zarea produselor din fabri
cația curentă în unitățile ' 
constructoare de mașini și 
asimilarea de noi produse; 
normarea corespunzătoare 
a consumurilor 
materiile prime 
rialele, ca și la 
bil și energie 
(Aurel Pop).

la toate 
șl mate- 

combusti- 
eiectirică.

urma cutremurului, comi
tetul municipal de partid 
pune un accent deosebit 
pe întărirea controlului da 
partid, intensificarea stu
diilor efectuate periodic da 
către comisiile pe proble
me. legarea strânsă a tema
ticii analizelor din plena
rele comitetului municipal, 
din ședințele de birou, de 
problemele cele mal strin
gente ale întreprinderilor 
și instituțiilor. Printre mă- 

, șurile adoptate de confe
rința municipală pentru 
recuperarea grabnică a 
pierderilor suferite, depăși
rea sarcinilor de plan și 
realizarea angajamentului 
suplimentar aSumSit se in- -

ca scriu, între altele, generali-
a zarea unor inițiative mun-

a- citorești valoroase cum
d« sint : „Colectiv al afir-
la mării cincinalului revo-

jluției 

sul", 
bine, mai

tehnico-științifice" 
la I.U.G. „Progre- 
„Să construim mai 

ieftin" de la 
I.C.M.J., „Autocontrolul în 
lanț asupra calității produ
selor" de la întreprinderea 
de confecții. (Mircea Bu- 
nea).

ODORHEIU SECU
IESC. Conferința organi
zației municipale de partid

leL Comitetul municipal 
de partid mobilizează co
muniștii, toți oamenii 
muncii, români ți ma
ghiari, la valorificarea re
zervelor existente in uni
tăți, la ridicarea gradului 
de calificare a muncitori
lor, folosirea deplină a 
timpului de lucru, Întări
rea disciplinei. S-au stabi
lit măsuri pentru îndru
marea diferențiată a orga
nizațiilor de partid, a or
ganizațiilor de masă și ob
ștești, întărirea organizații
lor de partid prin primirea 
de noi membri, intensifi
carea activității politico- 
educative, exercitarea la 
un • nivel • mai ridicat .de 
către fiecare organizație de 
partid a rolului de condu
cător politic. (I. D. Kiss).

ORADEA. Comuniștii, 
oamenii muncii din munici
piul Oradea s-au angajat 
să dea în acest an o pro
ducție suplimentară de 
peste 375 milioane lei. O- 
biectivele prioritare spre În
făptuirea cărora organizați
ile de partid mobilizează 
toate forțele: depășirea cu 
3 la sută a planului pro
ducției globale și marfă pe 
anul 1977 pe baza valorifi
cării rezervelor de care 
dispun întreprinderile

PITEȘTI. Conferința 
municipală a cerut organi
zațiilor de partid din între
prinderi să mobilizeze prin 
măsuri organizatorice și 
politico-educative masele 
de oameni ai muncii la în
deplinirea exemplară atît 
a sarcinilor pe anul in 
curs1, cit și a angajamentu
lui de a depăși prevederile 
planului cu 400 milioane lei. 
în acest scop, organizațiile 
de partid intensifică munca 
politică de masă, astfel ca 
fiecare angajat 6ă-și cu
noască zilnic sarcinile de 
pllan. Se acționează ener
gic, prin 
concrete 
duratei
15—30 de zile a marilor ca
pacități de producție, cu 
termene «cadențe apropia
te, cum sint cele de la 
combinatul petrochimic și 
întreprinderea de autotu
risme. (Gh. Cirstea).

REȘIȚA. Sporul de 
producție al Reșițel munci
toare va fi. fată de sarci
nile de plan stabilite pen
tru 1977. ou 300 milioane lei 
mai mare. în produse fi
zice. acest angajament se 
materializează prin produ
cerea în plus a 13 500

măsuri politice 
pentru scurtarea 

de execuție cu

Vacanța de primăvară

tone
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fontă, 5 000 tone oțel, 24 500 
tone laminate, 6 motoare 
diesel de 1 250 și 3 000 CP, 
2 500 mc prefabricate din 
beton pentru 200 de a- 
partamente la Zimnicea 
ș.a. Totodată, comuniștii 
Reșiței și-au propus să li
vreze, cu prioritate, 1000 
tone fier-beton pentru zo
nele calamitate.

Conferința municipală de 
partid a adoptat, intre al
tele, hotărîrea ca inițiati
vele „Fiecare comunist 
răspunde de creșterea șl 
educarea unui tinăr", 
„Prietenii noului angajat" 
și „Fiecare cadru tehnic să 
rezolve o problemă de au- 
todotare cu o eficiență de 
minimum 100 000 lei" să 
fie larg extinse. (Nicolae 
Cătană).

SIBIU. Angajamentul 
oamenilor muncii din in
dustria municipiului Sibiu 
— români, germani și ma
ghiari : să realizeze in a- 
cest an o producție globală 
suplimentară în valoare de 
360 milioane lei. în acest 
scop, comitetul municipal, 
organele și organizațiile da 
partid, consiliile1 oamenilor 
muncii din întreprinderi 
întocmesc programe spe
ciale privind valorificarea 
rezervelor din unități, creș
terea productivității, folo
sirea rațională a forței da 
muncă. Pentru îndeplinirea 
acestor obiective majore 
sint în curs de generalizare 
metode folosite cu efi
ciență de numeroase orga
nizații de partid ca. de pil
dă, dezbaterea unor proble
me in plenare și adunări da 
partid pe baza materialului 
faptic prezentat în filma 
anume pregătite. în expo
ziții sau prin foi volante 
special editate ; extinderea 
expozițiilor comparative de 
creație tehnică (vechi și 
nou față-n față) ; preluarea 
inițiativelor cu mare efici
ență „Să lucrăm o zi pe 
lună cu combustibil econo
misit", aplicată la ETS (Ex
ploatarea transport Sibiu), 
„Nici un gram de metal 
pierdut, nici un gram in 
plus" (întreprinderea „In
dependența") și altele. (Ni
colae Brujan).

Dumitru Cojocaru și Istrat© Florian, timplarlIng. Nicolas Popovskl, șef șantier, șl Nicolae Șerban, 
zidar

Au cuvîntul constructorii...

Comunist Român, ■ Marii Adunări 
Naționale, a Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale 
și activului central de partid și 
de stat

PROGRAMUL I

a elevilor 8.00
8,45

In Capitală, toate forțele si mijloacele de care dispun constructorii 
bueureșteni, precum și cei venili în ajutor din numeroase județe ale 
tării, sint concentrate in aceste zile pe șantierele de construcție a noilor 
locuințe sau la consolidarea Imobilelor care au fost afectate de seism.

Pe fiecare șantier se muncește fără 
răgaz, din zori și pînă în noapte, 
pentru ca lucrările să fie efectuate 
intr-un timp cit mai scurt și în con
diții cit mai bune. Rezultatele aces
tor eforturi se oglindesc in faptul că 
pînă în prezent 
realizat 
cii 1 500 
zute în 
care au 
liilor rămase fără locuințe. Ținînd 
seama de fazele avansate de execu
ție în care se află acum alte blocuri 
noi de locuințe, se estimează că pînă 
la sfîrșitul lunii vor mai fi date In 
folosință încă 800 de apartamente. In 
felul acesta constructorii bueureșteni 
vor încheia primul trimestru al a- 
nului cu realizarea unui număr de 
2 300 de apartamente peste prevede
rile planului.

Totodată se acționează energic pen
tru înfăptuirea — cu sprijinul con
structorilor din județe, dornici să-șl 
aducă o contribuție cit mai mare la 
înlăturarea urmărilor cutremurului — 
a măsurilor stabilite de conducerea 
partidului pentru suplimentarea cu 
încă 5 000 a numărului de aparta
mente ce vor fi construite în acest 
an in Capitală. în acest scop, con
structorilor sosiți din 19 județe, pre
cum și de pe o serie de șantiere ale 
Ministerului Construcțiilor Industria
le și Trustului de construcții „Car- 
pati" li s-au asigurat pină acum am
plasamentele și proiectele necesare e- 
xecuției celor 5 000 de apartamente. 
Repartizarea fronturilor de lucru s-a 
făcut in așa fel incit constructorii din 
fiecare județ să-și organizeze șan
tierele pe zone dt mai restrinsa, să 
fie cazați in incinta locurilor da 
muncă, toate acestea permitîndu-le o 
cit mai bună coordonai-a a lucrări-

constructorii au 
peste 4 500 de apartamente, 
mai mult decit erau prevă- 
primul trimestru al anului, 
fost puse la dispoziția fami-

Marin Chlrculescu, zugrav, șl Marin 
Dumitru, zidar

lor șl o folosire cit mal eficientă a 
forțelor. Așa. de pildă, constructorii 
din Brașov vor construi 6 blocuri cu 
528 apartamente în Drumul Taberei, 
ansamblul M 8 și pe str. Veronica 
Micle din sectorul 8, cei din Timiș 
vor ridica trei blocuri cu 498 apar
tamente pe bd Armata Poporului, 
cei din Bihor vor construi 352 apar
tamente in Drumul Taberei, ansam
blurile M 1 și M 5, iar cei din Hu
nedoara și Cluj — 396 ți. respectiv, 
528 apartamente tn ansamblurile 
C III/l și C III/2+3 din cartierul Ti
tan ș.a.m.d. Pe șantierele viitoarelor 
blocuri au Început deja lucrările de

★

depuse 
termen

Iar cuvintele lor se măsoară în apartamente noi, în ritmuri 
înalte de lucru la consolidarea și repararea locuințelor 

organizare. In prezent lndreptîndu-sa 
. spre ele și utilajele necesare.

Concomitent cu eforturile 
pentru finalizarea înainte de
a noilor locuințe, cu aceeași hotărî- 
re se muncește și pe șantierele me
nite să asigure consolidarea și re
pararea vechilor imobile în vederea 
reintegrării lor în condiții depline de 
siguranță in patrimoniul locativ. PînA 
acum au fost expertizate circa 700 do 
clădiri — dintre care la 400 s-au 
terminat lucrările de susținere — în 
vederea trecerii la execuția 
definitive de consolidare și 
a căror amploare diferă de 
la imobil. De menționat că 
ceasta, pentru 130 de imobile, din cele 
400 cu lucrările de susținere efec
tuate. se elaborează, in 
urgențe, proiectele de 
între acestea aflindu-se 
pe arterele centrale 
gheru, Nicolae Bălcescu, Calea Vic
toriei, bd. Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și Republicii. La această acțiune 
au participat și participă, în con
tinuare, aproape toate institutele de 
proiectări din Capitală, proiectanți 
și specialiști de la alte unități de 
proiectări din țară, iar lucrările pro- 
priu-zise se fac. sub stricta supra
veghere tehnico-inginerească. de șan
tiere specializate ale Centralei de 
construcții-montaj de pe lingă Con
siliul popular al municipiului Bucu
rești (cite unul pentru fiecare din 
cele 8 grupuri de șantiere), în cadrul 
cărora au fost grupați meseriași cu 
cea mai înaltă calificare, specializați 
în lucrări de structuri și rezistentă, 
urmînd ca finisajele să fie efectua
te apoi de către întreprinderile de 
construcții, reparații și administrație 
a locuințelor. De asemenea, lucrări
le de reparații la clădirile cu avarii 
de mai mică amploare (acoperișuri, 
coșuri, calcane, balcoane fisurate) se 
execută tot de către I.C.R.A.L.-urile 
din fiecare sector. Acestea au efec- 
........................ '".la

U

lucrărilor 
reparații, 
la imobil 
la ora a-

funcție de 
consolidare, 
cele situate 
— bd. Ma-

tuat pînă acum asemenea reparații 
peste 2 000 de imobile. (D. Tîrcob),

★

• Un amplii program de manifestări educative, 
cu profund conținut patriotic

• Peste 40 000 de elevi artiști amatori vor par
ticipa Ia etapele zonale și finală ale Festiva
lului național „Cintarea României"

• „Salopetele albastre" pe șantierele recon
strucției

• „Săptămîna primăverii" - ediția 1977 a unei 
tradiționale acțiuni pionierești

Vacanța școlară de primăvară în
cepe în ziua de 5 aprilie după ultima 
oră de curs și durează pină la 19 a- 
prilie inclusiv ; ea va oferi elevilor 
întreaga suită de acțiuni și mani
festări incluse In planul activităților 
politico-educative stabilit la începu
tul anului școlar. La indicația condu
cerii de partid și de stat. Ministerul 
Educației și învățămîntuilui. ceilalți 
factori organizatori au luat toate mă
surile pentru ca vacanța tineretului 
școlar să-și realizeze plenar valen
țele educative, recreative.

Din bogatul calendar al manifes
tărilor educative ale vacanței le men
ționăm. în primul rînd, pe cele de
dicate marilor evenimente sărbăto
rite de întreaga țară ; aniversarea 
centenarului independentei de stat a 
României, comemorarea a șapte de
cenii de la răscoalele țărănești din 
1907. Expuneri și dezbateri, evocări, 
spectacole în aer liber, la monumen
te și locuri istorice, gale de filme, 
excursii tematice, marșuri și drume
ții, cuprinzind în itinerare localitățile 
legate de momentele importante ale 
luptei poporului nostru pentru inde
pendență. de realizările obținute in • 
.patria noastră in anii socialismului, 
Întâlniri cu activiști de partid și de 
stat, cu oameni de știință și cultură 
— toate acestea vor contura cadrul 
educativ, cu profund conținut patrio
tic, revoluționar în care tineretul șco
lar. elevi și pionieri. își vor exprima 
omagiul plin de căldură și recunoștin
ță fată de înaintași, față de cei care 
astăzi muncesc cu abnegație pentru a 
făuri o viață liberă, demnă și feri
cită pe pămintul României socialiste.

Vacanța de primăvară va Încununa 
ampla participare a elevilor — pio
nieri șl uteciști — la Festivalul 
national „Cintarea României", prin 
desfășurarea fazelor pe zone șl a fa
zei finale. Peste 40 000 de artiști a- 
matori, elevi din învățămîntul gene
ral și liceal din Întreaga țară, se vor 
Întrece — între 6—10 aprilie — în 
centrele Pitești, Deva, Piatra Neamț, 
Cluj-Napoca, Constanța și municipiul 
București, unde vor fi prezente mii 
de formații corale, folclorice, orches
tre și fanfare, echipe de teatru și de 
dansuri, brigăzi artistice de agitație, 
soliști vocali și instrumentiști. In fie
care centru, echipele promovate in 
faza pe zonă vor susține spectacole 
de gală, ale căror încasări vor fi de
pune In „Contul omeniei". între 12 și 
16 aprilie, cele mai reprezentative 
forțe artistice ale tineretului școlar, 
pa genuri artistice, sa vor întilni în

faza finală a festivalului, la Bucu
rești.

Tot in perioada vacanței de. primă
vară. între 7 și 13 aprilie, elevii din 
licee vor participa la etapa pe țară a 
tradiționalelor concursuri pe disci
pline f limba și literatura română, 
limba și literatura maternă (Iași) ; 
istoria României, a mișcării muncito
rești, revoluționare și democratice 
din tara noastră, a Partidului Comu
nist Român (Suceava) ; fizică (Bucu- 
rești-Măgurele) ; matematică (Timi
șoara) ; chimie (Iași) ; economie po
litică (Tîrgoviște) ; biologie (Baia 
Mare). Elevii din învățămîntul artis
tic vor participa la etapa republicană 
a concursului de interpretare instru
mentală și vocală, de coregrafie 
(București), de artă plastică (Cluj- 
Napoca). Alte obișnuite concursuri 
școlare — cum sint cele de creație 
tehnică „Miniitehnicus", pentru șco
lari din invățămîntul primar și 
gimnazial, „Tehnium". pentru elevii 
din invățămintul liceal si tehnic-pro- 
fesional. sau cele ale cinecluburilor, 
ale „Sanitarilor pricepuți". ale pa
trulelor școlare de circulație ș.a. — 
își vor desfășura In această vacan
tă etapele pe școală, localitate sau 
județ.

Programul nianifestărilor cultural- 
artistice și recreative va fi îmbogă
țit cu numeroasele competiții și con
cursuri sportive, cu excursii și dru
meții, tabere pe profiluri și interese 
(științifice, tehnico-aplicative. istori- 
co-literare și de artă).

Si In alți ani vacanțele școlare e- 
rau marcate de prezența „salopete
lor albastre" pe șantierele de mun
că patriotică, în grădini și pe ogoa
re. în școli și pe șantiere de inte
res cetățenesc. Condițiile deose
bite din această primăvară oferă e- 
levilor un cadru de muncă harni
că. neobosită : la repararea școlilor, 
la ajutorarea sinistraților, la efec
tuarea muncilor agricole de sezon, la 
Îngrijirea și amenajarea spațiilor 
verzi etc. Ca In fiecare primăvară, 
inimoșii purtători ai cravatei roșii cu 
tricolor iși înscriu prezenta lor in 
grădini și pe ogoare, la înfrumuse
țarea si amenajarea școlilor, a parcu
rilor. în tradiționala acțiune „Săptă- 
mina primăverii".

...Va fi o vacantă de primăvară bo
gată in acțiuni și manifestări educa
tive. patriotice, revoluționare. Înscri
se sub semnul zilelor intense pe 
care le trăiește întregul popor, de 
muncă neobosită și de creație, pen
tru edificarea socialistă a patriei.

Florica DINULESCU
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PROGRAMUL I
Tot înainte t 
Film serial pentru copil : „Toata 
pînzele sus !“. Episodul 2 : „Se
cretul epavei"
Pentru căminul dumneavoastră 
Viața satului
Bucuriile muzicii, Tiberlu Bredl- 
ceanu (I)
De strajă patriei 
Telex
Album duminical 
Film serial : Din tainele mărilor 
Cel mai bun continuă 
Fotbal : Steaua — Dinamo Bucu
rești (campionatul național — di
vizia A). Transmisiune directă de 
la stadionul „23 August" din Ca- 
fiitală. Comentează Grlgore Illsel. 
n pauză : Rezumatul înregistrat al 

meciului de fotbal Progresul — 
Sportul studențesc 
1001 de seri 
Telejurnal
Oamenii pămlntulul. Producție 
realizată de Studioul de film TV 
In colaborare cu Sahiafilm
Film artistic : „Cat Balou" — pro
ducție a studiourilor americane. 
Premieră TV.
Studioul muzical

22,20 Telejurnal

16,00 Telex
16.05 Teleșcoal»
16.30 Emisiune in limba maghiară
19.00
19.20
19.30
20,00
20.30

Cadran mondial
1001 de seri
Telejurnal 
Panoramic
,,Cintarea Romârrfei-. Festivalul 
creației și hărniciei
Roman-foileton : „Sub stele" — 
producție a televiziunii engleze. 
Episodul 2

21,55 Pentru oamenii din țara mea ■— 
cîntece interpretate de Cornel Con- 
Btantiniu, Adrian. Rdmcescu, grupul 
vocal Studio 8, orchestra 
lențlu Grigorescu și Denisa 
nescu

22,20 Telejurnal

PROGRAMUL H

11,05

18,30
16,35

PROGRAMUL II

10,00 Concert educativ realizat cu con
cursul Filarmonicii „G. Enescu". 
Dirijor : Mircea Cristescu. Solist : 
Nicolae Licareț.

LUNI, 28 MARTIE 1977
PROGRAMELE I ȘI II

In jurul orei 9,00 — Transmisiu
ne directa de la ședința comună 
a Comitetului Central al Partidului

i ■

Om lingă om. inimă lin
gă inimă, crez lingă crez, 
conștiință lingă conștiin
ță. faptă lingă faptă — 
iată din ce se constituie 
plasma de solidaritate, în
credere, demnitate și e- 
roism popular care face 
națiunea română mai uni
tă. mai puternică, 
invincibilă ca oricind. Pu
terea exemplului e 
mai tulburătoare 
activă în stare să se pro
page în oameni, să-i ca
talizeze. crescînd la cote 
și intensități infinite, cum 
se întimplă în aceste zile 
și aceste nopți. Nu voi 
mai face nicicind greșeala 
de a trăi intr-o precon
cepută imagine privitor la 
capacitatea de dăruire a 
cuiva, privitor la disponi
bilitatea de 
forța eroică 
altuia dintre 
tot ceea ce 
depășește presupunerile, 
estimările confortabile și 
prejudecățile privitoare la 
oameni. Toți concetățenii, 
indiferent de profesie, na
ționalitate. de vîrstă. 
loc în edificiul social 
țării au găsit cu cale 
se înroleze. într-un 
sau altul, în marea epo
pee a 
vatră

Va- 
Io-

18.30
10,55

19.20
19.30
90,00

10,35

Telex
Teatru TV ! „întoarcerea la 
cene“ de Evanghellos Averoff- 
Tosslzza. Traducerea : Pollxenia 
Karambl
Bijuterii muzicale. ■>
Pagini de umor : Aventuri in epo
ca de piatră
1001 de seri
Telejurnal
Cenacluri ale tineretului dtn Ca
pitală
Documentar științific l Vederea 
blnoculară

81,05 Condu-ne, drag partid. înainte ! 
interpretează corul Filarmonicii 
„George Eneșcu".
Telex
Muzee, colecții și galerii de artă
Film serial : Kojak

M1-

81,20
21,25
21,40

i *
— De fapt, vorbele noastre se mă- 

soară-n... metri pătrați de locuința 
pentru noi și pentru cei ce vor veni. 
Astfel a început succintul nostru dia
log cu tovarășul George Moșinoiu, 
directorul general al Centralei de 
construcții-montaj București. Menirea 
de constructor a poporului nostru, 
depășind domeniul baladei, iși gă
sește azi întruchipare in generosul 
„fapt cotidian", rezultat al mistriei și 
tehnicii, dar mai ales 
de constructor. Cifric, 
dian" al Centralei da 
montaj București s-ar 
fel : planul pe primul 
centralei prevedea 3 000 de aparta
mente fizice. Faptic, vor fi realizate 
5 300 de apartamente. Măsuri : schim
buri prelungite, sporirea producției 
unităților proprii, industriale și semi- 
industriale. care au livrat suplimen
tar cantități apreciabile de cărămidă, 
prefabricate, faianță. Dar. mai ales, 
acea „mobilizare interioară" a oame
nilor.

