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Sub semnul entuziastelor manifestări 

ale prieteniei româno-chineze — 

expresie a sentimentelor de stimă
I

și prețuire reciprocă, ieri o continuat

VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
In republica populară chineză

Convorbirile oficiale și semnarea unor importante documente pun pregnant în evidență dorința comună 
de a acționa pentru întărirea legăturilor dintre partidele și popoarele celor două țări, de a extinde 

conlucrarea româno-chineză, în interesul reciproc, al cauzei socialismului și păcii în lume

Solemnitatea semnării unor importante documente

încheierea convorbirilor oficiale dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul

La 19 mai s-au încheiat convorbi
rile oficiale dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Hua Kuo-fen, președintele 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Chinez, premierul Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Chi
neze.

La convorbiri au participat :
Din partea română — tovarășa 

Elena Ceaușescu. membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., tovarășii Cornel Burtică, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării econo
mice internaționale, Dumitru -Popes
cu, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. 

Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. ministrul afacerilor exter
ne. Vasile Mușat, secretar al C.C. al 
P.C.R., Vasile Pungan, membru al 
C.C. al P.C.R.. ministru lâ Președin
ția Republicii Socialiste România, 
șef al grupului de consilieri ai pre
ședintelui Republicii, Nicolae Gavri- 
lescu, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., ambasadorul țării noastre la 
Pekin, Marin Enache, secretar per
sonal al președintelui Republicii, Ion 
M. Nicolae. prim-adjunct al minis
trului comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, Dumi
tru Nistor, adjunct al ministrului in
dustriei construcțiilor de mașini.

Din partea chineză — tovarășii Li 
Sien-nien, vicepreședinte al C.C. al 
Partidului Comunist Chinez, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat, Ken

Hua Kuo-îen
Biao, membrtț al Biroului Politic al 
C.C. al P. C. Chinez, vicepremier al 
Consiliului de Stat, Cen Mu-hua, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P. C. Chinez, vicepremier 
al Consiliului de Stat, ministrul re
lațiilor economice cu țările străine, 
Huan Hua, membru al C.C. al P. C. 
Chinez, miniștrul afacerilor externe, 
Li Cian, membru al C.C. al P. C. 
Chinez, ministrul comerțului exterior, 
Ciao Si, adjunct al șefului secției 
pentru relații externe a C.C. al 
P. C. Chinez. Iu Gian, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Wei 
Yu-min, adjunct al ministrului pen
tru relații economice cu țările străine, 
Li Tin-ciuan, ambasadorul R. P. Chi
neze la București, Yu Hun-lian, di
rector adjunct al Direcției relații in
(Continuare în pag. a III-a)

Vineri. 19 mai. a avut loc. la Pekin, 
solemnitatea semnării unor impor
tante documente privind dezvoltarea 
relațiilor și colaborării prietenești 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica PQipuiară Chineză.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii

Recepție oferită de tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu in onoarea tovarășului Hua Kuo-fen

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarașa Elena Ceaușescu au oferit, 
vineri seara, o recepție in onoarea 
tovarășului Hua Kuo-fen. președin
tele C.C. al P.C. Chinez, premierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
in marea sală a Palatului Adunării 
Naționale a Reprezentanților- Popu
lari.

La recepție au participat tovarășii 
Den Siao-pin. vicepreședinte al C.C. 
al P.C. Chinez, vicepremier al Con
siliului de Stat. Li Sien-nien. vice
președinte al C.C. al P.C. Chinez, 
vicepremier al Consiliului de Stat. 
Van Dun-sin. vicepreședinte al C.C. 
al P.C. Chinez, U De. membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez. vicepreședinte al Comitetului 
Permanent al Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari. Siu Sian- 
cien, membru al Biroului Politie 
al C.C. al P.C. Chinez, vicepre
mier al Consiliului de Stat și mi
nistrul apărării naționale, Ken 
Biao. membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, vicepremier al 
Consiliului de Stat. Cen Mu-hua, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, vicepremier 
al Consiliului de Stat, ministrul re
lațiilor economice cu țările străine, 
Den In-ceao. vicepreședinte al Comi
tetului Permanent al Adunării Națio
nale a Reprezentanților Populari, 
Kan Ke-cin, vicepreședintă a Fede
rației naționale a femeilor. Ci Pin— 
fel. vicepreședinte al Comitetului 
Permanent al Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari, Huan Hua, 
membru al C.C. al P.C. Chinez, mi

Toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Toastul tovarășului
Hua Kuo-fen

Stimate tovarășe Hua Kuo-fen,
Stimați tovarăși din conducerea de 

partid și de stat a Republicii Popu
lare Chineze.

Dragi tovarăși și prieteni.
Domnilor.
Este o deosebită plăcere pentru 

mine, pentru tovarășa mea. pentru 
ceilalți membri ai delegației române, 
de a vă avea ca oaspeți la acest 
dineu prietenesc și de a vă adresa 
dumneavoastră, tovarășe Hua Kuo- 
fen. celorlalți prieteni chinezi, un 
cald salut si cele mai bune urări.

Ne aflăm la sfirșitul vizitei in 
marca dumneavoastră țară si putem 
spune că avem impresii deosebit de 

i frumoase despre viața și munca po- 
; porului chinez.

Socialiste România, și tovarășul Hua 
Kuo-fen, președintele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Chi
nez. premier al Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze, au 
semnat Acordul intre Republica So
cialistă România și Republica Popu
lară Chineză privind colaborarea eco
nomică si tehnică pe termen lung.

nistrul afacerilor externe, alți mem
bri ai C.C. al P.C. Chinez, ai Con
siliului de Stat, alte persoane ofi
ciale.

Au luat parte tovarășii Cornel Bur
tică. membru al Comitetului Politic

Ne-am întîlnit în decursul acestor 
zile cu entuziaștii locuitori ai capi
talei Republicii Populare Chineze — 
Pekin — ai orașelor Canton si Han- 
giou, am vizitat unități industriale 
Si agricole, institute științifice și a- 
sezăminte de cultură, precum și o 
unitate militară. O puternică impre
sie ne-a produs vizita la Tîrgul de 
primăvară din Canton, care ne-a ofe
rit o imagine grăitoare asupra talen
tului și forței creatoare a poporului 
chinez. Am putut constata peste tot 
încrederea, dragostea și stima de 
care se bucură președintele Hua 
Kuo-fen. entuziasmul cu care po
porul urmează partidul comunist, 
voința sa de a asigura progresul 
Chinei.
(Continuare în pag. a III-a)

Ceremonia s-a desfășurat in Sala 
de sud a Palatului Adunării Naționa
le a Reprezentanților Populari a R.P. 
Chineze.

Au participat tovarășa Elena 
Ceaușescu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
precum și tovarășii Cornel Burtică, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. viceprim-mi-

Executiv al C.C. al P.C.R.. viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior si cooperării eco
nomice internaționale. Dumitru Po
pescu. membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al

Dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu 
și tovarășă Elena Ceaușescu^

Dragi tovarăși români,
Tovarăși și prieteni,
Vizita de prietenie ne care o între

prinde in tara noastră prietenul nos
tru apropiat. tovarășul. Nicolae 
Ceaușescu. constituie pentru priete
nia chino-română momente de mare 
sărbătoare. Cele cinci zile petrecute 
în tara noastră de Domnia Sa vor ră- 
mine veșnic in amintirea poporului 
nostru. Ne pare rău că șederea Dom
niei Sale este prea scurtă și miine va 
pleca de la noi. Pentru aceasta. în
cercăm sentimente de adine regret la 
despărțire.

în cursul vizitei, tovarășul Nicolae ’ 
Ceaușescu a rostit multe cuvinte ex

nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale. Dumitru Po
pescu. membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., ministrul afa-
(Continuare în pag. a II-a)

P.C.R.. Ștefan Andrei, membru, su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. ministrul afa
cerilor externe. Vasile Mușat. secre-
(Continuare în pag. a III-a)

trem de calde la adresa partidului 
nostru, tării noastre si poporului 
nostru și a exprimat. încă o dată, in 
toastul la această recepție, senti
mentele de profundă prietenie ale 
poporului român fată de poporul 
chinez. în numele Partidului Comu
nist Chinez, al Guvernului Republi
cii Populare Chineze si al poporului 
chinez. îi exprim mulțumiri sincere.

Această vizită efectuată de tovară
șul Nicolae Ceaușescu în tara noas
tră reprezintă un nou jalon în cro
nica relațiilor de prietenie chino- 
română. în timpul vizitei, noi am 
avut convorbiri cordiale si priete
nești privind dezvoltarea pe mai de
parte a prieteniei si colaborării din
tre cele două partide, țări si popoare
(Continuare în pag. a III-a)
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Oaspeți ai muncitorilor și specialiștilor 
de la întreprinderea de țesături din Hangiou

în dimineața celei de-a cincea zile 
a vizitei pe care o întreprind în Re
publica (Populară Chineză, tovarășul 
Nioolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost oaspeții muncito
rilor și specialiștilor de la întreprin
derea de țesături din mătase din 
Hangiou.

în cursul vizitei, inalții oaspeți ro
mâni au fost însoțiți de tovarășul 
Li Sien-nien, vicepreședinte al C.C. 
al P.C. Chinez, membru al Comite
tului Permanent al Biroului Politic 
al C.C. a! P.C.C., vicgpremier al Con
siliului de Stat, cu soția.

Din partea română au participat 
tovarășii Cornel Burtică, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe, Vasile Mu- 
șat, secretar al C.C. al P.C.R., Vasile 
Pungan, membra al C.C. al P.C.R., 
ministru la Președinția Republicii 

• Socialiste România, șef al grupului 
de consilieri ai președintelui Repu
blicii, precum și Nieolae Gavrilescu, 
ambasadorul țării noastre la Pekin.

De asemenea, din partea chineză 
au mai fost prezenți Iu Gian, adjunct 
al ministrului afacerilor externe. Tie 
Yin, membru al C.C. al P.C. Chinez, 
prim-secretar al Comitetului de par
tid al provinciei Gețiang, președinte 
al Comitetului revoluționar provin
cial. cu soția, Li Tin-ciuan, ambasa
dorul R.P. Chineze la București.

De la reședință, situată într-un ca
dru deosebit de pitoresc pe malul 
Lacului de Vest, coloana oficială a 
străbătut unul dintre încîntătoarele 
trasee ale vestitului „Paradis al Chi
nei" — cum mai este numit orașul 
Hangiou in întreaga lume : șosele

umbroase, prin marea pădure de 
santal. care acoperă cuveta depresio- 
nară în care se află localitatea. 
Lungi ghirlande, de mătase formate 
din stegulețe multicolore marchează 
traseul pe mai mulți kilometri, a- 
nunțînd că ne aflăm nu numai într-o 
localitate cu un peisaj de o rară fru
musețe. ci și_ în „capitala mătăsii 
chinezești", 
vechime, 
caravane care duceau mătasea 
China in majoritatea colțurilor lumii.

Mii și mii de cetățeni au venit să 
salute prezența în orașul lor a 
tovarășului Nieolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, îi aplaudă 
și-i aclamă cu dragoste și prețuire pe 
înalții oaspeți români. Respectul pen
tru Partidul Comunist Român, pen
tru tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
pentru politica de pace și prietenie 
promovată de România socialistă este 
exprimat și prin numeroase panouri 
de mari dimensiuni pe care au fost 
înscrise cuvinte de salut la adresa 
președintelui României, a tovarășei 
Elena Ceaușescu, de solidaritate și 
colaborare cu poporul român prieten.