...Grupul 2 șantiere — unitate cars 
și-a asumat răspunderea de a da „la 
cheie" în cursul lunii martie un nu
măr de 1 323 de apartamente, fată 
de cele 952, prevăzute în plan.

în fata blocului 92-—93 din Colen- 
tina 3 il descoperim cu greu pe in
ginerul Ion Mehedințu, șeful șantie
rului 2. Se lucrează la „toaleta exte
rioară" a blocului, parțial locuit. Dat 
in folosință cu 15 zile mai devreme. 
Se interesa de calitatea tablei cu care 
se căptușesc balcoanele. Verifica per
sonal activitatea tinichigiului Dibu 
Nicu. „Să fie așa cum ne-am dori la 
propriile noastre apartamente".

Doi constructori : Marin Petrachs 
și Marin Neacșu. Nu sint rude. S-au

al sufletului 
..faptul coti- 

construcții- 
exprima ast- 
trimestru al

Ing. Ion Mehedințu Nicu Dibu, tinichigiu

cunoscut aici. „Blocul fi dăm gata 
zilele astea. Pe urmă trecem în altă 
parte. Noi, „Marinii". Mai sus, la 
primul palier, alți doi Marini : Chir- 
culescu și Dumitru. Zugravi. îl în
trebăm pe Chirculescu : „’Cum a ieșit 
tapetul in apartamente „Asa cum 
mi l-aș dori eu peste mai multi ani“.

...Blocurile PM-19 și 20 din strada 
țiulea. Sint gata cu 20 de zile mai de
vreme. Cum ? Inginerul Nicolae Po-

povskl, șeful șantierului 2. ne răs
punde : „în fiecare zi, consultîndu- 
mă cu muncitorii, am găsit soluții noi, 
mai bune. împreună cu zidarul Ni
colae Șerban, cu timplarii 
Cojocaru și Florian Istrate 
alții".

Metri pătrațl. sute de mii
pătrați de locuințe, care exprimă con
cret dimensiunea nobilei activități de 
constructor. (L. Duță).

Dumitru 
si atiția

de metri

Ceasul faptei Voință ostășească

mai

cea 
forță

sacrificiu si 
a unuia sau 
semenii mei; 
se întimnlă

de 
al 
să 
fel

salvării de vieți, de 
străbună, de refa-

poporul ro
ca un singur 
catastrofei, il 
stindard pe 

la

cere. întreg 
mân. ridicat 
om în calea 
are drept 
omul-flacără. același
binele și la greul- na
țiunii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. președintele 
de tară, bărbatul de faptă 
și viziune, comandant de 
oaste, mintea și inima

POP Simion

neîngenuncherii noastre.
E proprie omului capa

citatea de a impinge in 
amintire imaginea răului 
depășit, a rănilor vindeca
te. incit - revenirea la li
man. la matcă, la viata 
normală, se petrece în
deobște printr-un tot mai 
accentuat proces de uitare 
a fenomenului devastator 
cu care s-a bătut omul și 
asupra căruia a ieșit bi
ruitor. Dacă relele eve
nimente. chipul concret al 
grozăviilor va cădea cu 
timpul. incet-încet în 
uitare', rămîne. în schimb 
— pentru totdeauna! — 
proiecția 
conștiința

Nu-i prea mult timp de 
meditație acum. E ceasul

acestora în 
învingătorilor.

faptei, al datoriei Îndepli
nite exemplar, al înaltei, 
dăruiri patriotice, al ome
niei comuniste. E însă 
deosebit da important să 
afirmăm In acest ceas 
că prin sacrificiu și maxi
mă încordare a energiilor 
naționale am biruit urgia ; 
starea de rău se trans
formă în inversul ei. am 
ieșit mai uniți, mai pu
ternici din neomeneasca 
încercare, orizonturile ro
mânești se limpezesc trep
tat. rănile țării se vin
decă. sintem mai deciși ca 
oricind să nu încetinim 
mersul vieții economico- 
sociale românești, să nu 
pierdem nici un pas. nici 
o treaptă.

Fiecare dintre noi poar
tă marea răspundere, ca 
aceasta să se împlinească 
negreșit. Fiecare dintre 
noi are un glas, o putere, 
o voință, o credință de 
bine, exprimabile în a- 
cest angajament solemn, 
de conștiință : să fac tot 
ceea ce depinde de mine, 
de profesia me.a. de forța 
mea de minte si forța 
mea de trup, de simtu) 
datoriei și iubirea mea de 
tară, care se varsă in sim
țul datoriei și iubirea de 
țară a tuturor.

Au fost clipe supreme 
de incrincenată luptă cu 
ascunsele și perfidele sti
hii ale naturii ce de atî- 
tea ori au pus la grea în
cercată poporul nostru. 
Au fost clipe in care pen
tru triumful vieții s-a ris
cat ceea ce are omul mai 
scump : viata. Clipe da 
adincă durere, dar și de 
înverșunată 
greul va 
ța unită 
învinge.

Și in 
dureroase clipe, prin pra
ful molozului și jeturilor 
de apă ale fnotopompelor, 
i-am văzut prezenți — ca 
întotdeauna cind tara i-a 
chemat la datorie — pe 
ostașii armatei noastre, 
pe acei minunați tineri în 
uniformă militară ce au 
răspuns de îndată la a- 
pelul grav al patriei, har
nici si netemători, plini de 
curaj și bravură, așa cum 
i-am știut luptîndu-se cu 
cumplitele revărsări de 
ape sau croindu-și cu am
biție drum, la Înălțimi 
mețitoare, peste stinca 
granit a muntelui. Cei 
pe marile 
conomiei

fi
a

credință că 
biruit, că for- 
oamenilor va

Imaginile acelor

șantiere ale 
naționale i

i a- 
de 
de 

! e- 
sau

intilniți toamna la stria- 
șul recoltei. Cei cărora 
le-am admirat măiestria 
și buna pregătire militară 
pe cîmpurile de instrucție 
sau i-am aplaudat in dem
na și bărbăteasca lor de
filare pe modernele ma
șini de luptă în Piața A- 
viatorilor. Tinerii țării 
noastre afflați sub drape-

Ion GRECEA

Iul patriei, gata orlcind la 
ordinul comandantului su
prem, ordinul națiunii, să 
dovedească prin fapte că 
educația comunistă ce i-a 
crescut in spiritul dra
gostei față de patrie, par
tid și popor se poate con
cretiza în acțiuni care să 
le cinstească clipele so
lemne ale jurăiminitului 
militar.

Atunci, în noaptea ma
relui cataclism, ca și în 
zilele și nopțile ce i-au 
urmat s-au văzut tăria 
morală a ostașului nostru, 
disciplina de fier a com
portării sale eroice, înalta 
sa conștiință politică și 
cetățenească. Căci ce poa- 

' te fi mai elocvent pentru

oricare dintre noi decit 
faptul că. sub amenințarea 
grinzilor suspendate, a zi
durilor gata să se prăbu
șească. soldatul alături de 
colonel și general sconmo- 
neau cu mâinile resturile 
de dărâmături in căutarea 
unui licăr de viață sau' 
pentru salvarea bunurilor 
materiale ale sinistrați- 
lor ?

Da, au fost clipe de a- 
dîncă durere. Și rănile^au 
lăsat urme. Și urmele nu 
s-au vindecat incă. Dar 
armata, așa cum nu o 
dată s-a angajat in fața 
comandantului suprem, a 
țării și a viitorului comu
nist, este prezentă pe șan
tierele construcției socia
lismului alături de toți 
oamenii muncii, ajutind 
la înălțarea patriei pe 
culmile progresului și fe
ricirii. Armata țării va de
monstra întotdeauna prin 
fapte că înțelege să răs
plătească cu devotament 
încrederea ce i-a fost 
acordată de către partid 
și popor de a fi nu numai 
scutul țării, dar si unul 
dintre constructorii viito
rului ei de aur.
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privind asigurarea durabilității, siguranței în exploatare,
funcționalității și calității construcțiilor

Dezvoltarea economico-socială a tării în 
conformitate cu obiectivele stabilite prin 
Programul Partidului Comunist Român de 
făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate si înaintare a României spre co
munism impune înfăptuirea unor ample 
programe de investiții.

Realizarea acestor programe face nece
sară dezvoltarea in ritm susținut a con
strucțiilor industriale, de locuințe si clă
diri social-culturale. construcții hidrotehni
ce, agrozootehnice si altele care să asigu
re crearea unor condiții mai bune de mun
că și viată tuturor cetățenilor, folosirea cu 
maximă eficiență a capacităților de pro
ducție și a celorlalte fonduri fixe și creș
terea productivității muncii.

în condițiile revoluției științifice și teh
nice contemporane este necesar ca, odată

CAPITOLUL I
Principii și norme de bază

Art. 1. — în Republica Socialistă Româ
nia Îmbunătățirea continuă a concepției de 
proiectare, a tehnologiilor de execuție, a 
calității materialelor, introducerea de noi 
tehnici și soluții constructive, precum și 
respectarea riguroasă a normelor de ex
ploatare a construcțiilor constituie o obli
gație de bază pentru ministere, celelalte 
organe centrale și locale, pentru colecti
vele de oameni ai muncii din unitățile de 
proiectare, cercetare, execuție și producă
toare de materiale, precum și pentru toți 
beneficiarii de construcții.

Statul asigură, prin planul național unic, 
condițiile și resursele necesare pentru reali
zarea construcțiilor in concordanță cu cele 
mai noi cuceriri ale revoluției tehnico-știin- 
tifice contemporane, cu cerințele dezvol
tării economice șl sociale a țării.

Art. 2. — Proiectarea Si executarea con
strucțiilor de toate categoriile se realizea
ză în conformitate cu schițele și detaliile 
de sistematizare, cu respectarea strictă a 
prescripțiilor tehnice, care să le asigure re
zistentă. stabilitate, durabilitate și siguran
ță în exploatare, o bună funcționalitate, as
pect arhitectural corespunzător, un înalt 
grad de utilitate economică și socială.

Construcțiile trebuie să creeze condiții 
normale de muncă și de viață pentru cei 
care le folosesc, să răspundă pe deplin 
scopului pentru care au fost realizate.

Totodată, construcțiile trebuie astfel pro
iectate și executate incit să se evite supra
dimensionările, să se reducă la strictul ne
cesar suprafețele și volumele construite, să 
se asigure utilizarea eficientă a resurselor 
materiale și de forță de muncă în execuție.

Art. 3. — Caracteristicile tehnice de bază 
și nivelul calitativ al construcțiilor se sta
bilesc în mod unitar prin standarde, norme 
tehnice, caiete de sarcini, care se aprobă 
de organele prevăzute de lege și sînt obli
gatorii pentru toate unitățile care participă 
la proiectarea, executarea și exploatarea 
construcțiilor.

Prin standarde, norme tehnice și cateta 
de sarcini trebuie să se asigure soluții și 
metode constructive noi, tehnici de execu
ție de înaltă productivitate, utilizarea de 
materiale și elemente de construcții rezis
tente și ușoare, care să confere construc
țiilor o bună comportare în timp, precum 
și o eficiență economică superioară.

Art. 4. — Pentru protecția împotriva cu
tremurelor și siguranța în exploatare, toate 
proiectele de execuție vor fi întocmite cu 
asigurarea construcțiilor la gradul de seis
micitate stabilit potrivit zonării prevăzute 
de lege. Unitățile de proiectare și execuție 
sînt obligate să menționeze în proiectul de 
execuție și în cartea tehnică a construcției 
gradul de seismicitate pentru oare con
strucția a fost proiectată și executată. 
' Art. 5. — Pentru toate categoriile 'de clă
diri se vor prevedea, prin norme tehnice, 
proiectarea și realizarea de soluții construc
tive care să evite folosirea elementelor gre
le pentru acoperișuri și planșee, precum și 
înglobarea instalațiilor de orice fel in struc
tura de rezistență a clădirilor.

Prin norme tehnice se va prevedea ca 
depozitele, arhivele, instalațiile șl obiectele 
grele să fie amplasate numai la subsolul și 
parterul clădirilor. în cazul construcțiilor 
care urmează să îndeplinească funcțiuni 
specifice, normele tehnice vor prevedea 
măsuri speciale ce trebuie avute în ve
dere la proiectare pentru amplasarea aces
tora la etajele clădirilor.

De asemenea, prin norme tehnice se vor 
stabili condițiile în care pot fi amplasate la 
etajele clădirilor industriale mașinile, uti
lajele șl instalațiile tehnologice.

Art. 6. — Pentru toate construcțiile, indi
ferent de natura lor, unitățile beneficiare 
sin,t obligate să întocmească. împreună cu 
unitățile de proiectare și de execuție, car
tea tehnică a construcției, care trebuie să 
cuprindă în mod obligatoriu proiectul de 
execuție, orice completări ulterioare ale a- 
cestuia, aprobate potrivit legii, precum și 
normele tehnice de exploatare și întreți
nere.

După recepția definitivă, cartea tehnică 
• construcției se păstrează la oomitetul sau 
biroul executiv al consiliului popular co
munal, orășenesc sau municipal al locali
tății unde este amplasată construcția și la 
unitatea beneficiară.

Art. 7. — Controlul calității construcțiilor 
se efectuează-pa faze, în cursul proiectării 
și execuției, și prin verificări periodice ale 
elementelor prevăzute in cartea tehnică, in 
cursul exploatării construcțiilor.

Proiectantul și constructorul sînt obligați 
să verifice exigent prin autocontrol toate 
operațiile ce le execută și răspund de res
pectarea riguroasă a normelor tehnice în 
realizarea fiecărei lucrări.

Organele care exercită controlul tehnic al 
calității și unitățile beneficiare răspund de 
verificarea soluțiilor constructive, a calității 
execuției, materialelor utilizate, a modulul 
în care se exploatează construcția.

Este obligatorie efectuarea distinctă a 
controlului și recepției cu privire la cali
tatea fundației și a structurii de rezis
tență și verificarea, prin laboratoare și 
stații mobile, a calității betonului si a ce
lorlalte materiale componente.

Organele de control sînt obligate să 
oprească executarea și să dispună refacerea 
tuturor lucrărilor care nu respectă prescrip
țiile tehnice, luind măsuri de recuperare a 
pagubelor și de tragere la răspundere a 
persoanelor vinovate.

Art. 8. — Proiectele pentru construcțiile 
unicate cu tehnicitate ridicată și de impor
tantă deosebită, toate proiectele tip și cele 
pentru construcțiile la care se aplică me
tode noi de proiectare și calcul se anali
zează și expertizează în mod obligatoriu, 
sau. după caz, se încearcă pe model de 
Institutul central de cercetare, proiectare și 
directivare în construcții.

Institutul central de cercetare, proiectare 
șl directivare in construcții este obligat ca, 
împreună cu organele de proiectare, execu
ție și control, să verifice execuția lucrărilor 

cu înfăptuirea amplului program de in
vestiții, să se asigure realizarea de con
strucții durabile, cu o înaltă siguranță în 
exploatare și o bună funcționalitate, pre
cum și îmbunătățirea permanentă a cali
tății construcțiilor. In strictă concordantă 
cu nevoile generale ale dezvoltării socie
tății noastre socialiste.

Pentru stabilirea obligațiilor șl răspun
derilor ce revin în acest domeniu minis
terelor. celorlalte organe centrale și co
mitetelor executive ale consiliilor popu
lare județene și al municipiului București, 
centralelor industriale, întreprinderilor și 
celorlalte unități economice, precum și 
personalului care activează în domeniul 
construcțiilor,

Marea Adunare Națională a i Republicii 
Socialiste România adoptă prezenta lege.

la aceste construcții, pînă la recepția finală, 
în cazul construcțiilor unicate de importan
tă deosebită și al celor la care s-au aplicat 
metode noi de calcul și proiectare, Insti
tutul central este obligat să ateste în cartea 
tehnică a construcției că acestea îndeplinesc 
condițiile de rezistență, stabilitate și func
ționalitate prevăzute de lege.

Art. 9. — în vederea exercitării contro
lului statului în domeniul calității construc
țiilor se instituie un sistem unitar al inspec
ției de stat in construcții.

Inspecția de sta* în construcții se organi
zează in cadrul Inspectoratului general de 
stat pentru investiții-construcții.

Inspecția de stat în construcții este sub
ordonată și Consiliului Central de Control 
Muncitoresc al Activității Economice și So
ciale.

în fiecare județ se organizează inspecții 
de specialitate pentru construcții, oare func
ționează in cadrul consiliilor județene de 
control muncitoresc al activității economice 
8i sociale.
. Organizarea, atribuțiile și răspunderile in

specției de stat în construcții se stabilesc 
prin lege.

Art. 10. — Construcțiile de orice fel vor 
fi folosite numai in scopul pentru care au 
fost proiectate, cu respectarea strictă a con
dițiilor de exploatare prevăzute în proiec
te și in caietele ,de sarcini. 1

Schimbarea destinației, supraetajarea sau 
executarea oricăror modificări care ar putea 
afecta rezistența construcțiilor sînt inter
zise și se sancționează potrivit legii.

Se interzice amplasarea la etajele supe
rioare ale clădirilor a depozitelor de orice 
fel, a bibliotecilor, a arhivelor, caselor de 
fier, a dulapurilor metalice grele, a insta
lațiilor centrelor de calcul și a altor obiecte 
grele, cu excepția cazurilor în care clădirile 
îndeplinesc funcționalități specifice și au 
fost proiectate special pentru acest scop.

Art. 11. — Orice lucrare de întreținere șl 
reparație a construcțiilor trebuie realizată 
în așa fel incit să se mențină rezistența 
și stabilitatea proiectată, precum și ceilalți 
parametri tehnico-funcționali.

Se interzice proiectarea sau executarea 
oricărei modificări care slăbește rezistența 
construcției.

Modificările care nu diminuează rezistența 
construcției se pot face numai pe baza unui 
proiect special, aprobat în condițiile pre
zentei legi.

Art. 12. — Ministerele, celelalte organe 
centrale și locale, unitățile de cercetare și 
proiectare, centralele și întreprinderile con
structoare sau producătoare de materiale 
de construcții, unitățile beneficiare răs
pund, corespunzător atribuțiilor ce le revin, 
de asigurarea calității construcțiilor și de 
menținerea acestora în bună stare în tot 
cursul exploatării.

Organele și organizațiile prevăzute la ali
neatul precedent sînt obligate să intoc- ' 
mească anual programe pentru îmbunătă
țirea calității construcțiilor, să asigure in
troducerea de noi soluții constructive, să 
generalizeze procedeele tehnologice mo
derne în execuție, să diversifice și să dez
volte producția de materiale și elemente 
de construcții, să stabilească măsuri pen
tru reducerea continuă a consumurilor de 
materiale.

Art. 13. — Consiliile tehnico-economice 
din întreprinderi, centrale, institute de pro
iectare, ministere, celelalte organe centrale 
și comitetele executive ale consiliilor popu
lare au obligația să analizeze concepția de 
ansamblu și soluțiile constructive din do
cumentațiile tehnico-economice, să propună 
măsuri care să conducă la asigurarea re
zistenței și bunel funcționalități a construc
ției, dimensionării judicioase a elementelor 
sale componente, utilizării unor materiale 
ușoare, eficiente, obținute cu precădere din 
surse locale, ocupării unor suprafețe mi
nime de teren, precum și a menținerii în 
timp a , caracteristicilor tehnice ale con
strucțiilor cu cheltuieli minime de exploa
tare.

Art. 14. — Muncitorii, maiștrii, tehnicie
nii, inginerii din unitățile de proiectare și 
execuție răspund de respectarea strictă a 
prescripțiilor tehnice de proiectară și exe
cuție și sînt obligați să efectueze un con
trol riguros al lucrărilor pe care le exe- 
cută și să înlăture orice deficiență produsă.

Art. 15. — Construcțiile de orice fel pot 
fi date în exploatare numai după recep- 
ționarea lor, potrivit legii.

Comisiile de recepție și fiecare membru 
component al acestora sint obligați să ve
rifice în mod riguros îndeplinirea condiți
ilor de calitate prevăzute în prescripțiile 
tehnice, în notele de comandă și în proiec
tele de execuție și răspund, corespunzător 
atribuțiilor ce le revin, de calitatea con
strucțiilor recepționate.

Art. 16. — Personalul unităților de pro
iectare, de construcții-montaj, producătoare 
de materiale, elemente de construcții și 
instalații, al unităților beneficiare, precum 
și membrii comisiilor de recepție si ai or
ganelor de control răspund, potrivit legii, 
material, civil, disciplinar ori penal, pen
tru orice defecțiune de calitate produsă din 
culpa lor, în perioada de garanție și durata 
de serviciu normată.

în scopul asigurării unei discipline stricte 
în întreaga activitate de construcții, prin 
lege se va aproba statutul disciplinar al 
personalului din construcții.

Art. 17. — Organizațiile sindicale, celelalte 
organizații de masă și obștești, consiliile 
oamenilor muncii și comisiile de control al 
calității din întreprinderi și unități eco
nomice au datoria să acționeze permanent 
în vederea mobilizării muncitorilor, tehni
cienilor, inginerilor, a întregului personal 
din unitățile de proiectare și construcții- 
montaj, din întreprinderile producătoare de 
materiale și elemente de construcții și 
instalații, pentru respectarea riguroasă a 
prescripțiilor tehnice, verificarea exigentă 
a fiecărei lucrări și ridicarea continuă a 
nivelului calitativ al construcțiilor.

Totodată, vor stabili măsuri care să con
ducă la crearea în rîndurile personalului 
din organizațiile de construcții-montaj și de

CAPITOLUL II
Condiții de bază ale calității 

construcțiilor
Art. 18. — Construcțiile de orice fel tre- 

■buie proiectate și executate ținînd seama 
în mod obligatoriu de următoarele condiții 
de bază :

a) încadrarea organică și armonioasă a 
ansamblului sau a" obiectivului proiectat in 
schița și detaliile de sistematizare apro
bate ;

b) asigurarea unei depline stabilități și 
rezistențe, a durabilității și siguranței în 
exploatare a întregii construcții și a părți
lor ei componente, la toate solicitările sta
bilite, potrivit normelor ;

c) satisfacerea cerințelor tehnologice ale 
producției, asigurarea condițiilor de viață, 
producție și securitate a muncii pentru cel 
care folosesc construcția ;

d) adoptarea de soluții tehnice eficiente 
care să ducă la volume și suprafețe con
struite minime, la consumuri reduse de me
tal, ciment și alte materiale și la aplicarea 
în execuție a metodelor de înaltă produc
tivitate ;

e) obținerea unei eficiente economice spo
rite în exploatarea construcțiilor, prin re
ducerea volumului de cheltuieli și a pe
rioadelor de timp necesare lucrărjlor de 
întreținere și reparații ;

f) organizarea rațională a teritoriului o- 
cupat, cu evitarea scoaterii din circuit a 
terenurilor agricole ;

g) dezvoltarea tehnico-edilitară a locali
tăților urbane și rurale, în strînsă core
lare cu măsurile de protecție a mediului 
înconjurător.

Art. 19. — La proiectarea și realizarea 
construcțiilor se va tine seama și de con
dițiile de calitate specifice diferitelor ti
puri de construcții, potrivit prevederilor 
stabilite în prezenta lege.

A. Construcții industriale
Art. 20. — Construcțiile industriale vor 

fi1 proiectate și realizate în condiții de ca
litate care să asigure in mod obligatoriu :

a) integrarea in cadrul platformei indus
triale, în condiții care să asigure cooperarea 
largă cu celelalte obiective industriale și 
cu zonele de locuit, învecinate și să per
mită realizarea și exploatarea în comun 
a surselor și rețelelor energetice, de ali
mentare cu apă și canalizare, a stațiilor 
și liniilor de transport, precum și a unor 
dotări social-culturale ;

b) comasarea secțiilor de producție, a ha
lelor și clădirilor cu funcțiuni similare. în 
vederea utilizării intensive a terenului, 
gruparea rețelelor de instalații tehnologice 
și de utilități și executarea lor pe cele mai 
scurte trasee ;

c) organizarea fluxurilor tehnologice, de 
materii prime și produse finite, astfel in
cit să se realizeze funcționarea eficientă a 
întregului obiectiv industrial ;

d) desfășurarea în bune condiții a proce
selor de producție și a activității umane ;

e) dimensionarea suprafeței și înălțimii 
halelor, a celorlalte construcții, în strictă 
concordanță cu cerințele fluxului tehnologic, 
cu gabaritul utilajelor și natura produselor, 
evitindu-se deschiderile foarte mari ale ele
mentelor structurii acoperișului și sarcinile 
importante pe planșee ;

f) amplasarea unui volum cit mai mare, 
de utilaje și instalații industriale în aer li-J 
ber. adăpostirea acestora în clădiri numai 
în cazurile cînd o astfel de măsură este im
pusă de cerințele procesului tehnologic sau 
de natura utilajelor ;

g) adoptarea pentru acoperirea și închi
derea laterală ă halelor a unor soluții con
structive din elemente ușoare, realizate cu 
consumuri reduse de metal și ciment ;

h) adoptarea de soluții constructive cane 
să asigure în exploatare un consum minim 
de energie și combustibil ;

i) folosirea elementelor de construcții și 
Instalații și a materialelor de construcții 
pentru structuri și finisaje care să asigure 
rezistență la efectul agenților corozivi spe
cifici proceselor de producție și mediului 
înconjurător, condițiile sanitare și de igienă 
specifice, la nivelul stabilit de norme ;

j) iluminarea naturală a spațiilor de pro
ducție, cu excepția cazurilor in' care pro
cesul tehnologic impune alte soluții ;

k) realizarea ventilațiilor de regulă în sis
tem natural, iar a instalațiilor de climati
zare numai in incinte delimitate și numai 
pentru aparatura și liniile tehnologice a 
căror funcționare impune condiții speciale 
de temperatură, umiditate și presiune a 
aerului ;

l) amplasarea conductelor, cablurilor, tu
bulaturii de ventilație și a părților compo
nente ale instalațiilor tehnologice > astfel 
incit să nu afecteze structura de rezistență ; 
se interzice ca prin proiecte sau execuție 
să se înglobeze în structura de rezistentă 
instalații de orice fel ;

m) realizarea condițiilor de securitate și 
Igienă a muncii prevăzute în norme.

B. Construcțiile 
de locuințe

Art. 21. — Construcțiile de locuințe se 
vor proiecta și realiza în condiții care să 
asigure în mod obligatoriu :

a) încadrarea în prevederile schiței șl 
detaliilor de sistematizare a localităților, cu 
stricta respectare a normelor referitoare la 
densitate, regim de înălțime și distanță în
tre clădiri și cu asigurarea legăturilor di
recte, atît în cadrul ansamblului, cit și cu 
celelalte zone ;

b) durabilitate șl rezistență, precum și o 
înaltă siguranță în exploatare, pe baza 
calculelor care să țină seama de toate soli
citările, inclusiv cele seismice, in conformi
tate cu prevederile din norme ;

c) nivelul necesar de confort și folosință 
prin dimensionarea judicioasă a încăperilor 
și adoptarea unor finisaje îmbunătățite, 
realizate prin utilizarea de materiale efi
ciente ;

d) respectarea specificului arhitecturii 
locale și încadrarea armonioasă a ansam
blului constructiv în mediul natural ;

e) adoptarea de soluții arhitecturale care 
să conducă la structuri de rezistență ordo
nate și omogene ;

f) creșterea gradului de industrializare și 
mecanizare a execuției, precum și apli
carea de noi tehnologii moderne de exe
cuție ;

g) legături de aoces între subsolurile clă
dirilor adiacente ;

h) amplasarea, de regulă, a centralelor 

proiectare a unei largi opinii de masă pen
tru practicarea autocontrolului exigent al 
lucrărilor proprii.

termice în afara clădirilor de locuit ; In 
toate cazurile centralele termice vor fi ast
fel concepute și executate îneît să nu 
afecteze structura de rezistentă a clădirilor 
și să aibă acces direct din exterior.

Art. 22. — Se interzic proiectarea și exe
cutarea de depozite ale organizațiilor 
socialiste în clădirile de locuit.

Amplasarea depozitelor de combustibili 
se va putea face'numai în afara clădirilor.

Ari. 23. — Realizarea de încăperi sau 
părți de încăperi scoase în consolă, la ni
velurile superioare ale clădirilor, în afara 
aliniamentului elementelor verticale de re
zistență de la parter, se va putea? face nu
mai în zonele cu seismicitate redusă, cu 
prevederea unor măsuri speciale pentru 
asigurareâ deplinei stabilități a clădirilor.

C. Construcțiile 
pentru activități

cultural-educative
Art. 24. — Construcțiile pentru activități 

cultural-educative se vor proiecta și exe
cuta astfel îneît să asigure in. mod obli
gatoriu :

a) soluții constructive și arhitecturale 
care să permită o bună funcționalitate, în 
raport cu destinația fiecărei clădiri și 
încadrarea organica în planul de sistema
tizare, a localității;

b) amplasarea celor mai importante 
obiective în așa fel îneît să se asigure 
valorificarea corespunzătoare a întregului 
ansamblu arhitectural;

c) dimensionarea încăperilor cu funcțiuni 
principale și auxiliare cu respectarea nor-1 
melor specifice fiecărei categorii, evitarea 
spațiilor care nu au rol utilitar și reduce
rea la strictul necesar a celor afectate 
circulației;

d) circulații fluente cu posibilități de 
evacuare rapidă;

e) îmbinarea în mod armonios a princi
piilor de estetică moderne cu elementele 
arhitecturii tradiționale românești ;

f) adoptarea de soluții arhitecturale care 
să excludă elementele decorative-grele, care 
duc ia încărcarea inutilă a construcției.

D. Construcțiile 
pentru ocrotirea sănătății

Art. 25. — Construcțiile pentru sănătate 
și odihnă se vor realiza cu respectarea ur
mătoarelor condiții obligatorii :

a) asigurarea cerințelor de funcționare, 
corespunzător profilului unității și norme
lor specifice de exploatare ;

b) corelarea soluțiilor arhitecturale cu 
cele constructive, dimensionarea volumelor 
și suprafețelor în strictă concordantă 
cu capacitatea și destinația unităților ;

c) stabilirea capacității obiectivelor din 
rețeaua sanitară cu respectarea strictă a 
normelor de structură și profil a unităților, 
și evitarea realizării de complexe spitali
cești cu capacități foarte mari ;

d) asigurarea evacuării rapide prin trasee 
de circulație simple și cît mai scurte, pre
vederea de accese exterioare la subsolul 
clădirilor ;

e) punerea deplină în valoare și prote
jarea factorilor naturali balneari sau cli
matici cu calități terapeutice și profilactice, 
tinînd seama de cerințele ocrotirii sănătății 
populației și prevederile normelor de sis
tematizare.

E. Construcțiile 
pentru comerț

Art. 26. -- Construcțiile pentru comerț 
vor respecta următoarele condiții obli
gatorii :

a) dezvoltarea rețelei comerciale cores
punzător cerințelor populației, cu respec
tarea planurilor de sistematizare și a nor
melor de organizare stabilite potrivit legii:

b) asigurarea cerințelor funcționale ale . 
unei activități comerciale eficiente potrivit 
specificului fiecărui obiectid ;

c) respectarea condițiilor igienico-sanita- 
re pentru fiecare categorie de mărfuri ca 
face obiectul de activitate al unității ;

d) corelarea soluțiilor arhitecturale cu 
cele constructive, realizarea spațiilor des
tinate circulației în magazine, fără încru
cișări și cu posibilități de evacuare rapidă ;

e) limitarea spațiilor de depozitare la 
strictul necesar și amplasarea acestora In 
condițiile prevăzute de lege ;

f) proiectarea spațiilor comerciale dispu
se la nivelurile inferioare ale clădirilor de 
locuit numai cu respectarea sistemului con
structiv adoptat pentru aceste clădiri ; spa
tiile comerciale pentru care cerințele func
ționale nu permit respectarea acestei con
diții se vor realiza în construcții separate, 
în afara clădirilor de locuit.

F. Construcțiile 
agrozootehnice

Art. 27. — Construcțiile agrozootehnice 
vor trebui să asigure cele mai bune con
diții de funcționare corespunzător destina
ției lor. astfel îneît să permită obținerea 
unei producții maxițne și a unor randa
mente sporite, în condițiile respectării nor
melor agrozootehnice.

La proiectarea și executarea construcții
lor agrozootehnice se vor respecta urmă
toarele condiții obligatorii :

a) alegerea unor amplasamente care să 
evite scoaterea terenurilor din circuitul a- 
gricol și să valorifice condițiile locale ;

b) adoptarea de soluții constructive care 
să permită folosirea pe scară largă a ma
terialelor locale ;

c) dimensionarea instalațiilor la strictul 
necesar specificului tehnologic ;

d) dimensionarea construcțiilor astfel în
eît să se asigure rezistența, stabilitatea șl 
durabilitatea corespunzător destinației lor;

e) alegerea soluțiilor constructive și 
funcționale in conformitate cu prescripțiile 
sanitar-veterinare ;

f) prevenirea și combaterea poluării me
diului înconjurător.

Silozurile și magaziile destinate condițio
nării și depozitării cerealelor, semințelor și 
altor produse vor fi proiectate și realizate 

astfel îneît să asigure deplina protecție a 
produselor depozitate față de agenții at
mosferici, potrivit prescripțiilor și regulilor 
specifice.

G. Construcțiile 
hidrotehnice

Art. 28. — Construcțiile hidrotehnica și 
lucrările de gospodărire a apelor vor trebui 
să asigure o folosire complexă. In scopuri 
energetice, de alimentare cu apă, navigație, 
irigații, agrement, exploatare piscicolă și 
altele, în funcție de condițiile naturale, cu- 
prinzînd și lucrările de combatere a eroziu
nii solului și de consolidare a versanților.

Art. 29. — In proiectarea și execuția con
strucțiilor hidrotehnice se vor respecta ur
mătoarele condiții obligatorii :

a) adoptarea soluțiilor și măsurilor care 
asigură evitarea oricăror deteriorări la ba
raje ca urmare a acțiunii apei, a solicită
rilor seismice sau de altă natură, precum și 
evitarea colmatării lacurilor de acumulare ;

b) prevederea la baraje a aparaturii pen
tru urmărirea comportării lor in timp și 
semnalarea apariției fenomenelor care pot 
influenta siguranța în exploatare ;

c) asigurarea durabilității, stabilității și a 
siguranței în exploatare, a etanșeității și re
zistentei mecanice, a rezistenței la acțiu
nea factorilor atmosferici, la eroziune șl 
coroziune, la eforturile specifice construcți
ilor masive și la acțiunea agenților chimici 
și biologici ce pot apărea pe parcursul dura
tei de serviciu ;

d) adoptarea de soluții constructive efi
ciente. cu consumuri reduse de metal și ci
ment și o largă folosire a materialelor lo
cale și anrocameptelor ;

e) încadrarea organică a lucrărilor in ca
drul natural. în funcție de caracteristicile 
geologice, hidrologice și morfologice ale 
acestuia.

Art. 30. — Construcțiile pentru irigații și 
desecări se vor proiecta și realiza în func
ție de cerințele exploatării agricole și da 
condițiile naturale specifice fiecărui peri
metru, în condiții de calitate care să asi
gure în mod obligatoriu :

a) valorificarea deplină și cu eficiență
sporită a tuturor terenurilor din perimetrele 
care se amenajează ; <

b) asigurarea de condiții optime de umi
ditate pe toată perioada de vegetație ;

c) dimensionarea lucrărilor de aducțiune 
și evacuare din sistemele de irigații, cu a- 
doptarea de soluții care să folosească deplin 
posibilitățile de distribuire gravitațională a 
apei și să reducă la minimum consumul da 
energie electrică și pierderile de apă ;

d) amplasarea canalelor de regulă pe tra
see rectilinii și executarea lor în principal 
in săpătură, cu limitarea rambleelor la si
tuațiile strict necesare :

e) prevederea de înlocuitori de metal 
pentru echipamentele de conducere și dis
tribuire a apei ;

f) îndepărtarea excesului de apă la su
prafața terenului și controlul regimului de 
umiditate pentru a se evita scoaterea tere
nurilor din producea agricolă prin sărătu- 
rare sau înmlăștinări ;

g) amplasarea rețelelor de desecare — e- 
vacuare pe cotele cele mai joase ale tere
nului. prin folosirea depresiunilor naturale 
și evitarea excavațiilor în pămînturi insta
bile.

Art. 31. — Construcțiile pentru comba
terea eroziunii solului vor asigura protec-

CAPITOLUL III
Obligații și răspunderi 

in asigurarea 
calității construcțiilor

SECȚIUNEA I

Obligațiile și răspunderile 
ministerelor, celorlalte 

organe centrale și locale
Art. 34. — Ministerele si celelalte organe 

centrale și locale titulare de investiții sint 
obligate să ia măsuri tehnico-organizatori-• 
ce pentru desfășurarea în bune condiții a 
procesului de producție și răspund de ca
litatea lucrărilor de construcții-montaj e- 
xecutate la unitățile subordonate. în care 
scop sînt obligate :

a) să asigure includerea în nota de co
mandă a tuturor datelor necesare pentru 
elaborarea de soluții constructive eficiente ;

b) să verifice și să accepte numai docu- , 
mentații de proiectare cu soluții care asi- 
g*"ă calitatea construcțiilor și să solicite 
proiectantului modificarea proiectului cînd 
constată că prevederile acestuia conduc la
o calitate necorespunzătoare;

c) să ia măsuri pentru asigurarea condi
țiilor materiale și tehnice stabilite de lege 
pentru ca lucrările să se desfășoare în mod 
corespunzător ;

d) să supravegheze realizarea corectă a 
lucrărilor și respectarea proiectelor de exe
cuție și să ia măsuri pentru înlăturarea 
deficiențelor constatate ;

e) să controleze modul în care unitățile 
beneficiare își îndeplinesc obligațiile pri
vind asigurarea calității construcțiilor și în
tocmirea cărții tehnice a construcției ;

f) să îndrume și să verifice activitatea 
comisiilor de recepție pentru a asigura o 
înaltă exigență la recepția lucrărilor ; să 
controleze realizarea sarcinilor stabilite de 
comisia de recepție ;

g) să controleze modul în care unitățile 
beneficiare asigură exploatarea construcții
lor și să ia măsuri pentru respectarea pre
vederilor din proiect și din normele pen
tru întreținerea și repararea acestora.

Art. 35. — Ministerele care au în subor
dine unități de construcții-montaj sînt o- 
bligate :

a) să ia măsuri pentru buna organizare 
și desfășurare a lucrărilor de construcții pe, 
toate șantierele unităților în subordine ;

b) să asigure specializarea unităților de 
construcții, dotarea lor corespunzătoare, in
troducerea rezultatelor cercetărilor științi
fice a noilor metode și tehnici constructive 
ți generalizarea experienței avansate;

c) să organizeze controlul de calitate a 
lucrărilor de construcții și să verifice acti
vitatea compartimentelor de control tehnic 

țta șl conservarea fondului funciar în to
nele cu relief accidentat și se Vor realiza 
cu parametrii de calitate care să asigure 
în mod obligatoriu :

a) reducerea pierderilor de sol fertil de 
pe versanți în limitele normate, în raport 
cu condițiile naturale locale ;

b) punerea în valoare agricolă sau silvică 
a terenurilor neproductive din perimetrul 
care se amenajează și a terenurilor afectate 
de alunecări ;

c) fixarea și consolidarea formațiunilor 
erozionale de adîncime și micșorarea trans
portului de material solid ;

d) adoptarea de soluții constructive pen
tru consolidarea malurilor și alte lucrări, cu 
folosirea de materiale locale.

H. Construcțiile 
pentru transporturi

Art. 32. — Construcțiile de căi ferate și 
drumuri vor fi proiectate și executate în 
condiții de calitate care să asigur* în mod 
obligatoriu :

a) adoptarea de soluții constructive pentru 
terasamente. lucrări de artă și suprastruc
tură corespunzător sarcinilor de trafic șl 
care, prin rezistentă și stabilitate, să creeze 
condiții pentru siguranța deplină a circu
lației ;

b) realizarea de terasamente corespunză
tor compactate și protejate, care să nu fie 
afectate de acțiunea apelor ;

c) prevederea la lucrările de căi ferata 
de instalații de semnalizare, centralizare, 
bloc de linie și telecomunicații în strictă 
concordanță cu necesitățile de exploatare șl 
condițiile de siguranță deplină a circula
ției ;

d) adoptarea pentru infrastructura dru
murilor a soluțiilor care să asigure o bună 
comportare în timp a părții carosabile a 
drumului ;

e) adoptarea unor trasee optime, car* să 
necesite un volum redus de terasamente și 
să asigure o ocupare minimă de teren 
agricol ;

f) adoptarea unor soluții constructiv* 
eficiente pentru suprafața de rulare a dru
murilor astfel ca acestea să permită circu
lația în condiții de siguranță a vehiculelor 
cu vitezele și tonajele prescrise ;

g) prevederea de soluții constructiv* ear* 
să permită exploatarea în deplină siguran
ță a podurilor, tunelelor, viaductelor, pre
cum și utilizarea pe scară largă a materia
lelor locale pentru executarea acestora.

I. Construcțiile 
tehnico-edilitare

Art. 33. — Construcțiile tehnico-edilitare, 
cuprinzînd rețele de utilități și comunicații 
și clădirile aferente, care deservesc obiec
tivele industriale, ansamblurile de locuințe, 
obiectivele social-culturale și celelalte clă
diri orășenești, se vor proiecta și executa 
astfel îneît să asigure în mod obligatoriu s

a) o bună funcționalitate și o deplină 
•iguranță în exploatare ;

b) alegerea traseelor optime, cu folosire* 
eficientă a caracteristicilor terenului și evi
tarea traversărilor unor cursuri de apă si 
căi de comunicații importante ;

c) folosirea de soluții care să economi
sească metalul, să asigure costuri minim* 
în exploatare și o execuție cu un înalt grad 
de industrializare.

de calitate din unitățile de construcții- 
montaj ;

d) să analizeze anual nivelul calitativ al 
lucrărilor de construcții, executate de uni
tățile in subordine, și să ia măsuri pentru 
ridicarea continuă a calității construcțiilor!

e) să ia măsuri pentru pregătirea și per
fecționarea cadrelor de constructori;

f) să urmărească executarea de cătr* 
constructor a sarcinilor’ stabilite de comi
siile de recepție și de organele superioara 
de control.

SECȚIUNEA II

Obligațiile și răspunderile 
unităților beneficiare 

de investiții
Art. 36. — Unitățile beneficiare de inves

tiții răspund de stabilirea cerințelor teh
nice și funcționale ale construcțiilor, de 
realizarea acestora în execuție și de ex
ploatarea lucrărilor în strictă conformitate 
cu documentația de execuție, în care scop 
sint obligate:

a) să prevadă în nota de comandă pentru 
întocmirea proiectului soluții constructiv* 
care să asigure respectarea riguroasă a 
normelor die calitate și care permit reduce
rea volumelor și suprafețelor construite, re
ducerea duratei lucrărilor și realizarea unul 
grad ridicat de industrializare în execuție j

b) să verifice documentațiile de proiecta
re și să le accepte numai dacă corespund în 
întregime condițiilor de oalitate ;

c) să asigure condițiile materiale și teh
nice necesare pentru desfășurarea lucrărilor 
fără întreruperi de natură a prejudicia ca
litatea ;

d) să supravegheze realizarea corectă a 
lucrărilor pe faze, in conformitate cu pro
iectele de execuție și să semnaleze proiec
tantului abaterile constatate ;

e) să asigure recepția pe faze a lucră
rilor și să consemneze în procese verbale, 
împreună cu executantul, calitatea lucrări
lor de fundații, a structurii de rezistență, 
precum și a oricăror lucrări care devin 
ascunse ;

f) să îndeplinească măsurile stabilite d« 
comisia de recepție și să urmărească înde
plinirea sarcinilor prevăzute de aceasta 
pentru proiectant și constructor ;

g) să exploateze construcțiile în confor
mitate cu prevederile din proiect, din ca
ietul de sarcini și din normele de întreți
nere și reparații ; să nu efectueze nici o 
modificare fără aprobările prevăzuta în 
prezenta lege.