La intrarea în întreprindere, gru
puri de tinere, purtind mari buchete 
de flori și eșarfe din mătase de Han
giou, în culori ce alternează ritmic, 
scandează, pe fond muzical, urări de 
bun venit : „Bun venit, bun venit 
tovarășului Ceaușescu și soției sale!", 
„Bun venit, bun venit 
oaspeți români !“.

Tovarășul Nioolae 
tovarășa Elena Ceaușescu 
tați de Lei Yao-ci, directorul fabricii 
și secretarul de partid, Cao Ta-mao, 
Tu Cian-lin. directori adjunct! și 
secretari 
San-lien 
juneți.

Inalțiț 
să cunoască activitatea și realizările 
acestui minunat colectiv de muncă,

De aici porneau, in 
unele dintre principalele 

de

distinșilor

Ceaușescu, 
sînt salu-

adjunct! de partid, de Cen 
și Lin Tin-yi, directori ad

oaspeți români sînt invitați

ale cărui produse sînt vestite azi pe 
toate meridianele globului.

Fondată în 1922, întreprinderea de 
țesături din Hangiou s-a speciali
zat de la început în producția de 
mătăsuri, brocart și satin. în pri
mii ani după revoluție, ea avea 
numai 40 de mujicitori, care realiz.au 
mai puțin de o sută de modele. în 
anii socialismului, fabrica a crescut 
vertiginos. Astăzi, in ea lucrează 
1 800 de muncitori, iar producția a 
crescut "la 2 600 000 metri anual, in 
peste o mie de modele. întreprinde
rea exportă în peste o sută de țări, 
printre care și România.

în fabrică
desfășoară o importantă activitate de 
masă consacrată progresului tehnic, 
fiind mobilizați in acest scop atit 
muncitorii, inginerii, cit și cadrele de 
conducere.

. Prima dintre secțiile prezentate 
tovarășului Nieolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu este și 
una dintre cale mai importante : aici 
are loc descompunerea unui model în 
..puncte", care sint ..transcrise" pe o 
cartelă perforată ce permite realiza
rea cu ajutorul mașinilor a cunoscu
telor „desene chinezești" pe mătase. 
Aceste metode sint de o mare diver
sitate și, mai ales, de o excepțională 
fidelitate față de subiectul de la care 
s-a pornit, indiferent dacă este vorba 
de transpunerea unui peisaj, a unui 
portret sau chiar a unor complicate 
lucrări de artă.

Inalții oaspeți români admiră mă
iestria, răbdarea, exactitatea 
lucrează muncitorii chinezi, 
bila lor voință de a realiza 
tot mai bune calitativ.

Sînt parcurse, in continuare, ate
lierele unde se bobinează firele de 
mătase. O mare atenție acordă oas
peții români secției de țesătorie — 
locul unde se realizează, practic, 
„frumusețile de mătase ale HangiOu- 

ca și secției de control final, o

explică gazdele — se

cu care 
admira- 
produse

La întreprinderea de mâtâsuri din Hangiou

adevărată expoziție ce cuprinde o 
mare parte din modelele realiza: -, 
întreaga producție este mecanizată. 
Tovarășul Nieolae Ceaușe.scu, tova
rășa Elena Ceaușescu se opresc la 
mașini, discută cu muncitoarele, al 
căror lucru est<! de o excepțională 
finețe, le felicită pentru arta lor.

Pretutindeni, inalții oaspeți români 
sini intimpinațf cu caldă simpatie, 
cu stringeri de mină și zimbete prie
tenești. Drumul spre ieșire este par
curs in aplauzele generale : sute de 
muncitori din secțiile cat e n-au putut 
fi vizitate din lipsă de timp au ieșit 
la ferestre. Se scandează pentru prie
tenia chino-română. penj.ru tovarășul 
Nieolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. pentru continua întărire 
a solidarității dintre partidele, sta
tele si popoarele noastre.

în continuare, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți oaspeți români au fost invi
tați de gazde să viziteze unul dintre 
cele mai renumite vestigii culturale 
ale orașului Hangiou — „Pagoda ce
lor șase armonii". Construită in tim
pul dinastiei Sung, in secolul al X-lea 
al erei noastre, ea este o grăitoare 
expresie a străvechii și bogatei arte 
chineze de pe aceste meleaguri.

Tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au urcat, 
însoțiți de oficialitățile chineze, nu
meroasele trepte interioare ale aces
tei impresionante construcții, cu o 
înălțime de 60 metri. Pe parcursul vi
zitei, oaspeții români au admirat cu 
interes diferitele detalii artistice și 
arhitectonice ale pagodei, cele 13 e- 
taje exterioare, făcind aprecieri elo
gioase la adresa măiestriei și gustului 
rafinat ale celor care au durat a- 
ceastă capodoperă a vechii arhitec
turi chineze.

Numeroși localnici au salutat pe 
tovarășul Nieolae Ceaușescu. pe to
varășa Elena Ceaușescu in timpul vi
zitei la această impunătoare operă a 
artei monumentale chineze. însoțind 
cu aplauze si stringeri îndelungi de 
miini trecerea prin mijlocul lor a 
inaltilor soli ai poporului român.

Oprindu-se pc Podul Cien Ten — 
care traversează fluviul Cien Ten- 
tiap. ce își poartă apele la poalele 
culmii pe care se află construită „Pa-

(Urmare din pag. I)
corilor externe. Vasile Musat. secre- 

.tar al C.C. al P.C.R., precum si Ni- 
colae Gavrilescu. ambasadorul Româ
niei in R.P. Chineză, alte persoane 
oficiale.

Din partea chineză au participat 
tovarășii Li Sien-nien. vicepreședinte 
al C.C. al Partidului Comunist Chi
nez. vicepremier al Consiliului dc 
Stat. Kcn Biao. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, vice- 
premier al Consiliului de Stat. Cen 
Mu-hua. membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
vicepremier al Consiliului de Stat, 
ministrul relațiilor economice cu ță
rile străine. Huan Hua. membru al 
C.C. al P.C. Chinez, ministrul aface
rilor externe. Li Cian, membru al 
C.C. al P.C. Chinez, ministrul comer
țului exterior, precum si Li Tin- 
ciuan. ambasadorul R.P. Chineze la 
București, alte persoane oficiale.

După ceremonia semnării. în aplau
zele celor prezenți tovarășii Nieolae 
Ceaușescu si Hua Kuo-fen și-au 
strins îndelung miinile. s-au îmbră
țișat cu căldură.

le sint 
succese 
întregii 
de asi-

ia Hangiou. Gazdelor, 
aceste locuri 
de noi și noi 

socialistă a

Inalții oaspeți apreciază calitatea țesâturilor la întreprinderea din Hangiou

goda celor sase armonii" — inalții 
oaspeți români, impreună cu gazdele, 
se fotografiază intr-o atmosferă de 
deosebită prietenie si căldură.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu mulțumesc gazdelor pen
tru deosebita primire ce le-a fost fă
cută, pentru manifestările de căldură 
și respect exprimate la tot _pasul in 
timpul șederii ' ' - - •
populației din 
adresate urări 
in construcția 
țări, in epopeea grandioasă 
gurare a bunăstării și progresului 
Chinei populare.

★
în cursul după-amiezii de vineri, 

tovarășul Nieolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, însoțiți de tovarășul 
Li Sien-nien cu soția, ceilalți tova
răși români și chinezi care l-au în
soțit pe președintele României la 
Canton și Hangiou, s-au reintors la 
Pekin.

în cadrul aceleiași ceremonii. în pre
zenta tovarășilor Nieolae Ceaușescu 
și Hua Kuo-fen. s-au semnat o serie 
de convenții si protocoale de apli
care a Acordului privind colaborarea 
economică și tehnică pc termen lung 
intre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Chineză 
— de către tovarășul Cornel Burtică, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior si co<W?- 
rării economice internaționale, si to
varășa Cen Mu-hua. vicepremier al 
Cohsiliului de Stat, ministrul relații
lor economice cu țările străine : Con
venția intre cele două țări privind 
înființarea reciproca de consulate ge
nerale și Planul de aplicare a Acor
dului de colaborare culturală intre 
Republica Socialistă România si Re
publica Populară Chineză pe anii 
1978—1979. de către tovarășii Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe, 
și Huiui Hua, ministrul afacerilor ex
terne.

în Încheierea solemnității, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășul Hua Kuo-fen, 
ceilalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat a celor două țări au 
ciocnit o cupă de șampanie.

vS.
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în vizitâ la „Pagoda

Noile tarife ale transportului in comun, 
in dezbaterea colectivelor de oameni ai muncii

Potrivit, hotăririi Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. ca ma
jorarea tariielor transportului în comun din unele localități ale țării să fie 
supuse discuției in colectivele de oameni ai muncii, ieri a continuat în uni
tăți economice și sociale din Capitală dezbaterea noilor tarife și a progra
mului de măsuri adoptate de plenara comitetului municipal de partid vizind 
îmbunătățirea continuă a activității in acest important sector de servire a 
populației. în cadrul dezbaterilor, numeroși vorbitori au făcut propuneri

valoroase cu privire la dezvoltarea șl modernizarea parcului de vehicule al 
I.T.B., asigurarea ritmicității și fluenței circulației, organizarea mai bună a 
acesteia în orele de virf, asigurarea unei densități de mijloace de transport 
pe trasee corespunzătoare traficului de călători, întărirea ordinii și discipli
nei pe trasee și în toate compartimentele întreprinderii. Totodată, oamenii 
muncii s-au angajat să sprijine activitatea I.T.B. astfel îneît să se asigure 
un transport pe măsura cerințelor îndreptățite ale populației.

Ședința ordinară a Consiliului
In zilele de 16—19 mai 1978 la Bu

dapesta s-a desfășurat, sub președin
ția comandantului-șef al Forțelor Ar
mate Unite, mareșalul Uniunii Sovie
tice V. G. Kulikov, ședința ordinară 
a Consiliului militar al Forțelor Ar
mate Unite al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

La lucrările Consiliului militar au 
participat reprezentanți ai armatei 
populare bulgare, armatei populare 
cehoslovace, armatei populare rtațio- 
nale a R.D. Germane, armatei polo
neze. armatei Republicii Socialiste 
România, armatei populare ungare și 
forțelor armate ale U.R.S.S.

militar al forțelor Armate Unite
Consiliul militar a analizat proble- 

rhe ale activității curente a Forțe
lor Armate Unite si a adoptat re
comandări corespunzătoare. Ședința 
Consiliului militar s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de cordialitate, prie
tenie si cooperare, caracteristică pen
tru relațiile dintre armatele frățești 
ale statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia.

★
Tovarășul Jânos Kădăr, prim-secre- 

tar al C.C. al P.M.S.U., i-a primit pe 
reprezentanții armatelor participante 
la ședința Consiliului militar.

celor șase armonii

Cronica zilei

Răspunsuri Ia întrebări formulate în cadrul dezbaterilor
în cursul dezbaterilor ce au avut 

loc pînâ acum în colectivele de oa
meni ai muncii din întreprinderi și 
instituții ale Capitalei au fost for
mulate întrebări cu privire la modul 
în care vor fi reglementate unele 
probleme legate de introducerea 
noilor tarife ale transportului în 
comun. Am solicitat tovarășului ing. 
DUMITRU STOIAN, directorul I.T.B., 
răspunsuri la cîteva din aceste 
întrebări.

ÎNTREBARE : Pină la ce dată 
rămîn valabile actualele tichete de 
călătorie ?