(Urmare din pag, a IV-a)
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Art. 37. — Unitățile beneficiare de in

vestiții sint obligate să înscrie în cartea 
tehnică a construcției date privind :

a) autorul proiectului, constructorul, spe
cialiștii care în timpul execuției au atestat 
calitatea acesteia și componența comisiei 
de recepție ;

b) gradul de seismicitate luat în calcul 
la proiectarea și executarea construcției ;

c) principalele date și documente privind 
modul și condițiile în care s-a realizat con
strucția și recepția acesteia ;

dl rezultatele încercărilor de laborator și 
probelor de calitate efectuate pe parcursul 
execuției lucrărilor ;

e) prescripțiile de bază care trebuie res
pectate in timpul exploatării construcției, 
precum și elementele necesare urmăririi 
comportării acesteia in timp.

Cartea tehnică a construcției cuprinde în 
mod obligatoriu proiectul de execuție.

In cazul în care s-au efectuat, cu apro
bările prevăzute de lege, reparații, modifi
cări, schimbări de destinație său extinderi 
ale construcției, cartea tehnică a construc
ției va cuprinde și proiectele speciale pe 
baza cărora aceste lucrări au fost executate.

Art. 38. — Unitățile beneficiare nu au 
dreptul să aducă nici o modificare con
strucțiilor.

în mod excepțional și în cazuri temeinio 
justificate se pot aduce numai acele modi
ficări prin care nu se afectează rezistența 
și stabilitatea construcțiilor. Astfel de mo
dificări se vor executa numai pe baza unui 
proiect special elaborat, avizat de unitatea 
care a proiectat structurile de rezistență 
și numai cu acordul organelor Inspecției de 
stat în construcții.

In cazul în care lipsește documentația de 
execuție a structurii de rezistentă, proiec
tul de modificare se va putea face numai 
pe bază de expertiză, cu acordul Inspecto
ratului general de stat pentru investiții- 
construcții.

SECȚIUNEA III 
Obligațiile și răspunderile 
unităților de proiectare

Ari. 39. — Unitățile de proiectare poartă 
întreaga răspundere pentru asigurarea prin 
proiect a rezistenței, durabilității, siguran
ței în exploatare, bunei comportări în timp, 
precum și a celorlalte însușiri calitative 
specifice fiecărei construcții, în funcție de 
destinația sa și de condițiile prevăzute pen
tru realizarea și exploatarea acesteia, in 
care scop sînt obligate :

a) să asigtlre reflectarea în proiecte a 
indicatorilor din nota de comandă, a avi
zelor și acordurilor organelor componente, 
a parametrilor tehnici și tehnico-economici;

b) să ia măsurile necesare pentru ca so
luțiile adoptate în proiecte să satisfacă con
dițiile de calitate cu utilizarea de materiala 
eficiente, adecvate caracterului construcției, 
cu tehnologii de execuție cu un înalt grad 
de industrializare și mecanizare ;

c) să promoveze folosirea pe scară largă 
a metodelor moderne de calcul in proiec
tare, precum și a proiectelor tip, pe care 
că le perfecționeze în mod sistematic ;

d) să experimenteze pe modele, ori de cite 
ori este cazul, soluțiile tehnice din proiect, 
în vederea verificării și perfecționării aces
tora ;

e) să la măsuri pentru valorificarea re
zultatelor cercetărilor științifice și generali
zarea soluțiilor tehnice avansate, inițiind 
noi cercetări în domenii de perspectivă ;

f) să asigure verificarea exigentă a tuturor 
proiectelor elaborate, corectitudinea și exac
titatea calculelor din planuri și din piesele 
scrise ale proiectelor, luînd măsuri pentru 
refacerea celor necorespunzătoare calitativ ;

g) să supravegheze și să urmărească reali
zarea construcțiilor în vederea respectării 
Întocmai, pe șantier, a prevederilor proiec
telor ;

h) să stabilească, Împreună cu beneficia
rul, obiectele de construcții a căror com
portare calitativă trebuie urmărită în timp 
și să elaboreze programul de urmărire ;

1) să asigure îndeplinirea, potrivit legii, a 
obligațiilor ce revin proiectantului în legă
tură cu recepția obiectivelor de investiții ;

j) să adopte, prin programe speciale 
anuale, măsuri pentru îmbunătățirea cali
tății soluțiilor de proiectare ;

k) să întocmească, ori de cite ori est* 
nevoie, caiete de sarcini privind executarea 
lucrărilor, precum și prescripții de întreți
nere sau exploatare a construcției ;

l) să creeze condițiile pentru informarea 
Și ținerea la curent a proiectanților cu cele 
mai noi și mai eficiente soluții tehnice, din 
țară și străinătate.

Art. 40. — Conducerile unităților de pro
iectare răspund de asigurarea calității so
luțiilor constructive și funcționale prevăzu
te în proiect, de introducerea progresului 
tehnic și a noilor tehnologii, în care scop 
sint obligate :

a) să asigure ca elaborarea fiecărui pro
iect să fie incredințată proiectanților care 
au cunoștințele și experiența corespunză
toare specificului și gradului de complexi
tate a problemelor ce se cer a fi soluțio
nate prin acel proiect ;

b) să organizeze și să asigure îndrumarea 
tehnică unitară a proiectării pe întreaga 
unitate și generalizarea celor mai eficiente 
metode și soluții ;

c) să organizeze verificarea proiectelor 
de către consiliile tehnico-economice pri
vind calitatea și eficiența economică a so
luțiilor, înainte de predarea proiectelor la 
beneficiar ;

d) să interzică adoptarea unor soluții con
structive care să conducă la scoaterea zidu
rilor In consolă, față de planul structurii 
de rezistentă ;

e) să organizeze controlul pe șantiere și 
să asigure participarea proiectanților la 
recepția obiectelor și obiectivelor de in
vestiții ;

f) să organizeze urmărirea în exploatare 
* obiectivelor proiectate, în scopul perfec
ționării continue a soluțiilor ;

g) să organizeze și să asigure documen
tarea și informarea tehnică și de speciali
tate a proiectanților și a celorlalte cadre 
de specialitate din unitate, prin dotarea uni
tăților respective cu prescripții tehnice, ca
taloage de utilaje și materiale, reviste si 
cărți de specialitate.

Art. 41. — Șeful de proiect răspunde îm
preună cu ceilalți proiectanți pentru asigu
rarea calității proiectului, a soluțiilor adop
tate și are următoarele obligații principale :

a) să coordoneze proiectarea întregului o- 
biectiv și a obiectelor componente, astfel 
incit să se realizeze un ansamblu unitar, 
cu înaltă funcționalitate, deplină siguranță 
în exploatare și eficiență maximă ;

b) să îndrume pe parcurs activitatea pro- 
lectantilor și să asigure legătura cu pro- 
iectanții de diferite specialități care parti
cipă la elaborarea proiectului;

asigurarea durabilității, siguranței în exploatare, 

funcționalității și calității construcțiilor
CAPITOLUL IV

Controlul calității execuției 
lucrărilor de construcții-montaj

c) să încadreze proiectul în indicatorii 
tehnico-economici din nota de comandă ; 
să respecte acordurile și avizele legale ;

d) să asigure colaborarea cu constructo
rul pentru stabilirea variantelor și soluții
lor constructive ce urmează a fi adoptate 
în proiect ;

e) să asigure verificarea soluțiilor pro
iectului și să participe nemijlocit la reali
zarea lui ;

f) să stabilească. împreună cu construc
torul și cu beneficiarul, programul privind 
controlul de calitate pe Șantier și să asi
gure executarea acestuia :

g) să participe la recepția lucrărilor pen
tru care a îndeplinit funcția de șef de 
proiect.

Art. 42. — Proiectanții răspund nemijlo
cit de calitatea soluțiilor elaborate și au 
următoarele obligații :

a) să respecte prevederile standardelor, 
caietelor de sarcini și ale celorlalte prescrip
ții tehnice ;

b) să dimensioneze corect construcțiile și 
instalațiile aferente astfel Incit să se asi
gure buna comportare a acestora pe în
treaga durată normată de exploatare;

c) să introducă în proiecte soluții care să 
«sigure respectarea deplină a parametrilor 
calitativi privind rezistența, durabilitatea, 
funcționalitatea construcției, precum și a 
celorlalte cerințe calitative specifice obiec
tivului ce-1 proiectează;

d) să participe direct, pe șantier, la exe
cutarea proiectului pe care l-a elaborat 
și să controleze calitatea execuției, potrivit 
programului stabilit cu beneficiarul și 
constructorul.

SECȚIUNEA IV 
Obligațiile și răspunderile 

consiliilor tehnico-economice
Art. 43. — Consiliile tehnico-economice 

funcționează ca organe consultative în mi
nistere, in celelalte organe centrale și locale, 
în unitățile de proiectare și în centralele și 
întreprinderile beneficiare. Ele răspund de 
verificarea documentațiilor tehnico-econo
mice car* stau la baza realizării con
strucțiilor.

Art. 44. — Consiliile tehnico-economic* 
din ministere și din celelalte organe cen
trale și locale, precum și cele din centra
lele și întreprinderile beneficiare au obli
gația să verifice dacă în notei* de comandă 
și în proiectele de execuție, elaborat* da 
unitățile de proiectare, se asigură:

a) respectarea prescripțiilor tehnice din 
domeniul construcțiilor și încadrarea în 
schițele șl detaliile de sistematizare ;

b) adoptarea unor concepții constructiv* 
și ipoteZe de calcul corecte, corespunză
toare cerințelor de rezistență, stabilitate șl 
bună funcționalitate ale construcției ;

c) luarea în considerare in proiect a soli
citărilor seismice, potrivit zonării stabilit* 
prin lege, precum și a solicitărilor datorate 
condițiilor naturale in care urmează să s* 
realizeze și exploateze Construcția ;

d) prevederea de soluții judicioase ale 
planului general pentru reducerea la mi
nimum a suprafețelor construite și reali
zarea de fluxuri tehnologice care să cores
pundă cerințelor de eficiență în exploa
tarea obiectivelor ;

e) adoptarea de soluții tehnice care să 
ducă la consumuri reduse de ciment și oțel 
în proiectarea construcțiilor, cu respec
tarea parametrilor prevăzuți în plan.

Art. 45. — Consiliile tehnico-economice 
din institutele de proiectare sint obligate 
să analizeze documentațiile tehnico-econo
mice elaborate de proiectanți, în care scop 
trebuie :

a) să verifice soluțiile constructive și con
cepția de ansamblu a proiectului ;

b) să analizeze dimensionarea elemente
lor constructive în vederea asigurării re
zistenței, stabilității, protecției antiseismi
ce, potrivit zonării stabilite prin lege și a 
protecției acestora împotriva incendiilor ; •

c) să urmărească creșterea gradului de
industrializare a lucrărilor prin utilizarea 
de proiecte tip și refolosibile, precum și a 
unor tehnologii care să conducă la meca
nizarea operațiilor de executare a con
strucțiilor ; .

d) să urmărească îmbunătățirea calității 
și eficienței economice a lucrărilor proiec
tate ;

e) să avizeze numai acele note de co
mandă, proiecte de execuție și caiete d* 
sarcini care se încadrează în prevederile 
standardelor, normelor și normativelor teh
nice.

Art. 46. — Consiliile tehnico-economice 
au obligația să controleze respectarea ri
guroasă in proiecte a normelor legale pri
vind calitatea construcțiilor, să propună 
îmbunătățiri ale soluțiilor din documentații 
și răspund pentru propunerile ce le fac.

Art. 47. — Organele de conducere colec
tivă din unități dezbat și aprobă notele de 
comandă și proiectele de execuție numai 
după ce au fost avizate de către consiliul 
tehnico-economic din unitate.

SECȚIUNEA • V
Obligațiile și răspunderile 

unităților 
de construcții-montaj

Art. 48. — Unitățile de construcții-mon- 
taj răspund de executarea lucrărilor cu 
respectarea întocmai a prescripțiilor tehni
ce de calitate, în care scop au următoarele 
obligații principale :

a) să ia măsurile necesare pentru reali
zarea lucrărilor de construcții la parametrii 
prevăzuți în proiecte și in prescripțiile teh
nice ;

b) să examineze proiectele de execuție în 
vederea elaborării de. propuneri de îmbu
nătățire a soluțiilor constructive ; să ceară 
proiectantului modificarea acelor prevederi 
din proiecte care ar conduce la încălcarea 
unor norme tehnice de calitate ;

c) să organizeze efectuarea autocontrolu
lui calității lucrărilor in toate fazele de 
execuție ;

d) să asigure aprovizionarea cu materiale 
de bună calitate, precum și manipularea și 
depozitarea corespunzătoare a materialelor, 
astfel incit să se evite deteriorarea lor ;

e) să adopte măsurile necesare pentru 
confecționarea pe șantiere și in atelierele 
proprii a unor produse prefabricate și semi
fabricate de bună calitate ;

f) să* organizeze activitatea pe șantiere, 
pe echipe complexe, cu folosirea, pentru sti
mularea calității lucrărilor, a formelor adec
vate de retribuire a muncii in acord global ;

g) să organizeze compartimentul de con
trol tehnic de calitate, asigurind încadrarea 

«cestuia cu personal bine pregătit și dotarea 
cu aparatură de bună calitate ;

h) să adopte măsuri de remediere « de
fecțiunilor construcției care i-au fost sem
nalate și de prevenire a repetării acestor 
defecțiuni ;

i) să supună recepției numai obiecte da 
construcții de bună calitate ;

j) să ia măsuri de ridicare a calificării 
profesionale a muncitorilor și de perfec
ționare a nivelului profesional al maiștri
lor. tehnicienilor și inginerilor ;

k) să predea beneficiarului documentele 
necesare pentru întocmirea cărții tehnice a 
construcției.

Art. 49. — Se interzice unităților de con- 
strucții-montaj :

a) să modifice, fără acordul prealabil al 
proiectantului, soluțiile tehnice din proiec
tele de execuție care pot afecta rezistența, 
stabilitatea, funcționalitatea, arhitectura sau 
siguranța în exploatare ;

b) să ascundă defecte de execuție sau 
să le remedieze în alte condiții decît cele 
prevăzute de lege ;

c) să amplaseze conducte de instalații în 
elementele structurii de rezistență ale con
strucțiilor.

Art. 50. — Remedierea defectelor de e- 
xecuție se face pe baza soluțiilor elaborat* 
de unitățile de proiectare sau de construc- 
ții-montaj. Soluțiile de remediere a defec
telor. elaborate de unitățile de construcții- 
montaj. trebuie însușite în prealabil de uni
tățile de proiectare și de beneficiar.

Art. 51. — Directorii și ceilalți conducă
tori ai unităților de construcții-montaj răs
pund de îndeplinirea tuturor sarcinilor ce 
revin unității în domeniul calității și au 
următoarele obligații :

a) să ia măsuri pentru respectarea ri
guroasă a proiectelor, a normelor și pres
cripțiilor tehnice pentru construcțiile reali
zate de către unitățile în subordine ;

b) să asigure condițiile materiale, tehnice 
și organizatorice necesare pentru executa
rea lucrărilor în strictă conformitate cu do
cumentațiile tehnice ;

c) să organizeze conlucrarea cu unității* 
de proiectare la stabilirea soluțiilor con
structive și elaborarea proiectelor de or
ganizare și a fișelor tehnologice ;

d) să exercite un control permanent^ și 
exigent asupra calității și să ia măsuri 
pentru înlăturarea operativă a deficiențe
lor constatate și stabilirea răspunderi^ per
soanelor vinovate ;

e) să asigure colaborarea cu proiectantul 
în scopul stabilirii în comun, pe parcursul 
proiectării, a soluțiilor și detaliilor care să 
permită aplicarea, celor mai eficiente teh
nologii de execuție ;

f) șă încredințeze executarea lucrărilor 
unor cadre tehnice cu calificarea și expe
riența profesională corespunzătoare com
plexității, construcțiilor și lucrărilor.

Art. 52. — Șeful de șantier răspunde de 
calitatea lucrărilor executate și are urmă
toarele obligații principale :

a) să asigure buna organizare a proce
sului de producție, condițiile necesare exe
cutării lucrărilor încredințate in conformi
tate cu prevederile proiectelor, ale prescrip
țiilor tehnice, precum și corecta aplicare a 
fișelor tehnologice ;

b) să organizeze gospodărirea judicioasă 
și economisirea materialelor necesare rea
lizării lucrărilor ce i-au 'fost încredințate ;

c) să oprească execuția lucrărilor neco
respunzătoare și să ia măsuri de remediere 
și de tragere la răspundere a celor vino- 
vați ; ,

d) să respecte indicațiile date de organele
Inspecției de stat în construcții, indicațiile 
organelor de control ale beneficiarului și 
proiectantului, să execute in termenele 
stabilite remedierile înscrise în procesele 
verbale de control sau de recepție a lu
crărilor. )

Art. 53. — Conducătorul de lot răspunde 
de executarea lucrărilor ce i-au fost în
credințate cu respectarea strictă a proiec
telor de execuție, a caietelor de sarcini și 
a prescripțiilor tehnice și are următoarei* 
obligații principale :

a) să asigure executarea corectă a ope
rațiilor de trasare și să urmărească pe tot 
parcursul execuției respectarea riguroasă a 
caracteristicilor geometrice ale construcții
lor, conform prevederilof proiectelor ;

b) să controleze, în toate fazele de execu
ție, modul în care maiștrii asigură respec
tarea riguroasă a prevederilor referitoare 
la calitatea lucrărilor cuprinse în proiecte 
și în prescripțiile tehnice ;

c) să asigure verificarea calității mate
rialelor și elementelor de construcții și in
stalații pe care le introduce în lucrare ;

d) să întocmească și să țină la zi evi
dența documentelor cerute de prescripțiile 
tehnice cu privire la calitatea și executarea 
lucrărilor ;

e) să asigure verificarea calității lucrări
lor ce devin ascunse și să întocmească, îm
preună cu beneficiarul, documentele pre
văzute de reglementările în vigoare pentru 
aceste lucrări.

. Art. 54. — Maistrul și șeful punctului de 
lucru răspund împreună cu șefii de echipă 
și muncitorii de calitatea operațiilor efec
tuate și au următoarele obligații principale :

a) să organizeze locurile de muncă și 
procesele de producție și să creeze condi
țiile necesare pentru executarea lucrărilor ;

b) să controleze calitatea lucrărilor exe
cutate de echipele a căror activitate o co
ordonează ;

c) să îndrume și să controleze activitatea 
șefilor de echipă și a muncitorilor pentru 
respectarea riguroasă a proiectelor, caiete
lor de sarcini, prescripțiilor tehnice și fi
șelor tehnologice specifice fiecărei lucrări ;

d) să efectueze operațiile de trasare și 
nivelment încredințate ;

e) să verifice calitatea materialelor, ele
mentelor de construcții și instalații și să in
troducă în lucrare numai materiale sau ele
mente de construcții și instalații care co
respund calitativ prevederilor din proiecte, 
prescripții tehnice și caiete de sarcini ;
J) să controleze calitatea lucrărilor în toa

te etapele de execuție, inclusiv la predarea 
și primirea lucrărilor între echipe ;

g) să efectueze recepția pe faze a lucrări
lor executate de formațiile -de lucru din 
subordine.

Art. 55. — Șeful de echipă sau brigadă 
răspunde de respectarea în execuția lucră
rilor a prevederilor proiectului, prescrip
țiilor tehnice, fișelor tehnologice, regulilor 
specifice meseriilor respective și a indica
țiilor tehnice date de maistru sau șeful 
punctului de-lucru, precum și de controlul 
calității muncii prestate de muncitorii din 
echipa sau brigada sa.

Art. 56. — Muncitorii răspund de calita
tea lucrărilor realizate și au obligația să 
respecte întocmai tehnologia specifică de 
execuție a fiecărei operații, să utilizeze nu
mai material* corespunzătoare calitativ, să 

verifice prin autocontrol calitatea lucrărilor, 
să fie exigenți față de, orice abatere pro
dusă și să remedieze operativ defectele de 
calitate constatate. De asemenea, trebuie să 
contribuie la ridicarea nivelului calitativ al 
•construcțiilor, economisirea și gospodărirea 
judicioasă a materialelor.

SECȚIUNEA VI 
Recepția construcțiilor

Art. 57. — Recepția construcției consti
tuie atestarea de către comisia de recepție 
a îndeplinirii condițiilor de calitate prevă
zute in prescripțiile tehnice, în proiectele 
de execuție, in caietele de sarcini și în dis
pozițiile de șantier care au stat la baza 
executării construcției.

Art. 58. — Comisiile de- recepție a con
strucțiilor, constituite potrivit legii, răs
pund de admiterea la recepție numai a 
lucrărilor care corespund întocmai pre
scripțiilor de calitate specifice fiecărui gen 
de lucrări și au următoarele obligații prin
cipale:

a) să verifice cu exigență calitatea obiec
telor și lucrărilor supuse recepției, pe baza 
constatărilor directe și a analizării docu
mentelor legale care atestă calitatea lucră
rilor pe faze de execuție, inclusiv a lucră
rilor care devin ascunse ;

b) să refuze recepționarea obiectelor 
care nu au fost complet terminate sau care 
nu îndeplinesc condițiile legale de calitate;

c) să certifice calitatea construcțiilor re
cepționate, confirmind îndeplinirea condi
țiilor legale de calitate la data admiterii 
recepției ;

Art. 59. — Recepția fiecărui obiect de 
construcții se realizează în două etape :

a) recepția preliminară ; ’ .
b) recepția finală.
Recepția preliminară se face numai după 

terminarea integrală a lucrărilor de con
strucții. De la data recepției preliminare 
curge termenul de garanție care este de 
3 ani pentru construcțiile din sectorul mi
nier, hidroenergetice și baraje, de 2 ani 
pentru construcțiile termoenergetice, linii 
și stații electrice, de 1 an și 6 luni pentru 
construcțiile de locuințe și de un an pen
tru construcțiile industriale și toate cele
lalte categorii de construcții.

Recepția finală se efectuează la expirarea 
perioadei de garanție.

Unitatea de construcții-montaj este obli
gată să remedieze toate defectele de calitate 
ivite în perioada de garanție, care nu se da- 
toresc culpei beneficiarului.

Art. 60. — Prin recepția finală se verifică 
și se atestă :

a) comportarea normală In exploatare, în 
perioada de garanție, a obiectului recepțio
nat. inclusiv a lucrărilor aferente ;

b) efectuarea remedierii defectelor con
statate la recepția preliminară sau apărute 
în perioada de garanție, precum și cali
tatea lor. , .

Art. 61. — Remedierea defectelor de ca
litate apărute în perioada de garanție se 
efectuează de către organizația de construc- 
ții-montaj care a executat obiectul recep
ționat.

Art. 62. — Procesul verbal de recepție În
cheiat de. comisia de recepție constituie do
cumentul de atestare a calității construcției.

SECȚIUNEA VII 
Obligațiile și răspunderile 

Inspectoratului general 
de stat pentru 

investiții-construcții 
și ale altor organe

Art. 63. — Inspectoratul general de stat 
pentru investiții-construcții exercită in
specția de stat cu privire la calitatea con
strucțiilor și are următoarele obligații și 
„răspunderi :

a) să exercite controlul de stat al cali
tății construcțiilor în toate etapele : în pro
iectare. în cursul execuției și în perioada 
de exploatare ;

b) să identifice fenomenele negative în 
proiectarea, executarea, recepționarea sau 
exploatarea construcțiilor și să ia măsuri 
pentru eliminarea lor ;

c) să dispună sistarea execuției lucrări
lor defectuos realizate, precum și refacerea 
lor pe seama persoanelor vinovate ;

d) să dea dispoziții unităților controlata 
în legătură cu remedierea deficiențelor con
statate ;

e) să dispună repetarea sau completarea 
recepției atunci cînd constată că hotăririle 
adoptate de comisia de recepție nu respec
tă normele de calitate sau cînd comportarea 
construcției este periclitată ;

f) să propună sau să emită norme me
todologice privind atribuțiile. încadrarea cu 
personal și dotarea cu aparatură de verifi
care a calității construcțiilor, a comparti
mentelor de control tehnic de calitate din 
organizațiile de constructii-montaj și să 
verifice activitatea acestor compartimente ;

g) să inițieze sau să organizeze, în co
laborare cu ministerele și celelalte organe 
interesate, acțiuni pentru calificarea și ri
dicarea calificării profesionale a controlo
rilor tehnici de calitate : să ia măsuri pen
tru realizarea programului de perfecționa
re profesională în vederea cunoașterii, ge
neralizării și aplicării metodelor și tehni
cilor de control al calității construcțiilor ;

h) șă asigure documentarea tehnică spe
cifică.

Art. 64. — Institutul central de cercetare, 
proiectare și directivare în construcții are 
următoarele obligații principale cu privire 
la calitatea construcțiilor :

a) să asigure introducerea progresului 
tehnic în construcții prin organizarea acti
vității de cercetare, proiectare și directi
vare în construcții ;

b) să elaboreze prescripții tehnice cu 
caracter obligatoriu în construcții și să ia 
măsuri pentru perfecționarea permanentă a 
acestora ;

c) să ia măsuri pentru atestarea noilor 
materiale și elemente de construcții și să 
aprobe omologarea noilor tehnologii, ma
șini și utilaje necesare activității de con
strucții ;

d) să efectueze expertizarea unor soluții 
tehnice, proiecte și construcții, potrivit pre
vederilor legii.

Art. 65. — Băncile finanțatoare sint obli
gate să refuze decontarea sau să retragă 
din contul organizațiilor de proiectare, de 
execuție și beneficiare valoarea lucrărilor 
calitativ necorespunzătoare, pe baza acte
lor de control întocmite de organele de 
control prevăzute de lege.

Art. 66. — Controlul calității execuției 
lucrărilor de construcții-montaj se exercită 
pe fiecare fază și are ca scop prevenirea 
sau eliminarea oricăror defecțiuni apărute 
în cursul execuției lucrărilor.

In cazul constatării unor defecțiuni, or
ganele de control sint obligate să ia mă
suri pentru oprirea, refacerea sau reme
dierea lucrărilor și tragerea la răspundere 
a persoanelor vinovate.

Art. 67, — Controlul calității execuției lu
crărilor de construcții-montaj se exercită 
de unitățile de proiectare, de execuție, de 
beneficiar, de organele ierarhic superioare 
și de băncile finanțatoare, precum și de or
ganele inspecției de stat în construcții.

Art. 68. — In unitățile de construcții- 
montaj controlul tehnic de calitate se or
ganizează ' ca parte integrantă a activității 
de producție, în compartimente de specia
litate, aflate în subordinea directă a condu
cătorului unității și a inspecțiilor de spe
cialitate în construcții din cadrul consilii
lor județene de control muncitoresc al 
activității economice și sociale.

Art. 69. — Compartimentul de control 
tehnic de calitate are următoarele obligații 
principale:

a) să controleze, In mod sistematic, la 
toate obiectele, principalele faze de exe
cuție care prin natura lor sînt determi
nante pentru calitatea lucrării;

b) să controleze exigent modul în care 
șe efectuează recepția calitativă a mate
rialelor și a elementelor de construcții;

c) să îndrume și să controleze activitatea 
laboratoarelor proprii de control ăl calității.

Art. 70. — Compartimentul de control 
tehnic al calității controlează și calitatea 
elementelor de construcții și de instalații 
ce se realizează pe șantierele organizațiilor 
de construcții-montaj sau în atelierele 
proprii ale acestora.

Art. 71. — Conducătorul compartimentu
lui de control tehnic al calității are urmă
toarele obligații principale:

a) să organizeze, să îndrume și să veri
fice activitatea controlorilor tehnici de ca
litate și a laboratoarelor ;

b) să oprească continuarea executării lu
crărilor la care s-au produs defecte de ca
litate sau abateri de la prevederile proiec
tului de execuție ;

c) să ceară conducerii organizației de con- 
strucții-monta] remedierea deficiențelor 
constatate și luarea de măsuri pentru evi
tarea repetării lor ;

d) să sesizeze organele Inspectoratului 
general de stat pentru investiții-construcții 
in cazul producerii unor accidente tehnice 
sau al respingerii recepției construcției da
torită unor defecte de calitate.

Art. 72. — Personalul din activitatea de 
control tehnic al calității trebuie să fie

CAPITOLUL V
Răspunderi și sancțiuni

Art. 76. — Pagubele materiale datorate 
distrugerii sau degradării construcțiilor ori 
părților de construcții produse din vina 
proiectantului, constructorului ori altor per
soane care participă la realizarea, controlul 
sau_expjoatarea construcțiilor se suportă de 
către acestea, potrivit atribuțiilor și gradului 
de culpabilitate al fiecăruia.

Art. 77. — Confirmarea calității construc
țiilor de către organele de control tehnic 
al calității, de către organizațiile beneficia
re de investiții sau de către comisiile de 
recepție nu înlătură răspunderea directă 
pentru calitate a celor care au organizat și 
condus procesul de proiectare și execuți* 
ți nici a celor care au proiectat sau execu
tat direct construcții la care ulterior ss 
constată defecțiuni.

Persoanele însărcinate cu efectuarea con
trolului răspund de calitatea construcției 
împreună cu proiectantul, constructorul și 
beneficiarul, fiecare potrivit atribuțiilor și 
gradului său de vinovăție.

Art. 78. — Constituie infracțiuni și se pe
depsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani și 
interzicerea unor drepturi proiectarea și 
realizarea unei construcții ori executarea 
oricărei modificări a acesteia fără respec
tarea prescripțiilor tehnice legale privind 
stabilitatea și rezistența, dacă aceasta ar 
putea avea drept consecință pierderi de 
vieți omenești, distrugerea ori degradarea 
unor instalații sau utilaj* important* ori 
alte consecințe grave.

Faptele prevăzute în alineatul precedent 
ae pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 
ani. interzicerea unor drepturi și confisca
rea parțială a averii dacă au avut ca ur
mare distrugerea totală sau parțială a con
strucției. moartea sau vătămarea gravă a 
integrității corporale ori a sănătății uneia 
sau mai multor persoane, distrugerea ori 
degradarea unor Instalații sau utilaje im
portante ori alte consecințe grave.

Art., 79. — Constituie infracțiune și se pe
depsește cu închisoare de la 6 luni la 2 
ani executarea oricărei modificări la con
strucție cu încălcarea prevederilor referi
toare la aprobarea și executarea acestor 
modificări.

Art. 80. — Constituie contravenții la. pre
vederile prezentei legi următoarele fapte, 
dacă nu au fost săvirșite în astfel de con
diții incit potrivit legii penale să fie con
siderate infracțiuni, și se sancționează cu 
amendă :

I. De la 3 000 lei la 10 000 lei:

a) emiterea notei de comandă pentru 
întocmirea proiectului lucrărilor de con
strucții cu date greșite ;

b) nerespectarea prescripțiilor tehnice în 
proiectare și in execuție ;

c) neexecutarea obligațiilor privind mo
dul de întreținere si exploatare a con
strucțiilor ;

d) neremedierea defectelor la lucrări car* 
pe parcursul execuției devin ascunse ; 

autorizat de către organele Inspectoratului 
general de stat pentru investiții-construcții.

Numirea, schimbarea din funcție, sancțio
narea disciplinară sau desfacerea contrac
tului de muncă al personalului din activi
tatea de control tehnic al calității se fac 
de conducătorul unității, cu acordul organe
lor Inspectoratului general de stat pentru 
investiții-construcții. Pentru conducătorul 
compartimentului este necesar și acordul 
organului Ierarhic superior.

Ari. 73. r— Controlorii tehnici din cadrul 
compartimentului de control tehnic al ca- 
ljtății au următoarele obligații principale i

a) să verifice, conform planului de con
trol, calitatea lucrărilor executate, precum 
și asigurarea condițiilor de realizare a ce
rințelor de calitate in fazele următoare d* 
execuție ;

b) să ceară remedierea imediată a defec
telor constatate și să urmărească modul lor 
de realizare ;

c) să verifice corectitudinea recepției ele
mentelor structurii de rezistență, precum și 
a lucrărilor ce devin ascunse ;

d) să verifice calitatea elementelor d* 
construcții realizate in cadrul șantierului, 
precum și modul în care se efectuează pa 
șantier recepția calitativă a materialelor și 
elementelor de construcții livrate de in
dustrie ;

e) să ceară șefului de șantier sistarea 
execuției lucrărilor necorespunzătoare.

Art. 74. — Șeful laboratoarelor și perso
nalul acestora au obligația să efectueze fi
nalize, încercări și să stabilească rețetele 
cu respectarea riguroasă a prescripțiilor 
tehnice, răspunzînd de exactitatea rezulta
telor și de transmiterea lor la timp.

Art. 75. — Controlul beneficiarului M 
exercită prin personal tehnic de speciali
tate, car* ar* următoarele obligații princi
pale :

a) să predea în mod corect reperele ds 
nivelment și coordonatele aferent* con- 
ștrucțiilor ;

b) să verifice calitatea lucrărilor execu
tate. precum și a .materialelor și elemente
lor de construcții și de instalații introdus* 
în lucrare ; să ceară oprirea, refacerea sau 
remedierea lucrărilor executate calitativ ne
corespunzător de unitatea de construcții- 
montaj ;

c) să sesizeze proiectantului abaterile d* 
la proiect din timpul execuției ;

d) să participe împreună cu executan
tul la verificarea calității lucrărilor ce de
vin ascunse și să consemnez* in proces» 
verbale constatările făcute ;

e) să participe la controlul efectuat d« 
proiectant asupra, calității construcțiilor ;

f) să accepte la plată numai lucrării* 
calitativ corespunzătoare.

e) neînștiințarea Inspectoratului general 
de stat pentru investiții-construcții, in ter
men de 12 ore. despr* producerea acci
dentelor tehnice.

II. De la 1 000 lei la 3 000 lei :

a) omisiunea de a înscrie în cartea tehni
că a construcției elementele necesare pen
tru urmărirea comportării în timp a a- 
cesteia ;

b) neexecutarea obligațiilor privind veri
ficarea încadrării proiectelor de execuți* 
Sn prevederile notelor de comandă aprobat* 
sau neremedierea defectelor din proiect* 
constatate direct ori care au fost aduse la 
cunoștință de unitatea de construcții- 
montaj ;

c) nesupravegherea execuției, neexecuta
rea controlului lucrărilor, precum și neînde- 
plinirea obligațiilor legale de a cere oprirea, 
refacerea sau remedierea lucrărilor neco- 
respunzătoare ori de a refuza plata aces
tora ;

d) nerespectarea obligațiilor privind re
cepția lucrărilor.

III. D* la 500 la 1 000 lei :

a) neanunțarea la timp a proiectantului 
despre abaterile de la proiect pe parcursul 
executării lucrărilor ;

b") neasigurarea condițiilor de manipulare 
ei depozitare a materialelor care conduc la 
degradarea acestora ;

c) neînștiințarea organelor Inspectoratu
lui general de otat pentru investiții-con- 
strucții despre recepțiile respinse ca ur
mare a calității necorespunzătoare a lucră
rilor ;

d) neexecutarea obligațiilor privind ur
mărirea comportării în timp a construcții
lor și a obligațiilor privind întreținerea și 
reparațiile ;

e) neexecutarea obligațiilor privind con
trolul sistematic al calității construcțiilor și 
al lucrărilor.

Art. 81. — Constatarea contravențiilor 
prevăzute la art. 80 și aplicarea sancțiuni
lor se fac de către persoane cu atribuții 
de control din cadrul Inspecției de stat în 
construcții și a organelor sale teritoriale.

Art. 82. — împotriva procesului verbal de 
constatare a contravenției și de aplicare a 
sancțiunii, contravenientul' poate face plîn- 
gere în termen de 15 zile de la comuni
care.' Plîngerea se depune la organul din 
care face parte organul constatator.

Art. 83. — Aplicarea sancțiunilor pentru 
contravențiile prevăzute la art. 80 din pre
zenta lege se prescrie in termen de doi ani 
de la data săvîrșirii faptei.

Art. 84. — în măsura în care prezent* 
lege nu dispune altfel, contravențiilor pre
văzute la art. 80 le sint aplicabile dispozi
țiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și 
sancționarea contravențiilor.

(Continuare in pag. a V-a)
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privind asigurarea durabilității, siguranței în exploatare,
funcționalității și calității construcțiilor

CAPITOLUL VI
Dispoziții finale

(TJrmare din pag. a IV-a)
Art. 85. — Pentru materialele și elementele d« 

construcții și instalații produse în industrie se 
aplică prevederile Legii calității produselor și ser
viciilor.

Art. 86. — Pentru lucrările genistice ale Minis
terului Apărării Naționale și Ministerului de In
terne controlul calității proiectării și execuției se 
exercită de către organele de specialitate ele 
acestor ministere.

Art. 87. — Institutele de cercetare, proiectare, 
Întreprinderile de construcții-montaj și unitățile 
beneficiare de investiții trebuie să conceapă și să 
prevadă înglobarea in baraje și alte construcții 
de importanță deosebită a aparaturii de control 
și a reperelor necesare urmăririi comportării în 
timp a construcțiilor sau a anumitor elemente ale 
structurii de rezistență, inclusiv a acțiunii seis
mice asupra construcțiilor respective. Beneficiarul 
de1 investiție are obligația să întrețină în bune 
condiții aparatura și reperele, să urmărească și 
să verifice comportarea în timp a construcțiilor 
în baza normativelor tehnica elaborate în acest 
scop.

Ari. 88. — în contractele de proiectare sau de 
antrepriză se vor prevedea, ori de cîte ori este 
cazul, condițiile și cerințele specifice de calitate 
necuprinse in prescripțiile tehnice, obligația res
pectării acestora, precum și răspunderile părților 
contractante.

Art. 89. — Contractele economice încheiate de 
organizațiile de construcții-montaj cu furnizorii de 
materiale sau de elemente de construcții și insta
lații vor prevedea obligația respectării de către

aceștia a condițiilor de calitate și de garanție pen
tru produsele livrate și a concordantei stricte 
tre caracteristicile furniturii și certificatul de 
litate însoțitor.

Furnizorii simt obligați ca, in termen de 15 
de la primirea comunicării unității de construcții- 
montaj, 6ă remedieze sau să înlocuiască materia
lele sau elementele de construcții și de instalații 
necorespunzătoare din punct de vedere' calitativ. 
Ei răspund pentnj daunele produse prin neexecu- 
tarea sau executarea cu întîrziere a acestei obli
gații.

Art. 90. — Constructorul și proiectantul răspund 
pentru viciile ascunse ale construcției ivite în- 

, tr-un interval de 10 ani de la predare, precum și 
după împlinirea acestui termen, pe toată durata 
de serviciu normată, pentru viciile rezultate din 
neincadrarea construcției în gradul de seismici
tate aprobat.

Ari. 91. — Ministerele, celelalte organe centrale 
și comitetele executive ale consiliilor populare ju
dețene și al municipiului București, care au in 
subordine unități de proiectare și unități de con
structii-montaj, vor elabora, în termen de 6 luni 
de la. data publicării prezentei legi, colecții cu 
extrase din prescripțiile tehnice referitoare la ca
litatea construcțiilor, pe specific de lucrări, nece
sare proiectanțiior și personalului de șantier.

Ministerele, celelalte organe centrale și comi
tetele executive ale consiliilor populare județene 
și al municipiului București vor adopta. în ter
men de 6 luni de la data publicării prezentei legi, 
pe baza normelor metodologice stabilite de In
stitutul central de cercetare, proiectare și direc- 
tivare in construcții, în colaborare cu Ministerul

în- 
ca-

zile

Construcțiilor Industriale. Ministerul Energiei 
Electrice și Comitetul pentru problemele consi
liilor populare, norme de întreținere și reparații 
pentru construcțiile din exploatare, precum și 
norme pentru urmărirea comportării în timp a 
construcțiilor.

Art. 92. — Fiecare construcție va purta o placă 
eu numele autorilor.

Pentru evidențierea construcțiilor realizate la un 
nivel calitativ deosebit, atit in ceea ce privește 
concepția proiectului, cit și execuția lucrărilor, mi
nisterele și celelalte organe centrale și locale, ti
tularii de investiții, cu consultarea organizațiilor 
de proiectare și de construcții-montaj. vor face 
anual propuneri Consiliului de Miniștri, cu avi
zul Inspectoratului general de stat pentru inves- 
titii-constructii. privind acordarea titlului distinc
tiv de „Cea mai bună construcție a anului". Acest 
titlu se va decerna pe titulari de construcții, pe 
județe și pe genuri de construcții. Proiectanții și 
constructorii vor primi diplome, iar construcția 
va fi marcată cu o placă pe care se vor înscrie 
titlul distinctiv obținut și numele autorilor.

Art. 93. — Dispozițiile prezentei legi referitoa
re la obligațiile și răspunderile unităților de con- 
stnictii-montaj și ale personalului din cadrul aces
tora se aplică în mod corespunzător și unităților 
care execută lucrări de constructii-montaj în re
gie. celor care prestează servicii în construcții că
tre populație, precum și unităților cooperatiste și 
obștești care

Art. 94. — 
la controlul 
montaj și la 
cursul exploatării se aplică în mod corespunză
tor și construcțiilor a căror execuție se realizează 
in regie de persoane fizice sau de persoane ju
ridice. altele decît organizațiile socialiste, sau care 
sînt în proprietatea acestora.

Art. 95. — Dispozițiile contrare prezentei legi 
se abrogă.

hotărit să contribuie la ac- 
de 
lei.
pe

ajutorare cu peste 
reprezentînd retribuția 
lună pînă la sfîrșitul

de la exploatările mi- 
Lupeni, Petrila, Lonea, 

Livezeni, din 
carbonifer al .Văii Jiului,

de la T.C.M. Pra- 
gratificația lor pe

realizează lucrări de construcții.
Dispozițiile prezentei legi referitoare 
execuției lucrărilor de construcții- 
mentinerea calității acestora pe par-

• Constructorii de mașini din Re
șița, contribuie in contul omeniei cu 
gratificațiile cuvenite pentru anul 
1976, cu o parte din retribuție și cu 
sume rezultate din activități cultu- 
ral-artistice, în valoare totală do 
peste 12 000 000 lei.

• Angajații de la întreprinderea 
de mașini-unelte din Bacău se în
scriu cu peste 2 500 000 lei la „Contul 
1977“, reprezentînd retribuția pe o zi 
pe fiecare lună pină la finele anu
lui, precum și o parte din gratifica
țiile cuvenite pe 1976. La rîndul lor, 
muncitorii, inginerii și tehnicienii de 
la Combinatul de prelucrare a lem
nului au 
țiunea 
2 300 000 
de o zi 
anului.

• Angajații 
niere Vulcan, 
Uricani, Aninoasa și 
bazinul 
care s-au angajat să contribuie la 
acțiunile de refacere a economiei și 
de ajutorare a sinistratilor, cu retri
buția unei zile din fiecare lună pină 
la sfîrsitul anului, au depus pină 
acum in contul omeniei peste 1 500 000 
lei.

• Muncitorii, inginerii și tehnicie
nii de la întreprinderea de rulmenți 
din municipiul Birlad contribuie la 
contul omeniei cu suma de 5 000 000 
lei, reprezentînd gratificațiile pe' 
anul 1976 și retribuția unei zile pa 
lună pină la sfîrșitul anului.

• Angajații de la întreprinderea 
„Colorom" Codlea depun în contul 
omeniei peste 1 400 000 lei. iar cei de 
la întreprinderea mecanică din Codlea 
— 1 200 000 lei.

• Angajații de la întreprinderea 
forestieră de exploatare și transport 
din Pitești au hotărît ca, pînă la fi
nele anului, să contribuie la fondul 
de ajutorare cu suma de 7 800 000 lei.

• Constructorii 
hova înscriu din 
1976 și din retribuție, peste 1 000 000 
Iei în contul omeniei. Cadrele didac
tice și elevii de la Liceul mecanic 
nr. 2 din Cîmpina, precum și de 
liceele „Mihai Viteazul" și „I. 
CaragiaJe" din Ploiești au depus 
contul omeniei peste 240 000 lei.

• Lucrătorii întreprinderii 
transporturi auto-Dolj se Înscriu

• contul omeniei cu o parte din retri
buție. in sumă de 1 500 000 lei.

• Cadrele didactice și personalul 
tehnico-administrativ al Universității 
„Babeș-Bolyai" din 
au subscris in „Contul 
1 665 252 lei. Membrii 
partid și ai senatului 
donat retribuția lor 
zile.

• Locuitorii din comuna Stejari, 
din județul Gorj, au contribuit la 
fondul omeniei și al solidarității cu 
importante produse agricole și cu 
suma de 40 000 lei, la care se adaugă 
cote-părți din retribuția angajaților 
unităților economice și administra
tive din localitate însumind 
lei.