RĂSPUNS : Avînd în vedere că 
aplicarea noilor tarife urmează să 
înceapă de la 1 iunie a.c. și ținînd 
seama de faptul că prin rețeaua 
comercială s-au vîndut tichete 
pentru călătorii anticipate, acestea 
rămîn valabile pînă la 30 iunie 
a.c. După această dată, tichetele 
neconsumate pot fi predate cen
trelor de vînzare ale I.T.B., care 
vor restitui posesorilor lor contra
valoarea acestora.

ÎNTREBARE : Ce se întîmplă cu 
abonamentele cumpărate, la pre
țul actual, pentru luna iunie ?

RĂSPUNS : Acestea rămîn vala
bile pe luna respectivă.

ÎNTREBARE : Se vor face dife
rențieri de prețuri pentru liniile 
rapide de autobuze față de liniile 
normale ?

RĂSPUNS : Nu. Tariful unic de 
1,25 lei la autobuze se aplică pe 
toate liniile — normale sau rapide,

cu excepția celor care au și carac
ter preorășenesc.

Pentru liniile de autobuze (nor
male sau rapide) care au și carac
ter preorășenesc se mențin tari
fele maxime actuale, care devin 
unice, valabile pe orice distanță a 
liniei respective.

Abonamentele . lunare, cu călă
torii nelimitate, pe fiecare din 
aceste linii, vor fi de 60 lei. De ase
menea, abonamentul lunar, cu că
lătorii nelimitate, valabil pe orice 
mijloc de transport în comun, în 
valoare de 120 lei, va fi valabil și 
pe aceste linii.

ÎNTREBARE : Se va mai men
ține diferența de clasă pentru bi
letele de călătorie cu tramvaiul ?

RĂSPUNS : La tramvai se va 
introduce tariful unic de 0,65 lei. 
fără nici o diferență de clasă.

Dumitru TIRCOB

Opinii, propuneri constructive pentru îmbunătățirea 
condițiilor de transport

I

Plecarea delegației Partidului Socialist Portughez
Delegația Partidului Socialist Por

tughez, condusă de Manuel Tito de 
Morais, membru al Secretariatului 
P.S.P., vicepreședinte al Adunării 
Republicii, care s-a aflat in țara 
noastră la invitația C.C. al P.C.R., a 
fost primită de tovarășul Nieolae 
Giosan, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii Adunări 
Naționale.

De asemenea, delegația a avut con
vorbiri la comitetele județene de

partid Buzău și Brașov, a vizitat în
treprinderi industriale, unități agri
cole și obiective social-culturale din 
Capitală și din județele menționate.

La plecare, delegația Partidului 
Socialist Portughez a fost salutată de 
tovarășii Virgil Cazacu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass și Du
mitru Turcuș, adjuncți de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., Constantin Ma
rin, vicepreședinte al U.N.C.A.P.

Ora 14,30. La confluența 
schimburilor I și II, în toa
tă' întreprinderea „Vulcan", 
pe secții și ateliere, s-au 
dezbătut măsurile propuse 
pentru corelarea costului 
transportului in comun in 
Capitală cu cheltuielile 
efective, în contextul ma
jorării continue a retribu
ției oamenilor muncii și a 
cerințelor de îmbunătățire 
a acestui transport. în sec
ția forjă, oamenii au gă
sit un loc potrivit în aer 
liber, chiar la intrarea in 
atelier ; un motiv în plus 
ca dezbaterea să fie deschi
să și lucrurile să se spună 
pe față, muncitorește.

— Ca unul care călăto
resc zilnic cu I.T.B.-ul. 
cum ii zicem noi, îmi dă
deam seama și eu că între
prinderea respectivă nu pu
tea face față numai cu în
casările la toate cheltuielile 
ei — și-a spus părerea mun
citorul Dumitru Miron. Cu 
40 de bani dintr-un capăt

intr-altul al orașului, cum 
să fii rentabil ? După a- 
ceastă imbunătățire a tari
felor. sperăm însă si avem 
dreptul să pretindem să se 
ia în permanentă măsuri 
pentru ca, intr-un timp cit 
mai scurt, tramvaiele, au

trasee fractionate, între 
care legătura se face greu 
și în loc să vii direct la 
lucru, te dai jos și mai aș
tepți tramvaiul o dată.

— Propun să se facă un 
orar de transport mai adec
vat, să scăpăm de Unele

ÎNTREPRINDEREA „VULCAN“

tobuzele si troleibuzele să 
meargă mai bine.

— Și eu sînt de acord <m 
noile tarife și apreciez ca 
majorarea acestora în două 
etape este bine gîndită, cu 
grijă pentru oameni — a 
spus Radu Codiță. Aștep
tăm însă ca I.T.B. să răs
pundă cu seriozitate acestor 
măsuri inițiate de partid și 
înțelese muncitorește de 
noi și să chibzuiască mat 
bine cum să-și îmbunătă
țească activitatea. Aș pro
pune să se revadă unele

neajunsuri. De pildă, seara 
ieșim din schimb la 22,30 , 
pină ne schimbăm, pînă 
ieșim pe poartă, se face 
ora 23. Tramvaiele, ia-le de 
unde nu-s, că încep să «e 
retragă. Deci, să fie corela
re de orar și program nu 
numai dimineața, ci și sea
ra. (Ion Chiriță).

— îmi dau seama că a-, 
cum și mai mult ca înaințe 
vor fi solicitate abona 
mentele. Aș propune ca 
I.T.B. să studieze serios 
problema și să se găsească

forme potrivite, prin care 
să le putem procura cu 
ușurință, poate chiar să ’ le 
găsim la anumite chioșcuri. 
(Nieolae Florian).

— Solicit cu acest prilej 
in mod colegial tovarășilor 
de la I.T.B. să ia măsurile 
cuvenite pentru a întări în 
viitor activitatea de revizie 
si control, astfel incit să 
nu mai vedem pe trasee ve
hicule ‘ defecte, dar abia ie
șite din depou. (loan Bo- 
toș).

...întrebări. observații, 
propuneri. Unde a fost ca
zul, s-au dat răspunsurile 
pe loc. Cele mai multe din
tre acestea vor fi, desigur, 
centralizate și comunicate 
întreprinderii de transport 
in comun bucurestene. Pă
reri exprimate deschis, 
observații directe, dezbate
re de oameni gospodari, 
care se știu responsabili și 
stăpini pe rosturile lor.

Dinu POPESCU

tv
PROGRAMUL 1

12,00 Telex
12,05 Roman-foileton ,,Familia Palliser".

Reluarea episodului 12
13,00 Curs de limba spaniolă.
13,25 Concert distractiv
14,15 Creatorul șl epoca sa : Geo Bogza 
15,00 Stadion.
16,40 Publicitate
16.45 Clubul tineretului
17.45 Agenda cultural-artistică.

18,15 Săptămlna politică internă șl In
ternațională

18.30 Antologia filmului pentru copil șt 
tineret : Charles Chaplin

19.30 Telejurnal
20,00 La ordinea zilei tn economie
20.10 Teleenciclopedia
20.40 Mari filme western : Legea șl Jack 

Wade. Premieră pe țară. Producție 
a studiourilor americane

22.10 Intilnire cu satira și umorul
22.40 Telejurnal

PROGRAMUL 2

20.00 La ordinea zilei în economie
20.10 Desene animate
20,25 Bijuterii muzicale
21.10 Moștenire pentru viitor
21,55 Caseta cu imagini

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 21, 

22 și 23 mai. In țară : Vremea va fi in 
general instabilă la Început, apoi tn 
ameliorare. Cerul va fi variabil. La 
Începutul Intervalului vor cădea ploi 
locale tn vestul și sudul țării, precum 
și in zonele de munte și Izolat. In ce
lelalte regiuni. Apoi ploile vor deveni 
izolate în cea mai mare parte a tării. 
Vintul va sufla slab pină la moderat.

cu intensificări de scurtă durată In 
Banat, Oltenia, Muntenia și zona de 
munte (40—50 km pe oră), predominînd 
la început din sud, apoi din est. Tem
peraturile minime vor fl cuprinse in
tre 6 și 16 grade, iar cele maxime In
tre 16 și 26 de grade, local mal ridi
cate. Izolat, condiții de grindină. tn 
București : Vremea va fi ușor instabilă 
la început, apoi va deveni tn general 
frumoasă. Cerul va £1 variabil. Averse 
de ploaie, Însoțite de descărcări elec
trice, se vor semnala in primele zile. 
Vînt moderat, cu intensificări de scur
tă durată. Temperatura ușor variabilă.

Prin Decret prezidențial, tovarășul 
Ionel Diaconescu a fost numit am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste România 
în Republica Socialistă Cehoslovacă, 
în locul tovarășului Teodor Haș. care 
a primit alte însărcinări.

★
Vineri dimineață au început, în Ca

pitală, lucrările reuniunii Comitetu
lui Executiv al Federației Internațio
nale a Sportului Universitar (F.I.S.U.) 
la care participă, alături de membrii 
acestuia, reprezentanți ai organizații
lor sportive studențești din Mexic și 
Brazilia.

La deschiderea lucrărilor, partici- 
panții au fost salutați de tovarășul 
Ion Sasu, președintele Consiliului 
U.A.S.C.R.

Dr. Primo Nebiolo, președintele 
F.I.S.U., a prezentat raportul privind 
activitatea desfășurată de federație 
de la ultima reuniune a comitetului 
executiv. Pe agenda reuniunii figu
rează și dezbaterea problemelor le
gate de competițiile sportive studen
țești, organizate sub egida F.I.S.U. în 
acest an, precum și cu privire la 
Campionatul mondial universitar de 
judo (Brazilia) și „Universiada" din 
1979 (Mexic).

★
Noii ambasadori în țara noastră ai 

Republicii Islamice Mauritania. Ba 
Mamadou Alassane, Republicii Gui
neea, Kerfalla Cisse, și Republicii 
India, Ashok Kumar Ray, au depus, 
vineri, coroane de flori la Monumen
tul eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru socia
lism.

★
In sala Asociației artiștilor foto

grafi din Capitală a avut loc. vineri 
la amiază, vernisajul expoziției pic
torului mexican Gustavo Sanchez 
Tudon. Sînt expuse aproape 30 de lu
crări, cîteva dintre ele inspirate de 
peisajul și obiceiurile din țara noas
tră pe care artistul le-a cunoscut vi- 
zitind unele zone pitorești.

La vernisaj, la care a fost prezent 
Si artistul expozant, au rostit alo
cuțiuni Mircea Deac. directorul O- 
ficiului de expoziții, si Vasile Drăguț, 
rectorul Institutului de arte plastice 
„Nieolae Grigorescu".

Au asistat, reprezentanți ai Amba
sadei Statelor Unite Mexicane Ia 
București.

LOTO
DIN 19 MAI 1978

Extragerea I : 32 62 2 46 75 9 47 
86 58.

Extragerea a Il-a : 57 83 34 67 18 
25 70 39 48.

realiz.au
penj.ru
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în timpul conferinței de presă

Recepție în onoarea tovarășului Hua Kuo-fen
(Urmare din pag. I)
tar al C.C. al P.C.R., Vasile Pungan, 
membru al C.C. al P.C.R., ministru 
la Președinția Republicii Socialiste 
România, șef al grupului de consi
lieri ai președintelui Republicii.

Erau prezenți Nicolae Gavrilescu, 
ambasadorul României la Pekin, și

Toastul tovarășului j Toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu Hua Kuo-fen

(Urmare din pag. I)
Pretutindeni am fost întimpinați 

cu deosebită cordialitate, cu emoțio
nante manifestări exprimînd senti
mente de prietenie și bucurie sin
ceră. în toate acestea vedem o grăi
toare expresie a bunelor și trainicelor 
relații de colaborare , si solidaritate 
dintre tarile si popoarele noastre, a 
stimei și prețuirii ce si le nutresc 
reciproc oamenii muncii români si 
chinezi.