• Cetățfenil din comuna 
cănești, județul Vrancea, care 
vut de suferit de pe urma inunda
țiilor din 1970 și au primit atunci 
ajutor pentru refacerea locuințelor a- 
fectate, au depus pină în prezent în 
contul omeniei suma de 232 000 
lei, urmînd ca pînă la sfîrșitul anu
lui ea să ajungă la 771 000 lei.

• Țăranii cooperatori din satul 
Mailat, comuna Vinga, județul Arad, 
au depus în contul omeniei pînă 
în prezent suma de 50 000 lei.

• Lucrătorii de la întreprinderea 
comercială de stat „Alimentara" din 
Arad au donat in contul omeniei 
suma de 57 000 lei, la care vor a- 
dăuga retribuția pe o zi din fiecare 
lună, pînă la sfîrșitul anului.

• Angajații Institutului județean

la 
L. 
in

de
In

Cluj-Napoca 
1977“ suma 
comitetului 
universitar 
pe o lună

de 
de 
au 
de

70 000

Măi- 
au a-

de proiectare Covasna au depu» In 
contul omeniei 180 000 lei.

• Angajații Direcției Județeno 
Gorj de poștă și telecomunicații do
nează în contul omeniei retribuția 
pe o zi de muncă pe lună pînă la 
sfîrșitul anului, în sumă de 590 740
lei.

• Personalul .. ... _ . _
dețul Timiș, au hotărît să contribuie 
lâ „Contul 1977“ cu suma de 266 000 lei.

o Cadrele didactice ale Liceului 
real-umanist din Hotarele, județul 
Ilfov, au hotărit să depună în „Contul 
1977“ retribuția pe cîte o zi din lu
nile următoare și gratificațiile cuve
nite pe 1976, iar directorul liceului șl 
directorul adjunct retribuția pe o 
lună și gratificațiile cuvenite, suma 
totală fiind de 50 000 lei.

• Membrii Asociației române de 
marketing — „AROMAR" au 
în contul omeniei suma 
lei.

• La Galeria de artă 
Sfintu Gheorghe a avut 
derea expoziției „Omeniei și 
rității" organizată de filiala jude
țeană Covasna a Uniunii artiștilor 
plastici. Sumele provenite din vin- 
zarea lucrărilor expuse vor fi depu
se în „Contul 1977". în prime zi au și 
fost achiziționate peste 20 de lucrări.

• Numeroși iubitori ai sportului 
din Deva și celelalte localități al» 
județului Hunedoara, au participat 
simbătă după-amiază la inaugurare» 
noii și modernei săli a sporturilor 
din municipiul Deva. După meciul 
de handbal feminin dintre echipele 
Universitatea Timișoara și „Con
structorul" Hunedoara a urmat o 
strălucită demonstrație de gimnasti
că, în cadrul căreia au evoluat Na
dia Comăneci, Teodora Ungureanu, 
și alte componente ale lotului nos
tru olimpic. Fondurile încasate cu a- 
cest prilej au fost donate în benefi
ciul sinistraților și al acțiunii de re
construcție.

spitalului Făget, ju-

de

din
loc

depus
100 000

orașul 
deschi- 
solida-

Solidari cu poporul român

Excelenței Sale Domnului JAMES CALLAGHAN
Prim-ministru al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord 

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez cu prilejul aniversării zilei 
dumneavoastră de naștere sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală.

Nutresc convingerea că relațiile prietenești de colaborare dintre România 
și Marea Britanic vor continua să se dezvolte in interesul oelor două țări, 
al colaborării și păcii în lume.

Cronica zilei v r a

MANEA MANESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a transmis o telegramă 
de felicitare lui Victor Saude Ma
ria, cu prilejul realegerii sale in 
funcția de comisar de stat pentru 
afacerile externe al Republicii Gui
neea Bissau.

(Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 28, 
29 și 30 martie. In țară : Vreme relativ 
frumoasă, mal ales în prima parte a 
intervalului, Îndeosebi în sudul țării. 
Cerul va fl variabil, cu înnorărl mal 
accentuate în jumătatea de nord, unde 
local va ploua. In celelalte regiuni, ploi 
izolate In a doua parte a intervalului. 
Vlntul va sufla slab, pină la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între zero . și 8 grade, iar cele maxime 
între 12 șl 20 de grade.

SPORT • SPORT • SPORT ® SPORT @ SPORT © SPORT © SPORT © SPORT © SPORT
în semifinalele Cupei campionilor europeni FOTBAL :

Handbaliștii de la Steaua - 7 goluri avans
Sala sporturilor din Brașov 

duit simbătă seara. în cadrul 
finalelor Cupei campionilor 
peni la handbal masculin, 
med dintre echipele Steaua 
rești și Kafum Fredericia din 
marca. Partida s-a încheiat cu 
de 29—22 (14—12) în favoarea 
baliștilor români. Pentru

e găz- 
semi- 
euro- • 

primul 
Bucu- 
Dane- 
scorul 
hand- 

echipa

- Steaua cele mai multe goluri (8) le-a 
marcat Birtalan. Cîte cirici goluri au 
înscris Tudosie, Voina și Drăgăniță. 
De la oaspeți. s-au remarcat Fleming 
Hansen, autorul a 7 goluri, Sorensen 
și Dahl Nielsen, cîte 4 goluri. Returul 
se va disputa la 1 aprilie în Dane
marca.

Azi, Steaua

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Finala turneului internațional 

de tenis de la Rotterdam se va dis
puta între Ilie Năstase și americanul 
Dick Stockton. în semifinale Năsta- 
se l-a învins cu 6—4. 7—6 pe englezul 
Mark Cox, iar Stockton l-a eliminat 
cu 6—7, 7—6, 6—4 pe polonezul Woj- 
tek Flbak.

• Selecționata masculină de bas
chet a României, aflata in turneu in 
Ungaria, a susținut un joc amical cu 
formația Videoton. Baschetbaliștii ro
mâni au terminat învingători cu sco
rul de 100—94 (44—54).

• La Dortmund s-a disputat primul 
meci dintre echipa vest-germană 
V. F. L. Gummersbach și formația 
Ț.S.K.A. Moscova, contînd pentru se
mifinalele „Cupei campionilor euro
peni" la handbal masculin. Handba
liștii sovietici au obținut victoria cu 
•corul de 20—18 (9—6).

• Cea de-a 34-a ediție a Campiona
telor mondiale de tenis de masă a 
Început simbătă în sala expoziției din 
Birmingham cu probele pe echipe. 
Iată primele rezultate : feminin :

Anglia — Bulgaria 3—0 ; Ungaria — 
Belgia 3—0; Suedia — Cehoslovacia 
3—2 ; R.P.D. Coreeană — România 
3—1 (punctul echipei române a fost 
realizat de Liana Mihuț care a între
cut-o cu 21—13, 21—23, 22—20, pe Pak 
Yong Ok) ; Japonia — Indonezia 
3—0 ; Iugoslavia — Polonia 
Franța — R. F. Germania 
U.R.S.S. — Hong Kong 3—1; mascu
lin : R.P. Chineză — Australia 5—0; 
Cehoslovacia — Indonezia 5—0; R. F. 
Germania — Franța 5—1 ; Ungaria — 
Anglia 5—1.

• Marvis Frazier (16 ani), unul 
dintre fiii fostului campion mondial de 
box la categoria ițrea, Joe Frazier, a 
participat la tradiționala competiție 
pentru amatori „Mănușa de aur" de 
la Philadelphia și s-a clasat pe pri
mul loc la categoria grea. învingin- 
du-1 prin K.O. în prima repriză pe 
Jarrett Smith. Meciul a durat doar 
50”. Marvis Frazier a obținut cea 
de-a 6-a victorie "consecutivă din ac
tivitatea sa sportivă.

3-2 ;
3—2 ;

derbiul etapei și
Etapa de astăzi a divizionarelor A 

are ca punct de atracție — așa cum, 
desigur, iubitorii de fotbal au con
statat după etapa precedentă — me
ciul dintre Dinamo și Steaua, ocu
pante in această ordine ale primelor 
două locuri in clasament. Dovedind 
pină acum o formă superioară celor
lalte competitoare și cuprinzind, de 
altfel, majoritatea componenților 
lotului reprezentativ, Dinamo și 
Steaua contează pentru acest veri
tabil derbi al campionatului pe efec
tive complete, sperînd fiecare într-o 
comportare bună, intr-un rezultat 
favorabil. Disputa se anunță strînsă, 
deși cel mai recent scor ai meciului 
din campionat (anul trecut, în sep
tembrie) a evidențiat superioritatea 
dinamoviștilor (5—2), învinși însă 
tot la scor în Cupă. La fel de echi
librată se anunță și partida Pro- 
gresul-Sportul studențesc, care va 
preceda derbiul mai sus menționat, 
cu toate că în toamnă Sportul a 
cîștigat net (4—0). Jiul și Universi
tatea Craiova — interesate să-și con
solideze pozițiile (locul 3 și, respec
tiv, 4) — vor juca pe teren propriu, 

’ fapt care, cel puțin teoretic, le acor
dă o șansă în plus. Dar, în timp ce 
craiovenii au un adversar in plină as
censiune (Politehnica Timișoara — 
locul 5), formația din Petroșani pare 
să aibă o misiune ceva mai ușoară 
în drumul spre victorie : rapidiștii 
nu-s încă la nivelul valorii și efi-

- Dinamo, 
al campionatului 
cienței dovedite în partida directă, 
din toamnă, cind au învins cu 3—0.

Și celelalte echipe, astăzi gazda, 
au pierdut toamna trecută în fața 
oaspeților lor de acum. Prin simpla 
poziție de gazdă, șanse la vic
torie au de această dată_ .A.S.A. 
Tg. Mureș în fața 
(0—1), F. C. Argeș 
tehnicii Iași (0—-?), 
lui F. C. Constanta 
va fi pentru gazde
S.C. Bacău (în tur 0—5) și la Reșița 
cu Corvinul (în tur: 1—6).

Așadar, o etapă de mare interes 
nu numai prin ceea ce poate oferi 
derbiul Steaua — Dinamo. Amatorii 
de fotbal doresc, absolut îndreptățit, 
ca în toate meciurile lupta pentru 
victorie să nu depășească limitele 
sportivității, fotbaliștii, antrenorii 
preocupindu-se înainte de orice de 
sporirea calității jocului. Se așteaptă, 
totodată, o bună prestație și din 
partea arbitrilor, al căror rol la eo- 
recta desfășurare a întrecerilor este 
bine știut.

Reamintim că, exceptfnd meciurile 
de pe stadionul „23 August" din Ca
pitală, toate celelalte vor începe la 
ora 15,30. Cuplajul interbucureștean 
începe la ora 15.45, cu partida Pro
gresul—Sportul studențesc, după care 
va urma, de la ora 17,30, derbiul 
Steaua—Dinamo, ce va fi televizat în 
direct.

lui F. C. Bihor 
in fata Poli- 
U.T.A. în fata 

(0—3). Mai greu 
— la Galati cu

I. D.

Marea tortă mobilizatoare a conștiinței socialiste ■ ■ ■

(Urmare din pag. I)
factor de prim ordin al progresului 
social.

Desigur, în Împrejurările actuale, 
se impune ca această forță să fie 
amplificată la maximum, prin cul
tivarea stăruitoare, la scara intregil 
■ocietăți, a înaltelor trăsături morale 
proprii oamenilor înaintați. Dispu
nem în această privință de Progra
mul de măsuri pentru aplicarea ho- 
tăririlor Congresului al XI-lea și ale 
Congresului educației politice și al 
culturii socialiste. care constituie 
programul muncii ideologice-educa- 
tive a partidului. Pentru ca îndepli
nirea programului de dezvoltare 
eoonomico-socială a patriei să nu fie 
cu nimic afectată, iar (ara noastră 
să pășească ferm înainte 
progresului și a bunăstării, 
coșar ca, odată 
măsurilor 
economice 
cu și mai 
unitate și _____ __
fiecare loc de muncă, aplicarea Pro
gramului de măsuri in domeniul 
muneii politico-ideologic» și cultu
ral-educative.

Principalul clmp de afirmare a 
conștiinței socialiste il constituie, de
sigur, munca fără preget pentru 
dezvoltarea economiei naționale, pen
tru depășirea prevederilor planului 
cincinal — ceea ce implică, din par
tea fiecăruia, o înaltă conștiinciozi
tate în îndeplinirea Sarcinilor de 
producție, respectarea riguroasă a 
ordinii și disciplinei în muncă, spi
rit de inițiativă pentru a descoperi 
și pune din plin în valoare rezervele 
de creștere a producției. Este vorba 
in esență de a dovedi ceea ce se 
numește în mod curent atitudine 
înaintată față de muncă, trăsătură 
decurgînd în mod firesc din tripla 
«Uitata ce o au oamenii muncii în

pe calea 
este ne- 

tuturor 
tehnico- 
urmărim

cu luarea 
organizatorice și 
ce se impun, să 
multă stăruință, in fiecare 
In fiecare organizație, la

societatea noastră — de producă
tori. proprietari ai mijloacelor de 
producție, și beneficiari ai roadelor 
muncii lor. Dezvoltarea, în conti
nuare, pe scară tot mai largă, a Ati
tudinii înaintate fată de muncă re
prezintă una din sarcinile funda
mentale ale întregii activități educa
tive desfășurate de organizațiile de 
partid. Fenomenele cu care ne mai 
întilnim, de folosire sub capacitatea 
lor a mașinilor, lucrul de slabă ca
litate, constituie de cele mai multe 
ori rezultatul nu numai al unui ni
vel scăzut de calificare, ci și al unei 
insuficiente preocupări pentru ridi
carea nivelului de conștiință. Și nu 
este greu de imaginat cit de mult 
s-ar accelera ritmul progresului ge- , 
neral, dacă atitudinea înaintată față 
de muncă, atit de puternic afirmată 
in zilele marelui _efort pentru nor
malizarea vieții ' social-eeonomice 
după cutremur, s-ar permanentiza și 
generaliza la scara întregii societăți, 
dacă pretutindeni, în toate fabri
cile și uzinele, po toate șantierele 
s-ar asigura folosirea deplină, la în
treaga lor capacitate a mașinilor și 
utilajelor, dacă problemele sporirii 
productivității muncii, îmbunătățirii 
calității produselor, creșterii eficien
ței ar polariza statornic eforturile 
fiecărui colectiv și fiecărui om în 
parte.

Conștiința socialistă se exprimă 
deopotrivă in spiritul de economie, 
în atitudinea de bun gospodar, in 
grija pentru utilizarea cu maximă 
chibzuință a materiilor prime, mate
rialelor, energiei electrice, 
reducerea consumurilor 
Dacă asemenea cerințe s-au 
înainte drept condiții ale 
ciențe superioare, cu atit 
rioase devin acum, cînd, 
pierderilor suferite și a 
lor suplimentare neprevăzute cau- 
late de cutremur, toata materialei»

pentru 
specifice, 

pus șl 
unei efi- 

mal impe- 
din cauza 

consumuri -

și materiile prime au devenit mult 
mai prețioase.

Parte integrantă a conștiinței so
cialiste sînt sentimentul solidarității 
umane și spiritul de întrajutorare 
socialistă. A cultiva stăruitor aceste 
sentimente ce s-au manifestat cu 
atita putere în timpul grelei încer
cări. a face din Întrajutorarea tovă
rășească o practică obișnuită, per
manentă, in cadrul colectivelor de 
muncă, astfel incit fiecare să-și în
deplinească mai bine sarcinile, — 
iată obiective de bază ale muncii 
educative.

Așa cum se știe, transformarea 
conștiinței oamenilor reprezintă un 
proces dintre cele mai complexe ; 
înrădăcinarea trăsăturilor moralei 
noi presupune o luptă necurmată 
pentru înlăturarea mentalităților și 
deprinderilor înapoiate, a oricăror 
manifestări ale egoismului, indivi
dualismului, în general ale vechiului 
în modul de gîndire și de comportare 
al oamenilor. Toate acestea scot în 
evidență imperativul de a imprima 
muncii educative combativitate, spi
rit ofensiv, de a-i lărgi aria de in
fluențare, cuprinzind în atenția sa 
atit comportarea oamenilor la locul 
de muncă, în producție, cit și com
portarea în 
oameni care 
treaga viață 
mele moralei

Cultivată 
perseverentă 

. suri în domeniul 
ideologice și 
însușită de toți 
noastre, 
afirma tot mai puternic ca o uriașă 
forță de progres a societății noastre, 
chezășuind refacerea grabnică a 
tării, înfăptuirea integrală a 
tului Program de înflorire a 
socialiste elaborat de partidul 
nisi.

societate, spre a forma 
să-și organizeze în- 

în concordanță cu nor- 
comuriiste.
stăruitor prin aplicarea 
a Programului de mă- 

muncii politico- 
cultural-educative și 

membrii societății 
conștiința socialistă se va

măre- 
patriei 
comu-

la înlăturarea
Noi expresii ale sprijinului oferit României de organizații, instituții, 

și cetățeni din diferite
dr. Czeslaw Bialek — 20 000 zloți ; 
școala elementară din Kostrzyn Wiel- 
ko Polski — 4 871 zloți. Au făcut, de 
asemenea, donații diverși cetățeni 
din Katowice, Gliwice, Varșovia și 
din alte localități poloneze.

In ultimele zile, cetățenii spanioli 
au depus la conturile special deschi
se pentru ajutorarea sinistraților ro
mâni la Banco Central și la ambasa
da țării noastre 
176 000 
numără cea de 15 500 pesetas făcută 
de elevii unei școli din localitatea 
Hospitalet de Lollobregat, Compania 
Spaniolă de penicilină și laboratorul 
Smaller au trimis diferite antibio
tice, iar firma Abiozo a anunțat că 
va mai expedia trei tone da alimen
te dietetice pentru eopii.

Noi mărturii ale solidarității eu 
poporul nostru ne-au sosit șl din 
Italia. Grupul internațional Philipp . 
Brothers a donat 25 000 de dolari ; 
firma Arcos — 2,5 milioane lire ; 
firmele Braibsan și Rondirie cîte 1 
milion lire, iar firmele Carlo Rai
mondi și Comoil cîte 500 000 lire.

Compania de televiziune TVK din 
Japonia a organizat programe în care 
prezintă imagini ale dezastrului pro
vocat de cutremurul care a avut loc 
în țara noastră și face apel la popu
lația niponă să subscrie donații bă
nești pentru ajutorarea victimelor 
seismului. Au făcut donații compa
niile Mitsui Petrochemical și Mitsui 
Ship Building — un milion yeni ; 
Asahi Chemical, Kuraray și Unitika
— 3 milioane yeni ; Nipon Electric
— 500 000 de yeni ; Hokushin Electric 
1 milion yeni ; Nakashima Propeller
— 200 000 de yeni ; Sakamura Ma
chine și Asahi Glas — cite 1 000 do
lari. Companiile Konishiroku, Na- 
gase, Eisai și Ihi au donat filme ra- 
diografice, medicamente și aparatură 
medicală.

Din Republiea Socialistă Cehoslova
că s-au primit in ultimele două zile 
peste 25 000 de kg de conserve de 
carne, cafea solubilă și dulciuri.

Partidul Mapam din Israel și Orga
nizația Chibuțurilor Hashomer Hat- 
zair au anunțat că donează pentru 
sinistrații din țara noastră 30 000 lire 
israeiiene- La rîndul său. Comitetul 
israelian pentru legume a arătat că 
a hotărît să ofere 200 tone de cartofi 
și 200 tone de ceapă.

Printre depunătorii în „Contul 
1 000" din Statul Emiratelor Arabe 
Unite figurează firma Shirawi — 
25 000 de dolari ; Kamel Shabaan, 
agentul întreprinderilor românești 
Prodexport și Tarom — 12 000 de do
lari și firma Cikon — 5 000 dolari.

în contul deschis în favoarea si
nistraților din țara noastră la Banco 
Comercial din Montevideo, cetățeni 
din Uruguay au depus circa 1 700 000 
de pesos. Timplarul pensionar M. 
Pollac. originar din România, sub
scriind 50 de dolari, a spus : „Suma 
este modestă, dar reprezintă o con
tribuție sinceră a unui bătrîn mun
citor pentru țara în care m-am năs
cut".

Firma Maschinenfabrick Augsburg 
Niirenberg — R.F. Germania — a do
nat două autobasculante, iar firma 
Christensen Diamond Products 
G.M.D.H. — o mașină de tăiat beton 
cu accesoriile necesare.

O- delegație a Adunării orășenești 
Skoplie — R.S.F. Iugoslavia — a pre
dat municipiului Craiova un lot de 20 
rulote dormitor. Capitala Macedoniei 
a dăruit, de asemenea, cinci accele
ratoare pentru măsurarea vibrațiilor 
solului. Cu ajutorul acestor aparate 
se obțin date privind caracteristicile 
seismice și tectonice ale terenului.

Principatul Liechtenstein a hotărît 
să ofere pentru sinistrații din țara 
noastră 15 000 de franci elvețieni.

Știri despre noi aiutoare ne-au so
sit și din S.U.A. între donatori se 
numără firmele South Western Tra-

firme
Noi ajutoare continuă să sosească 

din numeroase țări, în semn de so
lidaritate cu poporul român, anga
jat cu toate forțele în vasta activi
tate de înlăturare grabnică a conse
cințelor economice ale seismului.

Consiliul Federal al Tineretului din 
Austria — C.F.T.A. — a oferit ca 
ajutor fonduri necesare construirii 
unui obiectiv social-cultural, care ar 
urma să fie realizat împreună cu 
U.T.C.

La rîndul său, Societatea de Cruc» 
Roșie din această țară a dat publi
cității un comunicat prin care roagă 
populația să continue donațiile în ve
derea colectării de fonduri necesare 
procurării de aparate medicale și in
strumentar tehnico-medical și pentru 
cercetare, pentru a contribui pe a- 
ceastă cale la refacerea bazei mate
riale spitalicești și de învățămint de 
profil din țara noastră.

Firma Bruder Henn a oferit gra
tuit piese de Schimb pentru utilajele 
poligrafice parțial avariate și și-a 
exprimat dorința de a obține un spri
jin similar și din partea altor între
prinderi ale 
zintă.