Totodată, am constatat că poporul 
chinez, ca si poporul român, este ani
mat de aspirațiile nobile si voința 
fermă de a trăi in pace si prietenie 
cu alte popoare.

Am fost profund Impresionați de 
eforturile ne care le depun oamenii 
muncii chinezi, care, intr-o strînsă 
unitate, sub conducerea Partidului 
Comunist Chinez, in frunte cu tova.- 
rășul Hua Kuo-fen, transpun in 
viată hotărîrile Congresului al XI-lea 
privind modernizarea industriei si 
agriculturii. dezvoltarea stiintei. 
transformarea Chinei, oină la sfirsi- 
tul secolului, intr-un stat socialist 
puternic si înfloritor. Ca prieteni si 
tovarăși apropiati. ne bucură succe
sele poporului chinez în dezvoltarea 
în ritm înalt a forțelor de producție, 
în valorificarea marilor resurse ma
teriale si umane ale tării. în fău
rirea unui viitor liber și prosper.

Am dori să vă adresăm încă o 
dată, dumneavoastră, comuniștilor si 
întregului popor, cele mai calde fe
licitări pentru realizările obținute si 
să vă urăm noi si noi succese in în
făptuirea hotărârilor Congresului al 
XI-lea. în construcția socialismului, 
în ridicarea bunăstării si fericirii 
poporului chinez, >

Dragi tovarăși.
Doresc să exprim deosebita satis

facție pentru rezultatele convorbiri
lor purtate cu dumneavoastră, tova
rășe Hua Kuo-fen. cu ceilalți con
ducători de partid si de stat chinezi, 
si care îsi găsesc concretizarea în 
Acordul de colaborare economică 
și tehnică pe termen lung și în ce
lelalte documente comune semnate 
cu puțin timp înainte. Am convenit 
împreună să intensificăm schimburile 
și colaborarea economică, tehnico- 
stiintifică si culturală, să întărim 
conlucrarea si solidaritatea intre 
Partidul Comunist Român si Parti
dul Comunist Chinez, intre Republica 
Socialistă România și Republica Popu
lară Chineză.

Toate acestea corespund pe deplin 
intereselor și dorințelor popoarelor 
român si chinez de a se intrajutora 
in construcția socialismului si comu
nismului, slujind în același timp cau
zei generale a socialismului, progre
sului și păcii în lume.

în timpul convorbirilor noastre am 
abordat, de asemenea, un cerc larg 
de probleme ale vieții internaționale 
actuale și am ajuns la înțelegerea de 
a întări conlucrarea dintre țările si 
partidele noastre pentru solutionarea 
constructivă a acestor probleme. în 
slujba cauzei libertății șl independen
ței popoarelor, a progresului și păcii 
in lume.

Situația internațională complexă 
impune, mai mult ca oricind. întă
rirea colaborării și solidarității for
țelor progresiste, antiimperialiste in 
lupta împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialismului. 
pentru instaurarea în lume a unor 
raporturi noi de respect al dreptului 
sacru al fiecărui popor de a fi stăpin 
pe bogățiile sale, pe destinul său, de 
a se dezvolta liber, corespunzător in
tereselor și aspirațiilor sale vitale, 
cauzei generale a colaborării si păcii.

Considerăm că in lumea de azi sint 
mai actuale decit oricind principiile 
socialismului științific potrivit căro
ra nu poate fi liber si nu se poate 
dezvolta în mod corespunzător un 
popor care asuprește alte popoare, 
care nu respectă dreptul la viată li
beră al celorlalte națiuni. Iată de ce, 
o cerință arzătoare a vieții interna
ționale contemporane este promova
rea fermă in practică a respectului 
independentei și suveranității po
poarelor. neamestecului in treburile 
interne si a avantajului reciproc, re
nunțării la forță si la amenințarea cu 
forța, conlucrarea liberă. în spirit de 
deplină «egalitate. între toate natiuJ 
nile.

Pentru a construi cu succes socialis
mul. ca si pentru dezvoltarea econo
mică și socială independentă a fiecă
rei țări, pentru a-și asigura progresul 
si bunăstarea, popoarele au nevoie de 
pace. Tocmai de aceea lupta pentru o 
dezarmare reală, și în primul rind 
pentru dezarmarea nucleară, consti

Li Tin-ciuan, ambasadorul R.P. Chi
neze la București.

Recepția a reunit, de asemenea, 
șefii misiunilor diplomatice acredi
tați la Pekin, alți membri ai corpu
lui diplomatic, precum si corespon
denții presei străine.

Palatul Adunării Naționale a Re
prezentanților Populari a R.P. Chine
ze. unde a avut loc recepția, este 

tuie una din cerințele fundamentale 
ale epocii noastre. Vă putem asigura, 
dragi tovarăși și prieteni chinezi, că 
Partidul Comunist Român, Republica 
Socialistă România vor face totul 
pentru a-și aduce contribuția Ia în
tărirea păcii, la dezvoltarea colabo
rării internaționale, a unor relații 
democratice, de prietenie intre toate 
popoarele, fără deosebire de orîn- 
duire socială, la făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte pe planeta 
noastră.

Dragi tovarăși și prieteni.
Vom părăsi miine țara dumnea

voastră cu amintiri de neuitat, cu 
sentimentele cele mai calde de pre
țuire și stimă pentru poporul chi
nez, pentru partidul său comunist. 
Vom duce cu noi și vom împărtăși 
poporului român căldura sentimente
lor frățești pe care ni le-au arătat 
permanent oamenii muncii chinezi. 
Doresc să exprim acum, înainte de 
sfîrșttul vizitei, viile noastre mulțu
miri pentru ospitalitatea și prietenia 
deosebită de care ne-am bucurat din 
partea conducerii de partid și de stat 
chineze, a dumneavoastră, tovarășe 
Hua Kuo-fen, a minunatului popor 
chinez.

Vom fi, la rîndul nostru, foarte 
bucuroși, stimate tovarășe Hua Kuo- 
fen, să vă oferim ospitalitatea in 
Republica Socialistă România și sâ 
continuăm dialogul sincer și tovără
șesc pe care l-am început aici, la 
Pekin.

Sintem convinși că vizita și înțele
gerile la care am ajuns vor marca un 
nou moment important în cronica 
prieteniei româno-chineze, vor da un 
nou și puternic impuls colaborării 
dintre partidele și țările noastre, în 
interesul celor două popoare, al 
cauzei socialismului, înscriindu-se, 
totodată, ca o contribuție la lupta for
țelor înaintate ale lumii de -azi pen
tru progres, colaborare și pace.

Exprimînd încă o dată satisfacția 
pentru rezultatele vizitei, vă invit, 
dragi tovarăși și prieteni, să toas
tăm :

Pentru marele și ej-oicul popor 
chinez, făuritor conștient al noii sale 
istorii socialiste 1

Pentru gloriosul Partid Comunist 
Chinez, conducătorul încercat al 
marii națiuni chineze pe calea liber
tății și demnității, a socialismului, a 
bunăstării și fericirii !

Pentru prietenia și solidaritatea 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Chineză, din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chinez, dintre 
popoarele român și chinez-!

în sănătatea tovarășului Hua 
Kuo-fen, președintele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Chi
nez, premierul Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Chineze !

în sănătatea celorlalți conducători 
de partid și de stat chinezi prezenți 
la acest banchet !

în sănătatea dumneavoastră, a tu
turor ! (Aplauze). 

După încheierea convorbirilor oficiale

feeric luminat, ghirlande strălucitoa
re decupind pe fondul, nopții contu
rurile acestui impozant edificiu, ele
mentele sale arhitecturale în stilul 
clasic chinez,

în sunetele unui marș de ceremo
nie. în marea sală a recepției pătrund 
tovarășul Nicolae Ceaușescu si to
varășa Elena Ceaușescu. salutați cu 
■multă căldură de toți cei prezenți.

(Urmare din pag. I)
ale noastre, precum si privind pro
bleme internaționale de interes co
mun. convorbiri care s-au desfășurat 
într-o atmosferă deosebit de caldă 
si prietenească si care s-au bucurat 
de succes deplin. Noi am semnat un 
nou acord de colaborare tehnico-eco- 
nomicâ între țările noastre si proto
coale corespunzătoare, precum și do
cumente referitoare la colaborarea in 
domeniile consular si cultural. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu a vizitat la 
Pekin. Canton și Hangiou fabrici, o 
unitate militară și institute de cerce
tări științifice, a asistat la programul 
artistic-sportiv. a avut întîlniri cor
diale și prietenești cu oameni ai 
muncii din tara noastră, elogiind cu 
căldură succesele obținute de poporul 
nostru în revoluția si construcția so
cialistă. Noi vedem în această vizită 
o mare încurajare și un puternic 
sprijin acordate de poporul frate ro
mân poporului chinez. Această vi
zită a contribuit si mai mult la dez
voltarea prieteniei revoluționare și a 
unității de luptă dintre cele două 
partide, țări și popoare ale Chinei sî 
României și va avea semnificații 
profunde pentru relațiile de priete
nie și colaborare dintre țările noas
tre. pentru lupta comună a celor 
două popoare ale noastre si pentru 
evoluția situației internaționale.

China si România sint țări socia
liste prietene, cele două partide ale 
Chinei și României sint partide 
marxist-leniniste frățești.. Noi ne-am

încheierea convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. I)
M.A.E., Lin Hua, director adjunct al 
protocolului.

Convorbirile au prilejuit un larg 
schimb de informații cu privire la 
activitatea vastă pe care Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist Chinez o desfășoară pentru con
struirea societății socialiste si pentru 
asigurarea bunăstării și fericirii po
poarelor celor două țări, precum și 
abordarea unui amplu cerc de pro
bleme privind relațiile de colaborare 
prietenească și solidaritate intre cele 
două partide și state, raporturile de 
conlucrare pe plan economic, tehni- 
co-științific și cultural, in construcția 
socialistă.

Au fost, de asemenea, discutate 
probleme actuale ale situației inter
naționale. ale luptei popoarelor, a 
forțelor înaintate pentru socialism, 
pentru progres și pace.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale României și Chinei.

în timpul recepției. tovarășii 
Nicolae Ceaușescu si Hua Kuo-fen 
au rostit toasturi.

Participanții la recepție au urmărit 
cu deosebit interes toasturile rostite, 
viu aplaudate în repetate rinduri.

Recepția s-a desfășurat intr-o at
mosferă de caldă prietenie.

manifestat întotdeauna reciproc sim
patia. ne-am sprijinit unul pe altul 
si relațiile noastre se dezvoltă foar
te bine. Călăuzindu-ne după indica
țiile pe care le-au dat președintele 
Mao Tzedun și premierul Ciu En-lai 
în timpul vieții, vom depune și în 
viitor toate eforturile pentru conso
lidarea și dezvoltarea continuă a re
lațiilor de prietenie și colaborare 
dintre partidele, țările si popoarele 
chinez și român. în lupta împotriva 
imperialismului, hegemonismului și 
pentru construcția socialistă vom 
continua să stăm cu fermitate de 
partea eroicului popor român, vom 
fi strins uniți cu el. luptînd umăr 
la umăr si nășind împreună înainte.

Veți pleca mîine în vizită în R.P.D. 
Coreeană, tară vecină, prietenă a 
noaștră. Vă urăm anticipat succes 
deplin în această vizită.