Firme din 
facă donații 
se numără 
Werke și A. Johson 
100 000 de șilingi ; 
Bizerta Wagen, 
Ag, Spar Osterreichische 
handles, cîte 50 000 șilingi ; 
Osterreich Handels — 25 000 șilingi ; 
Handelbauer Gros Schochterei și 
Vulkaskot cita 20 000 șilingi ; Kores- 
ka, Intercom Import-Export, Kroda 
D.D.L. Chemie și Uniunea cooperati
velor agricole austriece — Paiffeisen 
cîte 10 000 șilingi, Secretarul general 
al Asociației de prietenie Austria— 
România, Ștefan Kukla, a oferit 5 000 
șilingi.

Mai multe întreprinderi și organi
zații din voievodatul Torun — Repu
blica Populară Polonă, care întreține 
relații directe cu județul Prahova, 
s-au oferit ca din producția supli
mentară obținută să vină în spriji
nul populației sinistrate din această 
parte a țării cu diverse bunuri. Co
mitatul voievodal a informat că are 
pregătite pentru a fi, trimise la Plo
iești trei căsuțe mobilate, 11 mașini 
de gătit, 300 saltele pneumatice, mai 
multe garnituri de măsuțe și scău
nele pentru o grădiniță, 100 costume 
bărbătești și lenjerie de pat.

Universitatea Maria Curie-Sklo- 
dovska din Lublin a depus în con
tul Băncii Române de Comerț Exte
rior pentru sinistrați suma de 20 087 
zloți. în același cont au mai depus

căror interese le repre-

această țară continuă să 
în bani. între acestea 

Treibacher Chemischer 
et Comp, cite 

Zentralkonsum, 
Lejikon-Murztaler 

Waren- 
Adeg-

• BOTOȘANI. „Omagiu 1907“ se 
Întitulează filmul color realizat de 
cineaștii amatori de la Casa muni
cipală de cultură Botoșani. Imagi
nile filmate la Flămînzi și Botoșani 
evocă răscoala țăranilor din 1907 
relevînd. in același, timp transfor
mările petrecute în anii socialismu
lui în ținutul de unde a pornit răs
coala. în holul cinematografului 
„Unirea" s-a deschis o expoziție cu 
lucrări de pictură, sculptură și piro
gravură, inspirate din viata și 
munca oamenilor locului, realizate 
de artiști amatori din municipiu. 
(E. Nazar ie).

• VlLCEA. „Flacăra neatîrnării", 
„Flacăra revoltei" sînt titlurile a 
două foi volante editate de Muzeul 
județean și filiala județeană a Ar
hivelor statului în intimpinarea cen
tenarului Independentei și a aniver
sării a 70 de ani de la răscoalele 
țărănești din 1907. Casa de cultură 
a sindicatelor din municipiul Rm. 
Vilcea a găzduit spectacolul „Pri
măvară de foc. primăvară de soare", 
dedicat sărbătoririi a șapte decenii 
de la răscoalele țărănești. (Ion 
Stanciu).

• VASLUI. Vineri, 25 martie, la 
Vaslui, pe scena Casei de cultură a 
sindicatelor, teatrul „Victor Ion 
Popa" din municipiul Birlad a pre
zentat în premieră absolută pe țară, 
„Șoimii" de Petru Vintilă. in regia 
lui Cristian Naou și scenografia 
Saftei Șerbu de la Teatrul Național 
„Vasile Alecsandri" din Iași. (Cră
ciun Lăluci).

• HUNEDOARA. în cadrul mani
festărilor Festivalului național 
„Cintarea României11 se înscrie și 
faza județeană a întrecerii brigăzi
lor artistice de agitație, desfășurată 
la noua casă de cultură din Călan. 
Pe primele locuri s-au clasat bri
găzile artistice de agitație ale clu
bului minerilor din Vulcan, între
prinderii de prospecțiuni și explo

rări geologice Deva. Căminului cul
tural din Cîmpu lui Neag. caselor 
de cultură din Hunedoara și Geoa- 
giu Băi, precum și brigada coopera
tivei „Deservirea" din. orașul 
peni. (Sabin Ionescu).

• BRAȘOV. Pe scena Casei 
nicipale de cultură Brașov a 
prezentata 
medaliei". Teatrul dramatic 
trul muzical din Brașov au 
tat în unele așezăminte de 
și unități agricole poemele 
muzicale „1877 — drum în

(Nicolae 
SEVERIN.

sprijinul

Lu-

mu- 
fost 

piesa „A doua față a 
și Țea- 
prezen- 
cuiltură 
literar- 
istorie" 

și „Răscoala". (Nicolae Mocanii).
• CARAȘ SEVERIN. „Munca 

politică în sprijinul producției1* 
este genericul unui schimb de ex
periență organizat la întreprinde
rea de construcții de mașini din 
Reșița, cu participarea secretarilor 
organizațiilor de partid din unită
țile industriale ale județului.. La 
Otelul Roșu a avut loc o competiție 
artistică de amploare : etapa jude
țeană a formațiilor muzical-core- 
grafice din această zonă a județu
lui. „Pe drumul unității și inde
pendenței naționale" a fost tema 
unei sesiuni de comunicări științi
fice, care a avut loc la clubul mun
citoresc din Oțelul Roșu. (Nicolae 
Cătană).

• MUREȘ. Orașele Tirnăveni și 
Reghin sînt cele două centre în 
care a debutat faza județeană a 
Festivalului „Cintarea României", 
în toate genurile s-a îngemănat 
participarea artiștilor amatori 
români, maghiari.- germani, care au 
adus pe scenă creația lor artistică. 
Expoziția județeană deschisă cu 
acest prilej a selecționat creațiile 
plastice a 30 de artiști amatori care 
și-au ales ca teme de inspirație 
războiul de independență, răscoala 
din 1907, 
socialiste. (Cornel Pogăceanu).

realizări ale României

seismului

din Madrid peste 
pesetas. Printre donații se

Precizări din
Cetățenii pot depune. în conti

nuare. înștiințări cu privire la dau
nele produse de cutremur la clădi
rile proprietate personală, care 

■ sint asigurate prin efectul legii, 
precum și ta bunurile casnice și 
gospodărești, ia autovehicule etc.. 
care fac obiect al unui contract de 
asigurare facultativă.

înștiințările se depun la sediile 
unităților ADAS, iar dacă în loca
litățile respective nu funcționează 
asemenea unități, la comitetele 
executive ale consiliilor populare 
comunale, orășenești sau munici
pale. unde se eliberează si dovada 
înregistrării lor. Ele se fac pe im
primate tipizate ale ADAS, nefiind 
necesar a se prezenta în 
scop vreun act.

acest

țări
ding — 9 000 dolari, Huxley Deve
lopment Corporation și Itt Rayoneer
— cîte 5 000 dolari ; Universal Oii
Production — 4 500 dolari ; Twin
Togs Creation șt două firme de ju
riști — cîte 1 000 dolari. De la firma 
Senior High Boyerown Area Schol și 
din partea altor unități economice 
s-au primit truse medicale și medi
camente. Teatrul „Arena" din Wa
shington a anunțat că va da, la 31 
martie, o reprezentație specială cu 
piesa „Azilul de noapte" de Maxim 
Gorki, în regia lui Liviu Ciulei, în 
beneficiul actorilor români și al altor 
salariați ai teatrelor și familiilor a- 
cestora, care au avut de suferit de 
pe urma cutremurului.

In Suedia se desfășoară mal multe 
acțiuni organizate de Asociația de 
prietenie suedezo-română, de Insti
tutul de studii românești din Stock
holm, de Biserica ortodoxă, în spri
jinul persoanelor sinistrate din țara" 
noastră. Cetățeni autohtoni și origi
nari din România au depus diferite 
sume de bani. In rîndul acestora se 
numără Silvia șl Corina Dimitriu — 
3 000 de coroane suedeze ; soții Ale
xandru și Mărioara Arsu — 2 000 de 
coroane, care au organizat și o colec
tă la firma unde lucrează, reușind să 
siringă peste 3 000 de coroane, pre
cum șl Ion și Margareta Dalenson, 
care au donat 700 de coroane și au 
strîns de la colegii lor de muncă alte 
800 de coroane.

Cunoscutul jucător suedez de tenis 
Bjorn Borg s-a oferit să joace o par
tidă de tenis în ziua de 17 aprilie la 
New York cu Ilie Năstase sau cu un 
alt jucător de talie internațională, iar 
Încasările realizate să fie vărsate în 
„Contul 1 000".

Profesoara Elsa Maria San Roman 
de Sansorz Perez, soția președintelui 
Partidului Revoluționar Instituțional 
din Mexic, a oferit 200 000 de pesos 
și a arătat că în calitatea sa de pre
ședintă a Comitetului de voluntari al 
P.R.I. va iniția, în cadrul activului cen
tral al partidului de guvernămînt, • 
acțiune de sprijin pentru recuperarea 
pagubelor produse de seism.

Firma Berlin Pex din Berlinul 
Occidental a donat 2 000 de mărci, 
iar un grup de activiști ai P.S.U. 230 
de mărci.

Din' Danemarca am fost Informați 
că organizația de Cruce Roșie a aces
tei țări a expediat instrumente, me
dicale în valoare de 200 000 coroane, 
organizația Rotary Klub a donat 
100 000 coroane, iar Conservatorul din 
Copenhaga va organiza, un concert în 
beneficiul sinistraților.

Din Franța s-au trimis de la Insti
tutul Pasteur 
la laboratorul 
milia Maratier 
dical.

La Sidney a 
cultural, la care, 
australieni, și-au dat concursul artiști 
americani și englezi, aflați In turneu 

' în această țară. încasările obținute
— 2 000 dolari australieni — au fost 
depuse în favoarea sinistraților din 
România.

în Olanda au mai fost făcute de
puneri de către firmele Nidera și 
Tex cite 5 000 florini, Pacific Ores 
Trading — 200 de dolari, personalul 
Consulatului italian din Amsterdam 
800 de florini și 400 de florini de 
ferite persoane.

Președintele firmei Malves 
Venezuela, partener comercial al 
rii noastre, a donat 1 000 dolari.

diferite vaccinuri, da 
Bruneau și de la fa-
— instrumentar me-

avut loc un spectacol 
alături de artiști

di-
din 
tft- 
A- 

ceeași sumă a fost oferită de cetă
țeanul Diogenes Duzoglu. Au fost 
primite, de asemenea, donații, din 
partea mai multor cetățeni venezue- 
ieni, originari din țara noastră.

Firma turcă Tarimsan a oferit 
100 000 de lire turce ; iar firma bel
giană Meubleimport — 25 000 franci 
belgieni, iar firma canadiană Man- 
tab Trading — 1 000 dolari.

partea ADAS
Unitățile ADAS au organizate 

servicii de permanentă pentru pri
mirea inștiințărilor și in afara ore
lor de program obișnuit. Pentru a 
se crea posibilitatea de cuprindere 
in mai bune condiții a cazurilor 
înștiințate de către cetățenii asigu
rați. întregul aparat de 
al ADAS din județele 
de seism a fost detașat 
tile cu un număr mai 
clădiri avariate. In 
aceste localități acționează 
sprijinul organelor ADAS și spe
cialiști delegați de către teomitetele 
executive ale consiliilor populare.

Pentru obținerea oricăror infor
mații în legătură cu drepturile ce 
decurg din asigurările de bunuri și 
de persoane, cetățenii se pot adresa 
unităților ADAS.

specialitate 
neafectate 

în localită- 
mare 

unele
de 

din 
în
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DEZBATERILE DIN CONSILIUL DL SECURITATE
ASUPRA SITUAȚIEI DIN ORIENTUL MIJLOCIU

1

Organizația pentru Eliberarea Palestinei — 
invitată să participe la discuții

NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
a aprobat vineri seara, cu zece voturi 
contra unu (S.U.A.) șl patru abțineri 
(Marea Britanie, Canada, Franța șt 
R. F. Germania), invitarea Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei 
(O.E.P.) de a participa la noile dez
bateri în problema Orientului Mijlo
ciu din cadrul Consiliului de Securi
tate. După cum s-a mai anunțat, dez
baterile au fast cerute de Egipt, care 
a solicitat analizarea de către Con
siliul de Securitate a ultimului raport 
al secretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, cu privire la posibi
litatea reluării lucrărilor Conferinței 
de la Geneva In problema Orientului 
Mijlociu. Egiptul a avansat, de ase
menea, și cererea privind invitarea 
O.E.P. la dezbateri, fără drept, de vot. 
Invitarea O.E.P. a fost aprobată, deși 
Statele Unite, membru permanent al 
Consiliului de Securitate, au votat 
Împotrivă, in cazul de față fiind 
vorba numai de un vot in probleme 
de procedură.

Discuțiile în cadrul Consiliului de 
Securitate au fost deschise de Kurt 
Waldheim, care a declarat că nume
roase personalități din Orientul Mij
lociu sînt tot mai conștiente de fap
tul că in prezent există un prilej fa

MADRIDReuniune a principalelor partide spaniole
MADRID 26 (Agerpres). — Vineri 

a avut loc la Madrid prima reuniune 
a principalelor partide politice spa
niole. Desfășurată la invitația Fede
rației Populare Democratice, reuni
unea. la care au participat reprezen
tanții a circa 20 de partide, s-a des
fășurat cu ușile închise. Nu au par
ticipat cîteva organizații de •centru- 
stînga și Alianța Populară condusă 
de Manuel Fraga Iribarne.

La sfîrșitul reuniunii, Jose Maria 
Gil Robles, secretarul general al Fe
derației Populare Democratice, a 
menționat, în legătură, cu apropiatele 
alegeri legislative, că „nici unul din
tre participant! nu consideră că aces

încheierea întîlnirii „celor nouă“ 
de la Roma

ROMA. — într-o declarație adopta
tă de șefii de stat și guvern ai „celor 
nouă" la reuniunea Consiliului (vest)- 
european, desfășurată vineri și sîmbă- 
tă' în capitala Italiei, s-a enunțat posi
bilitatea înființării unul fond oare să 
contribuie la stabilizarea preturilor 
materiilor prime. Documentul se re
feră, totodată, la realizarea unui sis
tem de înțelegeri internaționale pen- 
trtf fiecare materie primă în parte. 
De asemenea, se apreciază că la ne
gocierile de la Paris din cadrul așa- 
numitului „dialog Nord-Sud" ar tre
bui să se ia in considerare spriji
nirea statelor producătoare de ma
terii prime ce au un nivel redus de 
dezvoltare. Poziția țărilor din C.E.E. 
în această chestiune va fi prezentată 
la viitoarea reuniune de la Londra, 
la începutul lunii mai. a unor țări 
capitaliste industrializate. De altfel, 
„cei nouă" au ajuns la un compro
mis în problema reprezentării la reu
niunea de la Londra și a comunității 
economice vest-europene.

„înfăptuirea dezarmării generale și, în primul rînd, a dezarmării 
nucleare, constituie una din problemele fundamentale ale epocii con
temporane. Avem datoria față de propriile popoare, față de pacea în
tregii lumi să facem totul pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru tre
cerea la măsuri practice de dezarmare, astfel ca uriașele resurse, iro
site astăzi în scopuri militare, să fie puse în slujba omului, a bunăstării 
și fericirii popoarelor

S-au împlinit 15 anî de cînd și-a 
început activitatea Comitetul de 
dezarmare de la Geneva. Această 
daltă, ce coincide cu desfășu
rarea primei sesiuni din acest an a 
comitetului, este un nou prilej de 
examinare a modului cum acest or
ganism internațional își îndeplinește 
misiunea pentru care a fost creat, de 
reflecție, în genere, asupra stadiului 
tratativelor în această problemă de 
importantă vitală pentru întreaga 
omenire. Utilitatea și oportunitatea 
unei asemenea examinări sînt cu atit 
mai evidente în această perioadă din 
preajma reuniunii de la Belgrad, 
căreia ii revine sarcina adoptării de 
măsuri concrete pentru stimularea 
transpunerii în viață a prevederilor 
Actului final de la Helsinki, și. in 
acest context, ca un obiectiv esen
țial. abordarea frontală a probleme
lor dezangajării și dezarmării în 
Europa.

Așa cum este cunoscut. România 
socialistă a Înscris obiectivul dezar
mării ca una din preocupările cen
trale ale Întregii sale activități in
ternaționale, pornind de la convin
gerea că soluționarea acestei proble

• Tn 1976 cheltuielile mondiale pentru înarmare s-au ridi
cat la 388 miliarde dolari, în timp ce asistența financiară acor
dată țărilor subdezvoltate și în curs de dezvoltare de către 
«țațele industrializate nu a depășit 20 miliarde dolari.

• Intr-un singur minut se cheltuiesc în lume 500 000 de 
dolari pentru înarmări.

• Cele peste 10 000 de încărcături nucleare tactice exis
tente în Europa, care este continentul cel mai înarmat, repre
zintă o cantitate suficientă pentru a distruge, de mai multe ori, 
întreg globul pămîntesc.

• 400 000 de ingineri și oameni de știință lucrează la pro
iecte militare care consumă 40 la sută din fondurile alocate în 
întreaga lume cercetării.

• Reducerea cu 50 la sută a forțelor armate și a arma
mentelor în Europa centrală ar elibera anual fonduri care ar 
permite construirea de școli pentru 4—5 milioane de elevi.

vorabil pentru reluarea negocierilor 
de pace. în caz contrar, a avertizat 
el, există pericolul grav ca situația 
să se deterioreze din nou. cu conse
cințe incalculabile.

Reprezentantul Egiptului. Ahmed 
Esmat Abdel Meguid. a cerut secre
tarului general al O.N.U. să continue 
discuțiile du părțile interesate pentru 
convocarea imediată a Conferinței de 
la Geneva spre a se ajunge la reali
zarea unei păci juste și durabile în 
Orientul Mijlociu. Vorbitorul a subli
niat că o asemenea pace trebuie să 
se refere și la poporul palestinean. 
Reprezentantul egiptean a declarat 
că Israelul trebuie să fie determinat 
să participe la negocierile de pace 
și să renunțe la atitudinea obstruc
ționistă de a crea dificultăți procedu
rale față de participarea la conferința 
de pace a principalei părți, poporul pa
lestinean. Vorbitorul a condamnat, în 
intervenția sa. politica practicată de 
Israel în teritoriile ocupate.

Delegatul Iordaniei. Hazim Nusei- 
beh, a propus crearea unei misiuni 
internaționale, instalată la Ierusalim, 
care să supravegheze respectarea de 
către Israel a Convenției de la Ge
neva referitoare la teritoriile ocupate. 
Dezbaterile din Consiliul de Securi
tate vor continua luni seara.

tea vor putea rezolva toate proble
mele țării". Pe de altă parte, el a 
arătat că asemenea întâlniri „vor 
putea aduce soluții astfel încît criza 
economică să nu fie suportată nu
mai de către oamenii muncii".

Reprezentanții tuturor pa^tidely 
politice participante la reuniune și-au 
exprimat satisfacția în legătură cu 
desfășurarea acesteia.

★
Cei 23 de militant! comuniști spa

nioli arestați joi în timp ce difuzau 
la Madrid ziarul „Mundo Obrero", or
ganul Partidului Comunist din Spa
nia, au fost puși în libertate vineri.

Totodată, participanții la reuniune 
s-au pronunțat pentru creșterea ex
porturilor „celor nouă" către Japonia 
în vederea reechilibrării comerțului 
cu această țară. După cum se știe, 
țările Pieței comune au cerut insis
tent partenerilor niponi. în ultimele 
luni, să frîneze exporturile spre 
C.E.E. și, în același timp, să fnlesr 
nească desfacerea unor produse ale 
lor pe piața japoneză.

Participanții au convenit, totodată, 
asupra necesității intensificării efor
turilor comune, de natură să contri
buie la redresarea economică a ță
rilor lor. Pentru combaterea șomaju
lui și frînarea inflației, ei s-au pro
nunțat in favoarea relansării inves
tițiilor.

In ce privește situația îngrijorătoa
re din industria siderurgică a țărilor 
vest-europene, o foarte succintă de
clarație recunoaște că este vorba de 
criza cea mai gravă înregistrată în 
acest domeniu în statele respective.

me are o importantă cardinală pen
tru înlăturarea primejdiei unui nou 
război mondial pustiitor, pentru 
crearea condițiilor internaționale care 

la Împlinirea a 15 ani de la crearea comitetului de dezarmare de la geneva

România - militantă activă pentru dezangajare militară 
in Europa, pentru infăpiuirea dezarmării

să permită popoarelor să se consacre 
făuririi unei vieți libere și prospere, 
cauzei progresului întregii umanități. 
In concordanță cu această poziție de

PRAGA

Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale 
româno-cehoslovace

„Destinderea politică să lie completată 
prin destindere militară"

Comunicat comun «ovieto—finlandez

PRAGA 26 (Agerpres). — în zilele 
de 24 și 25 martie 1977 au avut Ioc 
la Praga lucrările celei de-a zecea 
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale româno-cehoslovace de co
laborare economică și tehnico-știin- 
țifică. Delegația română a fost con
dusă de tovarășul Ion Pățan, vice- 
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele părții române în comisie, 
iar delegația cehoslovacă de tova
rășul Iosef Simon, vicepreședinte al 
guvernului, președintele părții ceho
slovace în comisie. La sesiune a luat 
parte, de asemenea, Teodor Haș, am
basadorul României Ia Praga.

In cadrul lucrărilor sesiunii s-a 
examinat activitatea de colaborare și 
cooperare economică și tehnico-știin- 
țifică desfășurată în perioada de la 
sesiunea precedentă a comisiei, re- 
levindu-se că relațiile economice ro
mâno-cehoslovace se dezvoltă conti
nuu, în spiritul indicațiilor si măsu

MOSCOVA

Convorbiri româno - sovietice
MOSCOVA 26. — Corespondentul 

Agerpres transmite : La Ministerul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S. a avut 
loc. într-o atmosferă tovărășească, 
de respect și înțelegere reciprocă, un 
schimb de păreri între Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului afa-, 
cerilor externe, și N. N. Rodionov,
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agențiile de presă transmit:
Directorul executiv ci 

O.N.U.D.I., Abd-el Rahman Khane, 
a primit pe ambasadorul.D. Aninoiu' 
în legătură cu apropiata încheiere a 
misiunii sale în calitate de repre
zentant permanent al României pe 
lingă Organizația Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare Industrială. El a 
exprimat sentimente de compasiune 
față de grelele pierderi umane și 
materiale cauzate de cutremurul din 
4 martie. s precum și dorința ca 
O.N.U.D.I. să acorde — pe măsura 
posibilităților sale — ajutor unor 
întreprinderi industriale afectate de 
seism. A fost relevată foarte buna 
colaborare existentă între România 
și O.N.U.D.I.