în încheiere, propun să toastăm : 
Pentru dezvoltarea continuă a prie

teniei revoluționare si a unității mi
litante dintre partidele, țările și po
poarele Chinei și României .'

Pentru noi succese ale poporului 
român în construirea socialismului !

în sănătatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu 1

în sănătatea tovarășilor români ! 
în sănătatea șefilor misiunilor di

plomatice si a soțiilor lor 1
în sănătatea tovarășilor si priete

nilor prezenți la această recepție 1 
(Aplauze).

în cadrul convorbirilor s-a relevat 
că vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu constituie un moment de 
importantă istorică în dezvoltarea 
prieteniei, colaborării și solidarității 
între partidele, țările și popoarele 
noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a invitat pe to
varășul Hua Kuo-fen să facă o vizită 
oficială de prietenie in România.

Invitația a fost acceptată cu 
plăcere.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie tovără
șească, ce caracterizează ansamblul 
raporturilor dintre popoarele român 
și chinez, dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Chinez, 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Chineză.

Conferința de presă a tovarășului Nicolae Ceaușescu
! Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
i secretar general al Partidului Comu

nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a întîlnit, vi
neri după-amiază, cu reprezentanții 
presei și radioteleviziunii din Pekin

| și cp corespondenții străini acreditați 
i în capitala R.P. Chineze.

împreună cu șeful statului român 
se aflau tovarășa Elena Ceaușescu, 
precum și tovarășii Cornel Burtică, 
Dumitru Popescu. Ștefan Andrei, 
Vasile Mușat, Vasile Pungan. Nicolae 
Gavrilescu, ambasadorul țării noas
tre la Pekin.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
întîmpinat de asistentă cu vii 
aplauze.

Răspunzînd dorinței ziariștilor pre? 
zenți, președintele Nicolae Ceaușescu 
a făcut următoarea declarație :

Tovarăși, domnilor.
Aș dori, în primul rînd, să încep

■ prin a menționa cu multă satisfacție 
că vizita oficială de prietenie pe care 
am făcut-o in Republica Populară 
Chineză s-a desfășurat în bune con
diții. Am avut cu președintele Hua 
Kuo-fen convorbiri asupra evoluției 
în continuare a relațiilor bilaterale. 
Am constatat împreună că, pe baza 
Înțelegerilor din 1971 cu președintele 
Mao Tzedun și premierul Ciu En-lai, 
relațiile româno-chineze s-au dezvol
tat . in». toate domeniile. Am convenit 
asupra evoluției în continuare a rela
țiilor bilaterale. Am convenit, tot
odată. să extindem colaborarea eco
nomică și tehnico-științifică dintre 
țările noastre. în acest sens, cu pu
țin timp înainte, am semnat un acord 
de colaborare economică și tehnică 
între România și China. De aseme- 
țnea, au fost semnate o serie de alte 
înțelegeri și protocoale cu privire la 
relațiile dintre cele două țări. însăși 
semnarea acordului de colaborare de 
către președinții celor două țări de
monstrează cu putere dorința comu
nă de a ridica relațiile româno-chi
neze pe o treaptă superioară. Fără 
îndoială, că aceste relații corespund 
intereselor Partidului Comunist 
Român și Partidului Comunist Chi
nez, intereselor poporului român și 
poporului chinez, precum și cauzei 
generale a progresului, socialismului 
și păcii.

La baza relațiilor dintre România 
și China stau principiile deplinei 
egalități în drepturi, respectului in
dependentei și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile in- 

i terne, întrajutorarea .tovărășească in 
ș construcția socialismului. Iată de ce 

aș dori să apreciez acum, cu puțin 
înainte de a părăsi China, că rezul
tatele vizitei și convorbirilor purtata 
sint foarte bune.

Exprim și în acest cadru satisfac
ția și mulțumirile noastre pentru 
primirea ospitalieră, călduroasă de 
care ne-am bucurat atît din partea 
conducătorilor chinezi, cît și- a po
porului chinez. în întreprinderile si 
orașele pe care le-am vizitat, ca si 
în cadrul informărilor reciproce, am 
constatat cu multă bucurie entuzias
mul cu care poporul chinez înfăp
tuiește hotărîrile Congresului al 
XI-lea al Partidului Comunist Chi
nez privind dezvoltarea industriei și 
agriculturii, a științei si celorlalte 
ramuri de activitate, modernizarea 
Chinei, transformarea ei. oină în 
anul 2000, intr-un stat socialist avan
sat si puternic.

As dori să menționez că am ră
mas cu impresia profundă că po
norul chinez este strins unit in ju
rul Partidului Comunist Chinez, al 
Comitetului său Central, al. pre
ședintelui Hua Kuo-fen. care, așa 
cum am constatat, se bucură de o 
mare stimă si dragoste. Plecăm cu 
convingerea că obiectivele pe care 
poporul chinez si le-a propus se 
află în miini sigure, că ele vor fi 
realizate cu succes.

Am făcut un schimb de păreri si 
asupra diferitelor probleme interna
ționale. Noi considerăm că viata in
ternațională continuă să fie destul de 
complicată, dar apreciem că forțele 
progresiste, antiimperialiste dispun 
de forța necesară ca. actionind în 
deplină unitate, să poată împiedica 
înrăutățirea situației si să asigure 
pacea.

Desigur, mai mult ca oricind este 
necesar să se facă totul pentru res
pectarea. în relațiile dintre state, a 
principiilor deplinei egalități în drep
turi. independentei si suveranității 
naționale, neamestecului în treburile 
interne, renunțării la forță si la 
amenințarea cu forța. De altfel, după 
cum este cunoscut, aceste principii 
se afirmă cu putere ne plan inter- 

i național. Popoarele sint tot mai ho- 
tărite să devină stăpîne pe bogă
țiile lor naționale, să-si asigure dez
voltarea independentă. Practica de
monstrează că numai respectind 
dreptul fiecărui popor la dezvoltare 
liberă si independentă se poate asi
gura soluționarea problemelor com
plexe ale vieții internaționale, întări 
colaborarea si pacea în lume.

I România este profund interesată 

în înfăptuirea securității în Europa. 
Nu sîntem satisfăcuți de rezultatele 
reuniunii de la Belgrad și conside
răm necesar șă fie intensificate efor
turile pentru înfăptuirea documen
telor semnate la Helsinki. îndeosebi 
se impune să se treacă la dezanga
jarea militară, fără de care nu se 
poate vorbi de securitate și pace in 
Europa, ca, de altfel. în întreaga lume, 
în acest context, sîntem profund in
teresați și acționăm pentru intensi
ficarea colaborării in Balcani.

Ne pronunțăm cu fermitate pentru 
rezolvarea politică a conflictului din 
Orientul Mijlociu, astfel îneît să se 
ajungă la retragerea Israelului din 
teritoriile arabe ocupate în 1967, la 
soluționarea problemei palestiniene 
pe baza dreptului la autodeterminare, 
inclusiv la constituirea unui stat pa
lestinian arab independent. Este ne
cesar să se asigure participarea tu
turor statelor interesate la soluțio
narea acestor probleme, inclusiv a 
O.E.P., ca reprezentant autentic al 
palestinienilor. Este de înțeles că 
pacea din Orientul Mijlociu trebuie 
să asigure integritatea teritorială și 
suveranitatea tuturor statelor.

Ne pronunțăm pentru soluționarea 
pe calea tratativelor intre africani a 
problemelor din Africa. Interesele 
dezvoltării economice, ale apărării 
și întăririi independenței impun ca 
aceste state să-și întărească unitatea 
și solidaritatea. Sprijinim activ lupta 
de eliberare națională din Namibia 
și Rhodesia, lupta împotriva politicii 
de apartheid din Africa de Sud, așa 
cum ne pronunțăm în'■sprijinul tu
turor mișcărilor de eliberare națio
nală, pentru dreptul popoârelor de a 
fi stăpîne pe destinele lor. Conside
răm că este timpul ca popoarele să 
acționeze unite pentru a pune capăt 
cu desăvirșire politicii imperialiste, 
colonialiste, neocolonialiste.

Nu aș putea să nu mă refer la 
problemele subdezvoltării. Se cu
noaște că mai bine de două treimi 
din omenire o constituie țările să
race. Este adevărat că acesta este 
rezultatul politicii de exploatare im
perialistă și colonialistă. Acum este 
necesar însă nu numai să facem con
statări cu privire la cauzele acestor 
stări de lucruri, ci să acționăm cu 
ioate forțele pentru lichidarea lor, 
pentru făurirea unei noi ordini eco
nomice internaționale, care să per
mită progresul mai rapid al țărilor 
în curs de dezvoltare, să ducă la 
relații echitabile în comerțul inter
național, să deschidă calea accesului 
la tehnologiile modeme pentru toate 
statele, să asigure progresul și sta
bilitatea întregii economii interna
ționale.

România se pronunță cu fermitate 
pentru dezarmare, și în primul rind 
pentru dezarmarea nucleară. Pentru 
dezvoltarea lor economico-socială in
dependentă, toate popoarele au ne
voie de pace. Iată de ce noi dorim 
ca la apropiata sesiune a Organiza
ției Națiunilor Unite să se adopte 
măsuri concrete în direcția dezar
mării. Este de la sine înțeles că a- 
tunci cind vorbim de dezarmare și, 
în primul rînd, de dezarmarea nu
cleară, se presupune ca aceasta să 
înceapă cu țările mari, cu cei ce 
dispun de cele mai multe și mai mo
deme armamente, asigurindu-se un 
control internațional corespunzător, 
precum și participarea tuturor state
lor, indiferent de mărimea lor, la 
realizarea măsurilor respective.

Acestea sint unele din preocupările 
actuale ale României socialiste pe 
plan internațional. Noi avem convin
gerea că popoarele dispun de forța 
necesară pentru a se face ascultate, 
pentru a asigura o politică nouă, de
mocratică în lume. în ce o privește. 
România va dezvolta relații cu toate 
statele, fără deosebire de orinduire 
sopială.

în problemele luptei pentru pace, 
in alte probleme ale vieții interna
ționale, România și China conlucrea
ză strins și, fără îndoială, în viitor 
această conlucrare se va accentua.

încă o dată, doresc să menționez 
cu multă satisfacție că vizita in 
China și convorbirile avute cu pre
ședintele Hua Kuo-fen și cu alți 
conducători chinezi au deschis noi 
perspective dezvoltării relațiilor din
tre partidele și popoarele noastre.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a răspuns la o serie de 
întrebări ale reprezentanților presei 
chineze și străine :

MU KUAN-JEN, reprezentan
tul agenției China Nouă : Am 
ascultat cu bucurie expunerea 
tovarășului președinte Nicolae 
Ceausescu. Am ascultat eu 
bucurie prezentarea tovarășului 
Nicolae Ceausescu despre rezul
tatele acestei vizite. Aș dori 
să-l rog pe tovarășul președinte 
să ne vorbească ceva despre 
perspectivele dezvoltării relați
ilor dintre partidele si statele 
noastre.

RĂSPUNS : Am menționat deja 
că împreună cu președintele Hua 

Kuo-fen am ajuns la înțelegeri co
mune privind extinderea colaborării 
economice și tehnico-științifice, pre
cum și la intensificarea contactelor 
intre partidele și popoarele noastre, 
însăși semnarea, cu puțin timp îna
inte, a acordului de colaborare pe 
termen lung demonstrează perspec
tivele create in această direcție.

HANS BERGMANN, cores
pondent al postului de radio 
A.R.D. — R.F. Germania : Am 
auzit că dumneavoastră faceți 
o vizită in Vietnam si Kampu
chia. Vă gindiți să mediali in 
conflictul dintre aceste două 
tari ?

RĂSPUNS : Este adevărat că voi 
face vizite de prietenie în Vietnam 
și Kampuchia, însă acestea au drept 
scop discutarea problemelor legate 
de relațiile dintre țările noastre. 
Considerăm că problemele dintre Viet
nam și Kampuchia trebuie soluțio
nate de către cele două țări intere
sate pe calea tratativelor.

ALAIN JACOB, coresponden
tul cotidianului „Le Monde“ : 
Domnule președinte, este ade
vărat că în timpul convorbirilor 
dumneavoastră cu conducătorii 
chinezi ați vorbit si despre pro
blemele mișcării comuniste in
ternaționale și, in mod special, 
despre euroeomunism?

RĂSPUNS : Am făcut un schimb 
de păreri asupra problemelor miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale. Problemele activității 
partidelor comuniste din Europa oc
cidentală privesc partidele respecti
ve. Este cunoscut că România între
ține relații bune cu aceste partide 
și considerăm că activitatea lor co
respunde condițiilor concrete din 
țările respective. Este dreptul fie
cărui partid de a-și elabora linia 
politică in mod independent, cores
punzător realităților din țara in care 
își desfășoară activitatea.

PHILIP SHART, corespon
dentul postului de radio B.B.C. : 
Domnule președinte, recent ați 
vizitat Statele Unite ale Ameri
ca. Ati adus un mesaj din par
tea președintelui Carter pentru 
președintele Kim Ir Sen ?

RĂSPUNS : Este adevărat că am 
vizitat de curînd Statele Unite și, 
după cum știți, vizita s-a încheiat 
cu rezultate bune. Nu mi-am pro
pus să transmit din partea președin
telui Carter vreun mesaj altui pre
ședinte. România se pronunță însă 
ferm în sprijinul propunerilor pre
ședintelui Kim Ir Sen pentru reu- 
nificarea pașnică a Coreei de nord 
și de sud.

PHILIP SHART : Dacă îmi 
permiteți, mai pun o întrebare. 
Ati ajuns la un acord in dome
niul economic intre România si 
China ?

RĂSPUNS : Am menționat în de
clarația mea și în răspunsul la o în
trebare anterioară că. puțin înainte, 
am semnat, împreună cu președintele 
Hua Kuo-fen, un acord de colaborare 
de lungă durată.

HANS BERGMANN : Domnu
le președinte, dacă sinteti infor
mat despre evenimentele din 
Zair, ce comentariu puteti face ?

RĂSPUNS : Am aflat despre aceste 
evenimente. Consider că ele privesc 
guvernul zairez și nu am nici un co
mentariu. Sigur, noi dorim menține
rea și întărirea independentei și su
veranității Zairului.

DRAGOSLAV RANCIK, cores
pondentul ziarului „Politika" — 
Iugoslavia : Ati putea să ne spu
neți dacă dumneavoastră ati in
vitat pe președintele Hua Kuo- 
fen să viziteze România si dacă 
s-a fixat data precisă a vizitei ?

RĂSPUNS : Am adresat o invitație 
președintelui Hua Kuo-fen si aceasta 
a fost acceptată cu plăcere. în ce pri
vește data vizitei, urmează să se 
stabilească la momentul potrivit.

NIGEL WADE, corespondentul 
lui „Daily Telegraph" — Lon
dra : Ce face tara dumneavoas
tră pentru îmbunătățirea rela
țiilor dintre China si Uniunea 
Sovietică ?

RĂSPUNS : După cum știți. China 
și Uniunea Sovietică întrețin relații 
diplomatice, iar în momentul de fată 
se desfășoară tratative intre repre
zentanții chinezi și sovietici la Pekin. 
Este de înțeles că problemele dintre 
aceste două țări trebuie soluționate 
de către ele insele. După cum este 
cunoscut. România s-a pronunțat in- 
totdeauna pentru soluționarea poli
tică a problemelor si dorim ca aceas
ta să ducă la normalizarea si dez
voltarea relațiilor. Aceste probleme 
nu pot fi insă soluționate decît de 
către cele două țări, direct.
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Se supune dezbaterii publice proiectul cu privire la 
îmbunătățirea Legii retribuirii după cantitatea și calitatea 
muncii.

Propunerile, observațiile și sugestiile cetățenilor la 
acest 'proiect vor fi transmise Marii Adunări Naționale.

Aplicarea consecventă a principiilor socialiste de retribuire, în spiritul eticii și echi
tății socialiste, impune adaptarea continuă a sistemului de retribuire in raport cu nivelul 
de dezvoltare economică și socială, cu schimbările structurale ce au loc în economia noas
tră națională.

Ținind seama de necesitatea participării întregului personal muncitor la procesul de 
creare a bunurilor materiale și spirituale și de asigurare a veniturilor acestuia in raport 
cu contribuția adusă la dezvoltarea generală a societății noastre socialiste, politica Parti
dului Comunist Român asigură creșterea cu prioritate a veniturilor directe din muncă, 
mărirea gradului de cointeresare a tuturor oamenilor muncii față de rezultatele obținute.

Conferința Națională a P.C.R. a adoptat programul de creștere a nivelului de trai 
in anii 1976—1980, elaborat din inițiativa și sub conducerea nemijlocită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele republicii, program care 
asigură înfăptuirea hotăririlor Congresului al XI-lea al P.C.R. privind ridicarea gradului 
de bunăstare și civilizație al întregului nostru popor.

Pentru a pune de acord Legea retribuirii cu programul de creștere a nivelului de 
trai adoptat de Conferința Națională a partidului, cu hotărîrile Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român din martie 1978, precum și cu întregul complex de 
măsuri referitoare la perfecționarea conducerii și planificării economico-financiare, se 
aduc îmbunătățirile necesare prevederilor acestei legi.

Corespunzător cu nivelul actual de dezvoltare a diferitelor ramuri ale economiei 
naționale, se prevede o mai bună ierarhizare a ramurilor prin trecerea unora intr-o ca
tegorie de ierarhizare superioară și se realizează o diferențiere mai mare intre ramuri. 
In noua ierarhizare s-a ținut seama de locul și de importanța fiecărei ramuri, de efortul 
pe care-l fac oamenii muncii din diferite domenii de activitate, precum și de posibilitățile 
economiei noastre naționale in etapa actuală.

In vederea stimulării preocupării personalului muncitor pentru o calificare supe
rioară, a creării condițiilor pentru promovarea muncitorilor în trepte și categorii supe
rioare, corespunzător dezvoltării generale a industriei și introducerii progresului tehnic in 
economie, concomitent cu majorarea retribuției din etapa a Il-a 1979—1980, se va înființa 
o nouă categorie de retribuire a muncitorilor în cadrul fiecărei rețele tarifare. Se pre
vede, de asemenea, o diferențiere și un raport mai bun între trepte și între categorii. 
Aceasta va însemna o diferențiere mai accentuată intre retribuția cea mai mică și cea 
mai mare din fiecare ramură și va permite ca oamenii muncii cu o activitate mai înde
lungată și o calificare mai înaltă să aibă o încadrare superioară.

In mod corespunzător cu înființarea unei categorii la muncitori, se prevede înfiin
țarea unei gradații in plus care să permită retribuirea superioară a personalului încadrat 
pe clase și gradații, cu o vechime îndelungată și o pregătire profesională mai bună.

Se introduc prevederi care să reglementeze participarea oamenilor muncii la bene
ficiile realizate de unitățile in care își desfășoară activitatea, măsură adoptată de Ple
nara C.C. al P.C.R. din martie 1978. ca parte integrantă a înfăptuirii autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii economico-financiare, ca formă nouă de legare directă a 
veniturilor personalului muncitor de rezultatele efective obținute în muncă și de cele 
realizate pe ansamblul activității unității in care lucrează,

Sint, de asemenea, prevăzute precizări referitoare la aplicarea acordului, și îndeosebi 
a acordului global, perfecționări ale sistemului de premiere și a altor drepturi care se 
acordă

Nivelurile de retribuire prevăzute sint stabilite pentru etapa a Il-a a majorării, 
1979—1980, in concordanță cu prevederile programului de creștere a retribuțiilor adoptat 
de Conferința Națională a P.C.R. din decembrie 1977.

Modificările și completările la lege, sint următoarele :

I. CU PRIVIRE LA PRINCIPIILE GENERALE ALE SISTEMULUI 
DE RETRIBUIRE A MUNCII

Pentru a reflecta și sublinia mai bine 
irincipiile generale ale sistemului de retri
buire se modifică sau se completează unele 
rticole sau alineate din capitolul I al legii 
i vor avea următorul cuprins :
Art. 1 (1) In Republica Socialistă Româ- 

ia munca constituie o îndatorire de onoare 
entru toți membrii societății. Dreptul la 
luncă este un drept fundamental al tuturor 
etătenilor. garantat prin Constituție. Fie- 
are cetățean are dreptul și îndatorirea de 
i desfășura o activitate utilă societății, care 
ă-i asigure mijloacele de existentă și de 
ezvoltare spirituală. Munca reprezintă cri- 
jriul fundamental de apreciere a contri- 
utiei fiecărei persoane la progresul socie- 
Iții, o necesitate pentru formarea, afir- 
tarea și dezvoltarea multilaterală a per- 
snalității umane.
(2) Exploatarea omului de către om. rea- 

zarea de venituri prin însușirea muncii 
ltora sint cu desâvirșire interzise. Nimeni 
u poate fi retribuit dacă nu prestează o 
luncă socialmente necesară și nu poate 
jaliza alte venituri decit cele legal cuve- 
ites Sustragerea de la muncă, traiul para- 
itar, realizarea de ciștiguri pe alte căi rîe- 
ît prin munca proprie contravin principiilor 
ticii și echității, sint incompatibile cu înseși 
sența și țelurile societății socialiste.
(3) Oamenii muncii, în calitate de pro- 

rietari ai mijloacelor de producție, bunuri 
le intregului popor, și. în același timp, de 
roducători și beneficiari ai valorilor mate- 
ale și spirituale, poartă întreaga răspun
de pentru conducerea directă și efectivă
fiecărei unități economice, pentru gospo- 

Irirea judicioasă și eficientă a bunurilor 
tre le sint încredințate spre administrare, 
iecare întreprindere are obligația să obți- 
ă beneficii din care să-și asigure propria 
ăzvoltare. să contribuie cu o anumită cotă 

dezvoltarea generală a societății și să 
■eeze resursele necesare pentru a asigura 
irticiparea la beneficii a oamenilor muncii 
a acoperi cheltuielile pentru satisfacerea 

lor nevoi social-culturale în cadrul pro- 
•amului general de creștere a nivelului de 
ai stabilit de partid și de stat.
Art. 2 (1) Venitul național, ca valoare 
>u creată in industrie, in agricultură și în 
te ramuri, reprezintă sursa dezvoltării 
lonomico-sociale a tării si ridicării bună- 
ării intregului popor. Venitul național se 
parti zează pentru fondul de dezvoltare 
•onomico-socială și pentru fondul de con- 
im. în vederea asigurării mijloacelor ne- 
isare atit pentru dezvoltarea intensivă a 
rțelor de producție, cît și pentru creș- 
rea continuă a veniturilor oamenilor 
uncii.
(2) Fondul de consum, care reprezintă 
irtea din venitul național destinată veni
rilor individuale realizate de membrii 
cietății pe baza muncii prestate, precum 
pentru acoperirea cheltuielilor pe care le 

ce societatea in vederea satisfacerii ne- 
>ilor întregii populații, revine oamenilor 
uncii si membrilor lor de familie pe urmă- 
arele căi :
a) retribuția după cantitatea, calitatea și 
iportanta socială a muncii, în funcție de 
ntribuția la dezvoltarea producției ma
riaje și spirituale a societății ;