Declarația comună so
vieto— tanzaniană dată publi- 
cității la încheierea convorbirilor o- 
ficiale dintre președintele Julius Nye- 
rere și președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.. Nikolai 
Podgornii, evidențiază dorința am
belor țări de a extinde relațiile bi
laterale de prietenie și colaborarea 
multilaterală, ele pronunțîndu-se, tot
odată. pentru instaurarea unor rela
ții economice pe bază de egalitate 
între statele lumii. Documentul re
afirmă solidaritatea deplină a celor 
două țări cu lupta popoarelor Zim
babwe și namibian pentru indepen
dentă națională.

Noul guvern indian, for- 
mat sîmbătă de primul ministru Mo
rarii Desai, este alcătuit din 15 mem
bri. Primul ministru deține totoda
tă portofoliile apărării și agricultu
rii. Ministru de externe a fost de
semnat Atal Bihari Vajpayee, iar mi
nistru de interne — Chaudhury Cha- 
ran Singh.

NICOLAE CEAUȘESCU

principiu, România a militat în per
manență—cu prilejul contactelor in
terstatale la nivel înalt, de la tribuna 
O.N.U., în cadrul Comitetului pentru 

dezarmare de la Geneva, a cărui 
membră este de la înființarea sa, 
ca și prin diferite alte forme — 
pentru înfăptuirea unor pași concret!, 
efectivi în direcția dezarmării gene
rale și, în primul rînd. a dezarmării 
nucleare. După cum este cunoscut, 
cel de-al XI-lea Congres al P.C.R. 
a elaborat un larg si cuprinzător 
program de acțiune în vederea 
dezarmării — program care și-a gă
sit materializarea în documentul spe
cial prezentat în 1975 la O.N.U. și 
care cuprinde poziția de principiu și 
modalitățile practice pentru oprirea 
cursei înarmărilor și soluționarea ce
lor mai stringente probleme ale 
dezarmării generale și totale.

Privind retrospectiv activitatea 
desfășurată în acești 15 ani de Co
mitetul de la Geneva, opinia publi
că internațională încearcă însă un 
sentiment de profundă insatisfacție, 
deoarece bilanțul acesteia nu poate 
fi apreciat decit ca fiind cu totul ne
semnificativ. Deși în cadrul comite
tului s-au ținut nu mai puțin de 737 
de ședințe, nu s-a reușit să se ajun
gă decit la încheierea unui mic nu
măr de acorduri — circa 6 — toate 
de importanță minoră, necontribuind 

rilor stabilite cu prilejul întîlnirilor 
și convorbirilor dintre conducătorii 
de partid și de stat ai celor două 
țări, tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 
Gustav Husak.

In baza rezultatelor obținute și a 
analizei efectuate la sesiune s-au 
convenit măsurile necesare pentru 
finalizarea de noi acțiuni de coope
rare și specializare în producție în 
domeniile construcțiilor de mașini, 
metalurgiei, chimiei și în alte dome
nii de interes reciproc.

O atenție deosebită a fost acordată 
dezvoltării în continuare și diversi
ficării schimburilor de mărfuri ro
mâno-cehoslovace. în acest scop, to
varășul Ion Pățan a avut convorbiri 
și cu Andrej Barcak, ministrul co
merțului exterior.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prieteneas
că și de înțelegere reciprocă.

adjunct al ministrului afacerilor ex
terne al U.R.S.S., privind dezvoltarea 
continuă a relațiilor româno-sovie- 
tice, precum și asupra unor probleme 
internaționale actuale de interes re
ciproc. La convorbiri a participat 
Gheorghe Badrus, ambasadorul Ro
mâniei la Moscova.

In Piața Tien fin Men din 
centrul Pekinului, informează agen
ția China Nouă, s-au încheiat la 22 
martie a.c. — înainte de termen — 
lucrările de construcție a Mausoleu
lui închinat memoriei lui Mao 
Tzedun. In curînd urmează să în
ceapă lucrările de decorare a inte
riorului și exteriorului monumentu
lui. precum și cele la instalațiile e- 
dificiului.

Populația din Aruba - 0 
mică insulă care face parte din An- 
tilele olandeze — s-a pronunțat, in 
cadrul unui referendum, pentru ob
ținerea independenței. Peste 57 la 
sută din persoanele participante au 
votat în favoarea proclamării inde
pendenței. In ce privește soluția pro
pusă de Olanda — crearea unei fe
derații independente a Antilelor — 
aceasta a întrunit numai trei la sută 
din voturi.

Tîrgul internațional meș
teșugăresc 8 fost inauKurat> 
simbătă, 'la Munchen. România este 
reprezentată printr-un stand al în
treprinderii I.C.E.C.O.O.P. In prima 
zi, pavilionul românesc a fost vizitat 
de Hans Friderichs, ministrul fede
ral al economiei, și de Anton Jau- 
mann. ministrul economiei din lan
dul Bavaria.

în R. P. Congo, un comuni- 
cat oficial al Comitetului militar al 
Partidului Congolez al Muncii a in
format. ieri, că un num'ăr de șase 
persoane au fost condamnate la 
moarte și executate, ca urmare a 
participării lor la asasinarea lui 
Marien N’Gouabi, președintele R.P. 
Congo și președinte al C.C. al Par
tidului Congolez al Muncii.

cu nimic la progresul efectiv al 
dezarmării, la micșorarea arsenalelor 
statelor.

Ignorarea problemelor reale, de 
fojid. ale dezarmării, abordarea doar 
a unor teme disparate, lipsite de 
semnificații majore au avut. în 
schimb, efecte negative — așa cum 
o arată însuși faptul că. în decursul 
acestor 15 ani de cînd există comi
tetul. cursa înarmărilor a cunoscut o 
evoluție ascendentă, iar cheltuielile 
militare au crescut continuu. Un stu
diu difuzat recent de Consiliul Econo
mic și Social al O.N.U. arată că. po
trivit unor calcule estimative, in 1976 
s-a ajuns la cifra record de 388 mi
liarde dolari, ceea ce este echiva
lent cu 5,7 la sută din volu

mul global al producției mon
diale. Este profund semnificativ că 
în prezent circa 4(1 la sută din fon
durile pentru cercetare pe plan mon
dial și 50 la sulă din competențele 
științifice și tehnice ale lumii sînt 
îndreptate spre crearea și perfecțio
narea mijloacelor de distrugere. Și 
aceasta. în timp ce foametea și 
subnutriția continuă să facă ravagii, 
provocind zilnic, pe glob, moartea a 
peste 100 000 de persoane. Continua
rea cursei înarmărilor, sporirea chel
tuielilor pentru producerea de mij
loace de exterminare în masă afec
tează din ce în ce mai mult nivelul 
de trai al popoarelor ; ele constituie 
una din sursele principale ale infla
ției și altor fenomene de criză ce 
confruntă în prezent economia capi
talistă. cu consecințe atit de nefaste 
pentru masele de oameni ai muncii.

O acuitate deosebită prezintă si
tuația din Europa, care este conti
nentul cel mai înarmat ; aici stațio
nează trupe însumînd peste 8 mili
oane de oameni, dispunând de circa 
10 000 încărcături nucleare tactice din 
totalul de 11 000 existente pe glob — 
precum și un imens arsenal de arme

HELSINKI 26 (Agerpres). — Pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Alexei Kosîghin, și-a în
cheiat vizita oficială in Finlanda, 
unde a purtat convorbiri cu pre
ședintele Urho Kekkonen, șl primul 
ministru Măriți Miettunen. în comu
nicatul comun se subliniază cu satis
facție evoluția pozitivă a relațiilor 
sovieto-finlandeze.

U.R.S.S. șl Finlanda, precizează do
cumentul, și-au exprimat hotărirea da

LISABONA

Problemele redresării economice — 
obiectiv prioritar

Declarația președintelui Ramalho Eanes
LISABONA. — La Lisabona a avut 

loc, vineri, ceremonia de Învestitură 
a noilor miniștri în guvernul portu
ghez. după remanierea la care s-a 
procedat în cursul aceleiași zile. Cu 
acest prilej, președintele republicii. 
Ramalho Eanes, a rostit o alocuțiune 
în care a evocat necesitatea unei re
lansări economice în Portugalia. El 
a arătat că, „alături de marele sector 
care constituie patrimoniul social și 
axa economiei viitoare a țării, există 
un mare număr de întreprinderi și de 
societăți care au nevoie de sprijin". 
Ramalho Eanes a adresat un apel

LUCtălilO sesiunii Adunării 
Populare Naționale a Algeriei, ai că
rei deputați au fost aleși în luna fe
bruarie, au început simbătă la Alger, 
pe ordinea de zi aflindu-se discuta
rea : proiectului de lege privind acti
vitatea organului legislativ 6uprem.

Reuniune interarabă în 
domeniul aviației civile. în 
orașul marocan Casablanca au luat 
sfirșit lucrările’ Congresului Consi
liului arab al aviației civile și al 
Uniunii arabe a transportului aerian. 
Au fost examinate hotăririle confe
rinței afro-arabe la nivel înalt pri
vind cooperarea în domeniul avia
ției, fiind, totodată, discutat proiec
tul de constituire a unei Academii 
arabe de aviație.

Acordul pe termen lung 
privind colaborarea economică, ști
ințifică ti tehnică dintre Iugoslavia 
și Grecia, a fost semnat la Belgrad. 
Noul acord cuprinde toate formele 
de colaborare economică.

OMAGIEREA LUI BEETHOVEN
Președintele Repu

blicii Federale Germa
nia. Walter Scheel, a 
inaugurat, simbătă. la 
casa.natală a lui Lud
wig van Beethoven din 
Bonn, seria de mani
festări organizate de 
municipalitatea orașu

lui pentru a cinsti îm
plinirea a 150 de ani 
de la moartea marelui 
compozitor. Cetățenii 
orașului vor putea 
audia in piețe publice 
concerte cu nemuri
toarele opere muzicale 
beethoveniene.

clasice (peste 72 000 de tancuri. 23 000 
de avioane de luptă etc.).

Ținînd seama de aceste elemente, 
România a subliniat și subliniază în 
permanență ideea că nu se poate 
vorbi de o reală securitate în Europa 
și în lume atit timp cit va continua 
cursa înarmărilor, va spori arsenalul 
militar, cit timp pe teritoriul statelor 
europene vor fi menținute trupe șl 
baze militare străine, cit va continua 
divizarea continentului in blocuri 
militare opuse. Pentru ca destinderea 
politică să aibă o bază cu adevărat 
trainică, să se consolideze continuu 
este imperios necesar ca ea să fie 
completată prin destindere militară, 
idee susținută în permanență de 
țara noastră și care și-a găsit, de alt

fel. consacrare în Actul final de la 
Helsinki. Din păcate, nici în cadrul 
discuțiilor care s-au purtat în Comi
tetul pentru dezarmare de la Geneva, 
nici in cadrul negocierilor de la 
Viena privind reducerea forțelor ar
mate și armamentelor în Europa 
centrală nu s-au obținut realizări sau 
progrese notabile in această direcție.

Toate acestea învederează punctul 
de vedere susținut de partidul nostru 
— anume că este de mult timpul 
să se treacă de la declarații gene
rale la fapte. Ia măsuri pozitive 
efective, de angajare hotărită pe ca
lea realei dezarmări. Interesele ma
jore ale păcii și securității popoare
lor, ale dezvoltării lor libere si in
dependente reclamă eforturi stărui
toare pentru excluderea din viata 
internațională a forței și amenințării 
cu forța, pentru lichidarea instru
mentelor de promovare a ei — ar
mele, în primul rind cele nucleare. 
Tocmai în acest spirit România a 
subliniat și cu prilejul actualei se
siuni a Comitetului de la Geneva că 
în cadrul acestui organism de nego
cieri trebuie să se realizeze o co- 

a acționa pentru ca reuniunea de la 
Belgrad din acest an să constituie un 
schimb pozitiv de păreri în vederea 
Întăririi în continuare a păcii și secu
rității. a extinderii colaborării în Eu
ropa. Cele două părți au relevat ne
cesitatea adoptării unor măsuri con
crete în direcția lichidării pericolului 
confruntării militare în Europa, pen
tru ca destinderea politică să fie com
pletată prin destinderea militară.

pentru sporirea producției, pentru ac
țiuni civice si lupta împotriva comer
țului pe piața neagră, a speculei șl 
acaparărilor, pentru promovarea sec
torului cooperatist în domeniul comer
cial, constituirea unui sistem eficace 
de stocare și distribuire a mărfurilor, 
frînarea creșterii prețurilor si accen
tuării penuriei de produse.

în cuvîntul său. primul ministru 
Mario Soares a menționat că progra
mul guvernului, aprobat de Aduna
rea Republicii, va fi menținut „fără 
modificări sensibile".

TAILANDA

Tentativă de lovitură

' de stat
BANGKOK 26 (Agerpres). — Sîm

bătă dimineața, în Tailanda a avut 
loc o tentativă de lovitură de stat 
— a anunțat un purtător de cuvînt 
oficial. El a declarat că. in cursul 
zilei, forțele guvernamentale au 
reușit să-și reinstituie controlul 
asupra celor patru sectoare șle ca
pitalei ocupate temporar de autorii 
tentativei de lovitură de stat, care s-au 
predat. Purtătorul de cuvînt a adău
gat că un ofițer superior al forțelor 
guvernamentale a fost ucis. Atit la 
Bangkok. cit și în întreaga țară, 
a menționat el, situația a revenit la 
normal.

Intr-un comunicat oficial dat pu
blicității simbătă seara se afirmă că 
principalii autori ai tentativei de lo
vitură de stat — generalul Chalad 
Niranyasiri, colonelul Sana Kachorn- 
prasat. maiorul Bunlert Kaewprasith, 
maiorul Visit Khongpradit și maio
rul Asvin Hirayasiri — au părăsit 
Tailanda, îndreptîndu-se spre Tai- 
van, cu permisiunea guvernului, 
care „și,-a dat acordul în acest sens 
pentru a asigura deplina reinstaura- 
re a calmului în țară".

La Viena. unde 
Beethoven a sosit la 
virsta de 22 de ani, 
mormlntul compozito
rului a fost împodobit 
cu flori, semn al pre
țuirii pentru arta sa 
inegalabilă. t

titură hotărită, depășindu-se imobi
lismul in. care se află și acționân- 
du-se în vederea abordării chestiu
nilor fundamentale ale dezarmării 
și in. primul rind a problemei dezar
mării nucleare. în concordantă cu 
rezoluțiile adoptate la cea de-a 
XXXI-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U., tara noastră a 
relevat, chiar din primele mo
mente ale reluării lucrărilor în 
comitet, că actuala sesiune are 
drept sarcină primordială iniție
rea unor negocieri concrete, de 
lucru asupra tuturor problemelor de 
dezarmare ; aceste negocieri tre
buie axate pe un program detaliat de 
dezarmare, în care diferitele "măsuri 
să fie corelate într-o intetriepen- 
dentă deplină șl să se sprijine reci
proc. România consideră că redac
tarea unui asemenea program cu
prinzător de dezarmare generală și 
totală ar constitui principala con
tribuție a comitetului la buna pre
gătire a sesiunii extraordinare a 
Adunării Generale a O.N.U. din 1978, 
consacrată dezarmării.

In același timp, tara noastră a 
subliniat din nou. împreună cu alte 
țări participante, necesitatea demo
cratizării activității comitetului, mo
dificării structurii și metodelor de 
lucru, asigurării egalității depline a 
tuturor statelor membre în scopul 
adaptării acestuia la realități, a 
transformării sale într-un factor de 
inițiativă care să armonizeze pozi
țiile statelor și să faciliteze soluții.

In viziunea României socialiste, 
apropiata reuniune de la Belgrad 
trebuie să dea un puternic impuls 
dezangajării militare și dezarmării in 
Europa, prin asumarea de către sta
tele participante a angajamentului 
solemn de a nu folosi armament nu
clear. prin realizarea unor înțelegeri 
concrete pe linia încetării cursei 
înarmărilor atit nucleare, cit si cla
sice. In acest fel, reuniunea iși va 
demonstra caracterul constructiv, va 
marca un nou și important pas îna
inte pe calea înfăptuirii securității pe 
continentul nostru si in lume.

în realizarea dezarmării sint vital 
interesate toate popoarele. Tocmai de 
aceea se impune mobilizarea hotărită 
a tuturor forțelor progresiste si de
mocratice. ale întregii opinii publice 
mondiale, a tuturor popoarelor pen
tru a-și ridica glasul și a acționa cu 
energie în vederea transpunerii in 
viată a acestui deziderat major al 
omenirii : înfăptuirea dezarmării ge
nerale.

Radu BOGDAN

DL PRETUTINDENI
® MATEMATICA IN 

AJUTORUL GERONTO- 
LOGIEI. Specialiști din Bie- 
lorusia au elaborat un model 
matematic grație căruia devine 
posibilă stabilirea cu exactitate 
a virstei biologice a omului, în 
funcție de anumițl parametri 
biochimici șl fiziologici. După 
cum se știe, oamenii de știință 
lucrează la pregătirea unor pre
parate destinate să temporizeze 
procesul îmbătrînirii. De aici și 
necesitatea elaborării unei me
tode. de apreciere a eficienței 
acestor preparate. Apelarea la 
matematică va permite să se 
reducă de cîteva ori timpul ne
cesar experimentării gradului 
de eficiență a medicamentelor 
pentru combaterea îmbătrinirii.

• MINICARDIO- 
GRAF. In SUA- • 
creat un electrocardiograf da 
buzunar, care oferă persoanelor 
suferinde posibilitatea de a-și 
controla singure, oricind șl ori
unde. funcționarea cordului. 
Aparatul, numit „Minlcard", a- 
limentat cu baterii, se așează 
în dreptul inimii, electrozii a- 
flați în partea inferioară cap
tează impulsurile, iar electro
cardiograma poate fi. „citită" pe 
un mic ecran.

• RETROSPECTIVA 
ARTISTICĂ MILENARĂ. 
Pe platoul muntos Tassili-Add- 
jer, situat în zona deșertică din 
sud-estul Algeriei, se află un 
„muzeu", poate unic in lume, 
întins pe sute de kilometri. Cu 
milenii în urmă, după cum ara
tă vestigiile arheologice, aici 
pulsa o intensă viață : în bătaia 
vintului se legănau codri, creș
teau crînguri de măslini. In 
„săli" uriașe, care sint de fapt 
grote naturale, o întreagă „ga
lerie" de desene aduce mărturie 
despre viața din trecutul înde
părtat.

• IMPERATIVUL
COMBATERII ALCOO
LISMULUI _  este subliniat
într-un raport al serviciu
lui sanitar al orașului Frank
furt pe Main. în ultimii 
15 ani, în R. F. Germania, 
consumul de alcool aproape 
s-a dublat. Numai la Frank
furt pe Main se numără 
12 000—14 000 de alcoolici. Acest 
flagel este răspîndit mal ales în 
rândurile bărbaților, dar în ulti
mul timp se constată și o creș
tere a numărului victimelor în 
rindurile femeilor. Raportul 
menționează „singurătatea, lip
sa unor legături umane între 
membrii societății", ca una din 
cauzele principale ale alcoolis
mului.

• CENTRU SPECIAL 
PENTRU GEMENI. In 1939 
s-au născut în Bulgaria 1 502 
perechi de gemeni. în același 
an a fost înregistrat un număr 
record de tripleți. 1949 a fost 
considerat însă „anul gemenilor 
bulgari", statisticile consemnînd
1 817 nașteri de acest fel, inclu
siv o naștere de cvadrupleți. La 
Sofia funcționează un centru 
special pentru gemeni, cu evi
dența tuturor celor nășcuți în 
țară începind din 1970. Astfel, 
se poate urmări dezvoltarea lor 
fizică in perioada preșcolară șl, 
în genere, se înlesnesc măsurile 
de profilaxie necesare.

• TELECOMUNICA
ȚII PRIN FACSIMIL. ° 
țea de telecomunicații prin fac
simil (metodă de reproducere 
exactă a unui text cu ajutorul 
fotografiei sau fototipiei) a fost 
pusă'la punct în districtul Yitu, 
provincia Hupei, din R. P. Chi
neză. Ea asigură legătura între 
sediul districtului și localitățile 
de pe teritoriul acestuia, ca și, 
deocamdată în mod experimen
tal, alte citeva centre, între care 
Pekinul. Telecomunicațiile prin 
facsimil reprezintă o tehnică 
modernă de transmitere rapidă 
și sigură de documente, ziare, 
scrisori, fotografii, desene etc.

o „STERIMOBILUL".
O întreprindere belgiană a rea
lizat o instalație, numită „Steri- 
mobil", care poate furniza două 
elemente din cele mai suscepti
bile să lipsească în zonele afec
tate de vreo calamitate — apa 
potabilă și electricitatea. Cum 
arată și numele, instalația este 
mobilă. Sistemul său special de 
filtre, împreună cu dispozitivul 
cu raze ultraviolete pentru dis
trugerea bacteriilor purifică și 
sterilizează, în interval de o oră,
2 500 litri de apă. „Sterimobilul" 
posedă, de asemenea, un gene
rator, acționat de un motor Die
sel, capabil să producă 4 kW 
energie electrică pe oră.

o DEVELOPAREA IN
STANTANEE A PELICU
LELOR. Tehnicienii firmei a- 
mericane „Polaroid" au pus la 
punct un procedeu care permi
te developarea instantanee a 
peliculelor cinematografice. 
Montată într-o casetă specială, 
pelicula poate fi Introdusă, 
după filmare, direct într-un a- 
parat de proiecție. Acest proce
deu se află incă in stadiul ex
perimentărilor de laborator, dar, 
potrivit declarației unui expert, 
în curind el ar putea fi folosit 
in practica curentă.

© VENUS - UN 
PUSTIU PIETROS? Nu 
numai suprafața planetei Marte, 
ci și a celuilalt vecin cosmic al 
Terrei — Venus —, pare a fi 
un pustiu pietros. La această 
concluzie au ajuns exporții in 
urma analizei fotografiilor re- 
prezentînd suprafața planetei, 
transmise pe Pămint, în octom
brie 1975. de sandele spațiale 
sovietice, „Venus-9" și „Venus- 
10".
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