II. CU PRIVIRE LA FORMELE DE RETRIBUIRE
în scopul perfecționării formelor de re- 
ibuire și a extinderii acordului. îndeosebi 
acordului direct șj global la locurile de 
uncă unde interesele producției o cer și 
racteristicile procesului tehnologic impun 
•easta, articolele 12 (1) și 14 din lege se 
odifică și vor avea următorul cuprins : 
„Art. 12 (1) Formele de retribuire sint 
mătoarele :
(a) în acord sau cu bucata, cînd retribuția 
.venită rezultă din înmulțirea tarifului pe 
litatea de produs sau pe lucrare cu nu- 
ărul produselor sau al lucrărilor realizate, 

funcție de condițiile concrete de orga- 
zare a muncii și de interesul stimulării 
ai puternice a unor laturi cantitative sau 
litative ale activității, se pot aplica ur
ătoarele variante ale acordului :
— acord direct, cind retribuția realizată 
1 muncitori, stabilită pe bază de tarife pe 
litatea de produs sau pe lucrare, este 
rect proporțională cu cantitatea de pro
se, lucrări sau alte unități fizice execu
te ; această formă de retribuire se aplică
industrie in raport cu numărul de bu- 

ți, metri, tone executate, în construcții in 
port cu numărul de mc zidărie, mp dul- 
erie, tencuieli, în agricultură în raport 
numărul de hectare lucrate sau animale 

trijite. in transporturi în raport cu tonele- 
irfă transportate, precum și in alte râ
uri și activități unde măsurarea muncii 
poate face individual pe bază de norme:

— acord global, cînd o formație de lucru, 
t, șantier, fermă își asumă pe baza unui 
ntract. încheiat cu unitatea din care face 
rte obligația executării într-un anumit 
-men a unui produs complet, a unui 
iect fizic sau a unei producții stabilite in 
lităti fizice, pentru care primește o sumă 
obală determinată în raport cu manopera 
cesară pentru executarea sarcinilor pre

b) participarea la beneficii, în raport cu 
contribuția fiecăruia la dezvoltarea între
prinderii respective și cu vechimea in uni
tate ;

c) retribuția socială de care beneficiază 
oamenii muncii din fondurile destinate în- 
vățămîntului de toate gradele, ocrotirii să
nătății. pensiilor, alocațiilor de stat pentru 
copii, ajutoarelor familiale, indemnizațiilor 
pentru incapacitate de muncă, cheltuielilor 
destinate trimiterii la tratament balnear și 
odihnă, întreținerii creșelor, grădinițelor, 
căminelor de nefamiliști, cantinelor, acor
dării de locuințe, precum și altor nevoi cu 
caracter social-cultural.

Art. 3 (1) Retribuirea se face pe baza 
principiului socialist al repartiției după 
cantitatea, calitatea și importanta socială 
a muncii, in funcție de contribuția la dez
voltarea producției materiale și spirituale 
a întregii societăți și de rezultatele obținute 
în muncă.

(2) Retribuirea muncii trebuie să asigure 
cointeresarea materială a celor ce muncesc 
și repartizarea echitabilă a veniturilor pro
venite din muncă.

(3) Fondul de retribuire se determină în 
funcție de valoarea producției nete, 
de producția fizică sau a unor sarcini spe
cifice și se acordă potrivit principiilor so
cialiste de retribuire. In fondul total de re
tribuire la nivelul economiei naționale se 
include și fondul aferent participării la 
beneficii a oamenilor muncii. Retribuția cu
prinde retribuția tarifară, indemnizațiile, 
premiile, sporurile și alte drepturi prevă
zute de lege pentru munca prestată.

Art. 6 (2) La stabilirea cotei de partici
pare la beneficii consiliul oamenilor mun
cii va avea în vedere :

— contribuția personalului muncitor la 
realizarea beneficiului planificat si obținerea 
unor beneficii peste plan ;

— retribuția tarifară :
— vechimea in unitate.
La art. 7. privitor la obiectivele urmă

rite de sistemele de retribuire care se reali
zează prin mai multe căi. se adaugă la lite
ra c și :

— „acordarea unor adaosuri la retribuție 
pentru depășirea producției fizice, a valorii 
producției nete ;

— participarea la beneficiul obținut jde 
unitatea în care își desfășoară activitatea ;

— acordarea unor drepturi din fondul 
social al intreprinderii. atribuirea de locuin
țe din spațiul locativ aflat in gestiunea ei, 
participarea la excursii colective în străină
tate. organizate de unitatea economică pe 
baza realizării si depășirii exportului11.

Art. 9 (2) Retribuția tarifară, precum și 
alte venituri care se cuvin, potrivit legii, 
persoanelor care muncesc in unitățile socia
liste de stat sint efective și nu sint supuse 
impozitului. Impozitul pe fondul total de 
retribuire se suportă de unitățile socialiste.

Art. 10 (3) Consiliul oamenilor muncii din 
fiecare unitate poartă întreaga răspundere 
pentru modul de aplicare a principiilor so
cialiste de retribuire, pentru modul de gos
podărire și utilizare a fondurilor destinate 
atit cheltuielilor de producție, cît și celor de 
consum.

văzute în contract. Acordul global se aplică 
acolo unde caracteristicile procesului teh
nologic impun participarea colectivă pe 
ethipe a oamenilor muncii la realizarea 
sarcinilor de producție și unde prin măsuri 
tehnico-organizatorice specifice acestei for
me de retribuire se asigură o productivi
tate a muncii mai mare. In industrie se 
aplică pentru realizarea unui produs com
plet sau lucrare, la care participă una sau 
mai multe echipe, sau pentru obținerea 
unei anumite producții fizice. în construcții 
se aplică pentru realizarea unui bloc de lo
cuințe, hală industrială, pod, linie electrică 
sau alte obiecte complete : in agricultură 
pentru realizarea unei anumite producții de 
cereale, carne, lapte, legume sau altele.

în contract se prevăd termenele de exe
cuție. sumele cuvenite drept retribuție, 
cheltuielile de producție planificate sau 
consumurile normate și alte condiții. Retri
buția cuvenită se acordă proporțional cu 
îndeplinirea sarcinilor de producție, respec
tarea cheltuielilor, a termenelor și a celor
lalte condiții stabilite în contract, fără să 
fie plafonată.

Modul de aplicare a acordului global, de 
stabilire a sumelor cuvenite, de acordare 
a avansurilor și de restituire a garanțiilor, 
precum și alte elemente necesare, se stabi
lesc — pe ramuri ale economiei naționale 
— prin decret al Consiliului de Stat.

în acord global pot lucra toate catego
riile de personal ale subunității, inclusiv ca
drele de conducere ale acesteia.

Maistrul inclus în formația de acord 
global va primi retribuția in aceeași pro
porție cu gradul de îndeplinire mediu al 
retribuției tarifare a muncitorilor din for
mația condusă, corespunzător timpului lu
crat în cadrul programului de lucru aprobat. 
Adaosul de acord global la maiștri se plă

tește dacă s-a realizat producția contractată 
și s-au respectat consumurile normate.

Inginerii, subinginerii și tehnicienii care 
lucrează în acord global și conduc formații 
de lucru organizate la nivel de maistru vor 
primi retribuția funcției pe care sint înca
drați în aceeași proporție cu gradul de în
deplinire mediu al retribuției tarifare a 
muncitorilor din formația condusă, cores
punzător timpului lucrat in cadrul progra
mului de lucru aprobat. Adaosul de acord 
global se plătește dacă s-a realizat produc
ția contractată și s-au respectat consumu
rile normate.

Personalul de specialitate și de condu
cere, pînă la nivelul unei subunități, inclus 
în formația de acord global va primi re
tribuția în cadrul fondului total de retri
buire prevăzut în contract pentru acest 
personal, recalculat în raport cu gradul de 
realizare a lucrării sau a producției con
tractate.

Sumele corespunzătoare lucrărilor execu
tate lunar se plătesc sub formă de avans, 
din care se reține o garanție de 10—20 la 
sută. Plata sumelor reținute se face la ter
minarea lucrărilor, dacă s-au îndeplinit 
condițiile și termenele convenite în contract, 
în cazul nerespectării cheltuielilor, neinde- 
plinirii altor condiții prevăzute în contract, 
adaosul de acord se va putea reduce pînă la 
anulare, corespunzător cu răspunderea fie
cărui membru al formației ;

— acord indirect, cind personalul care 
deservește nemijlocit mai mulți lucrători 
retribuiți în acord — ale căror realizări 
sînt condiționate de felul cum sint deserviți 
— primește retribuția proporțional cu ni
velul mediu de îndeplinire a normelor rea
lizate de lucrătorii respectivi ;

— acord progresiv, potrivit căruia la un 
anumit nivel de realizare a sarcinilor dina
inte stabilit tariful pe unitatea de produs 
sau pe lucrare se majorează în anumite 
proporții și care se poate aplica, in mod

III. CU PRIVIRE LA RETRIBUȚIA TARIFARĂ A MUNCITORILOR
în vederea stimulării preocupării perso

nalului muncitor pentru o calificare supe
rioară, asigurării unei diferențieri mai ac
centuate intre retribuția minimă și maximă 
a muncitorilor din aceeași ramură, a creă
rii condițiilor pentru promovarea muncito
rilor în trepte și categorii superioare co
respunzător dezvoltării generale a indus
triei și introducerii progresului tehnic in 
economie, concomitent cu majorarea retri
buției din etapa a Il-a din 1979—1980 se 
aduc următoarele perfecționări prevederilor 
legii :

a) înființarea unei noi categorii la toate 
rețelele tarifare. Retribuțiile la această nouă 
categorie vor fi de regulă la nivelul celor 
existente în prezent pentru muncitorii spe
cialiști ;

b) accentuarea diferențierii retribuțiilor 
între trepte și categorii prin trecerea de la 
3 la 2 trepte in cadrul fiecărei categorii ;

c) îmbunătățirea coeficienților de ierar
hizare a unor rețele tarifare prin acordarea 
de creșteri mai accentuate a retribuțiilor.

In acest scop se modifică și se comple
tează art. 16. 17 (5) și 18 după cum ur
mează :

Art. 16 (1) Retribuția tarifară a munci
torilor se stabilește diferențiat, pentru fie
care categorie sau funcție, pe un nivel de 
bază și două trepte de retribuire.

(2) Prin treptele de retribuire, în cadrul 
categoriei de încadrare, retribuția se dife
rențiază în funcție de calitățile personale 
ale muncitorilor, reflectate în rezultatele 
obținute în muncă.

(3) La ultima categorie de calificare pot 
fi încadrați muncitorii cu o înaltă calificare, 
inițiativă, experiență și vechime în meserie.

Nr. 
cri

Număr de 
Rețeaua și nivelul categorii

Retribuția tarifară

Categ.
1 bază

Coef. de 
ierarhi

zare
Categ. 

maximă 
bază

Coef. de 
ierarhi

zareîn rețea

1. Mine subteran A 6 2 193 1.350 3 990 1.910
2. Mine subteran B 6 1 951 1,200 3 672 1,755
3. Mine subteran C*) 6 1912 1.180 3 328 1,590
4. Siderurgie A ; construcții de 

mașini A,, acord 7 1 887 1.160 3 233 1,545
5. Mine suprafață A 7 1 867 1.150 2 683 1,285
6. Construcții de mașini A acord 

și An regie 7 1826 1.125 2 968 1.420
7. Siderurgie B ; metalurgie nefe

roasă 7 1 826 1.125 3 029 1,450
8. Forai 7 1 826 1.125 2 907 1,390
9. Ciment 6 1 826 1,125 2 693 1.290

10. Construcții A acord 6 1 805 1.110 2 876 1,375
11. Poligrafie An 7 1 805 1.110 3 091 1,480
12. Construcții de mașini A regie 

și B acord : mecanici agricoli 7 1 795 1,105. 2 846 1.360
13. Construcții B acord 6 1 795 1.105 2 785 1,330
14. Chimie An 7 1 785 1.100 2 836 1.355
15 Transporturi auto (șoferi) 3 1 775 1,095 2 744 ' 1,310
16. Poligrafie Bn 7 1 775 1,095 2 958 1,415
17. Mine suprafață B 7 1 765 1,090 2 519 1.205
18. Chimie A 7 1 765 1.090 2 825 1.350
19. Petrol A 7 1 765 1.090 2 642 1,265
20. Tăbăeărie-prelucrare cauciuc 6 1754 1,080 2 540 1,215
21. Construcții de mașini B regie 7 1734 1.070 2 703 1,295
22. Energie electrică A 7 1724 1,065 2 744 1,310
23. Poligrafie A 7 1 724 1,065 2 805 1,340
24. Mine suprafață C ; cariere- 

balastiere 7 1 714 1,055 2 438 1,165
25. Confecții piele 6 1 714 1,055 2 438 1,165
26. Chimie B ; petrol B ; zahăr-ulei 7 1 703 1,050 2 530 1,210
27. Energie electrică B 7 1 703 1,050 2 672 1,280
28. Construcții B regie 6 1 703 1,050 2 550 1.220
29. Sticlă 8 1703 1,050 2 764 1.320
30. Poligrafie B 7 1 703 1,050 2 672 1.280
31. Textile 7 1703 1,050 2 509 1.200
32. Materiale de construcții A ; 

materiale refractare 6 1703 1,050 2 407 1,150
33. Agricultură

— sector zootehnic 5 1 683 1,040 2 448 1,170
— sector vegetal 4 1 683 1,040 2 295 1,100

34. Energie electrică C 7 1 683 1,040 2 581 1,235
35. Prelucrare lemn A acord; 

exploatări forestiere A 7 1 673 1,030 2 468 1,180
36. Alimentară A 6 1 673 1,030 2 387 1,140
37. Prelucrare lemn A regie și 

B acord 7 1652 1.020 2 428 1,160
38. Gospodărie comunală A ; ali

mentară B 6 1 642 1.015 2.315 1,105
39. Prelucrare lemn B regie 7 1 622 1,000 2 387 1,140
40. Materiale de construcții B ; 

gospodărie comunală B ; ali
mentară C 6 1622 1,000 2 285 1,095

41. Exploatări forestiere B ; indus
tria locală 7 1 622 1.000 2 387 1,140

42. Silvicultură 5 1 622 1,000 2 091 1,000
*) Rețeaua tarifară mine subteran D s-a unificat cu rețeaua mine subteran C.

IV. CU PRIVIRE LA RETRIBUȚIA TARIFARĂ A PERSONALULUI 
TEHNIC-PRODUCTIV - MAIȘTRI

In vederea întăririi rolului maistrului ca 
organizator, conducător și participant direct 
la procesul de producție, precum și pentru 
a reflecta trecerea lui în categoria perso
nalului tehnic-productiv, se va introduce 
în lege un capitol nou. De asemenea, co
respunzător noii categorii create pentru 
muncitori, se înființează, pe lingă funcțiile 
de maistru și maistru principal, funcția de 
maistru principal specialist, avînd o retri
buție cu circa 20% mai mare decit 
cea a muncitorilor calificați la ultima ca
tegorie și cu o clasă în plus față de cea a 
maistrului principal. în acest scop artico
lul 24 se modifică după cum urmează :

Art. 24 (1) Retribuția tarifară a maiștri
lor se stabilește corespunzător cu răspun
derea si rolul lor de organizator și condu
cător nemijlocit al formației de lucru, pre
cum si de participant in mod direct, ală
turi de muncitorii din subordine, la execu
tarea unor operații complexe, a unor 
lucrări de întreținere, reparații, de reglaje 
a utilajelor si a altor lucrări care necesită 
înaltă calificare și experiență.

(2) Retribuția tarifară a maiștrilor este 
stabilită pe trei funcții : maistru, maistru 
principal și maistru principal specialist. în 
cadrul fiecărei funcții retribuția tarifară 
este stabilită pe clase, la un nivel de bază 
și 6 gradații, fiind diferențiată pe ramuri, 
subramuri și activități, după cum urmează : 

excepțional, la locurile dc muncă și in con
dițiile stabilite prin lege.

b) în regie sau după timp, cind retribuția 
tarifară stabilită pe oră. zi sap lună se 
acordă personalului pentru timpul efectiv 
lucrat la realizarea integrală a sarcinilor de 
serviciu ;

— la muncitori, sarcinile de serviciu se 
exprimă fie sub forma unei norme de pro
ducție zilnică sau lunară, fie sub formă do 
atribuții concrete ce se stabilesc pe o zonă 
de deservire precizată, fie sub alte forme 
specifice ramurii, subramurii sau activității 
in care lucrează ;

— pentru personalul de execuție tehnic, 
economic, de altă specialitate, administra
tiv, de deservire și de pază, sarcinile de 
serviciu, atribuțiile și răspunderile se stabi
lesc concret pentru fiecare loc de muncă 
și pentru fiecare executant. Numărul de lu
crători din această categorie de personal 
trebuie să fie determinat pe baza unei fun
damentări științifice, prin normative și nor
me de muncă aprobate in condițiile stabi
lite de lege ;

c) forma de retribuire pe bază de tarife 
sau cote procentuale din valoarea achizi
țiilor, desfacerilor sau prestărilor de servi
cii. cînd veniturile cuvenite se calculează 
asemănător acordului direct, proporțional 
cu nivelul de realizare a sarcinilor stabilite 
pentru fiecare lucrător. Tarifele și cotele 
procentuale se determină în corelare cu re
tribuția tarifară de încadrare a personalului 
cu atribuții și răspunderi similare ; la de
pășirea sau nerealizarea sarcinilor venitul 
este, ca și în cazul retribuirii în acord, 
direct proporțional cu nivelul de realizare 
a sarcinilor.

Art. 14. Pe baza prevederilor prezentei 
legi, prin decret al Consiliului de Stat se 
stabilesc formele de retribuire a muncii ce 
se pot aplica pe fiecare ramură, subramură 
sau activitate, precum și condițiile de apli
care a acestora.

care execută lucrări de tehnicitate deosebi
tă si de mare precizie, prevăzute la ultima 
categorie din Indicatoarele tarifare de ca
lificare.

(4) Numărul muncitorilor ce pot fi înca
drați la ultima categorie va fi de 5—8% 
din numărul total al muncitorilor ca
lificați din ramura respectivă. Diferențierea 
pe ramuri si condițiile de încadrare se vor 
stabili prin decret al Consiliului de Stat.

Art. 17 (5) Muncitorii care se califică în 
alte meserii pot fi încadrați, după absolvi
rea cursurilor de calificare, pînă la catego
ria si treapta avută, pe bază de probă 
practică si verificarea cunoștințelor de către 
comisia tehnică de încadrare și promovare 
a muncitorilor. La determinarea vechimii 
în meserie se poate lua în calcul și peri
oada lucrată ca muncitor calificat în altă 
meserie.

Art. 18 (1) Rețelele tarifare se stabilesc 
pe ramuri, subramuri sau activități din ca
drul economiei.

(2) Retribuția tarifară se diferențiază, în 
unele ramuri sau activități, pe mai multe 
niveluri de retribuire. în raport cu :

a) complexitatea procesului tehnologic ;
b) gradul de înzestrare tehnică ;
c) importanta ramurii, subramurii sau în

treprinderii pentru dezvoltarea economiei 
naționale ;

d) forma de retribuire utilizată. în acord 
sau în regie.

(3) Retribuția tarifară la categoria 1 bază 
și la categoria maximă bază din rețelele ta
rifare pentru muncitorii calificați și co
eficienții de ierarhizare a acestora pe ra
muri. subramuri sau activități sint urmă
toarele :

Clasele de retribuire 
la nivelul de bază 
— minim — și la 
ultima gradație — 
maxim — ale func- 

Ramura, subramura țiilor de :
sau activitatea
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Mine subteran A 27—33 28—34 29—35
Mine subteran B 25—31 26—32 27—33
Mine subteran C*) 24—30 25—31 26—32
Siderurgie A 23—29 24—30 25—31
Siderurgie B 22—28 23—29 24—30
Metalurgie neferoasă 22—28 23—29 24—30
Forai 21—27 23—29 24—30
Construcții mașini

Ao și A 21—27 22—28 23—29
Construcții montai A 21—27 22—28 23—29
Energie electrică A 20—26 22—28 23—29
Construcții mașini B 20—26 21—27 22—28
Construcții montai B 20—26 21—27 22—28
Chimie Ao și A 20—26 21—27 22—28
Poligrafie Ao și A 20—26 21—27 22—28
Mine suprafață A 19—25 21—27 22—28
Energie electrică B 19—25 21—27 22—28
Petrol A 19—25 21—27 22—28
Ciment 19—25 21—27 22—28

subteran C.

Poligrafie B(> și B 19—25 20—26 21—27
Mine suprafață B 18—24 20—26 21—27
Energie electrică C 18—24 20—26 21—27
Sticlă și ceramică fină 18—24 20—26 21—27
Petrol B 18—24 20—26 21—27
Chimie B 18—24 20—26 21—27
Zahăr-ulei 18—24 20—26 21—27
Tăbăeărie-prelucrare

cauciuc 18—24 20—26 21—27
Prelucrare lemn A 18—24 2(1—26 21—27
Exploatări forestiere A 18—24 20—26 21—27
Textile 18—24 19—25 20—26
Materiale de

construcții A 17—23 19—25 20—26
Prelucrare lemn B 17—23 19—25 20—26
Alimentară A 17—23 19—25 20—26
Mine suprafață C 17—23 19—25 20—26
Materiale refractare 17—23 19—25 20—26
Confecții piele 17—23 19—25 20—26
Alimentară B si C 16—22 18—24 19—25
Industrie locală 16—22 18—24 19—25
Gospodărie

comunală A 16-22 18—24 19—25
Exploatări forestiere B 16—22 18—24 19—25
Cariere-balastiere 15—21 17—23 18—24
Materiale de

construcții B 15—21 17—23 18—24
Gospodărie

comunală B 15—21 17—23 18—24
*) Mine subteran D s-a unificat cu mine

(3) Muncitorii și tehnicienii care potrivit 
legii sint încadrați în funcții de maiștri vor 
primi retribuția tarifară la nivel de bază

V. CU PRIVIRE LA RETRIBUȚIA TARIFARĂ A PERSONALULUI 
TEHNIC, ECONOMIC, DE ALTĂ SPECIALITATE, ADMINISTRATIV, 

DE DESERVIRE Șl DE PAZĂ
în vederea unei mai bune diferențieri a 

retribuției personalului încadrat pe clase și 
gradații în raport cu vechimea și experien
ța dobîndită și în corelare cu îmbunătăți
rile aduse retribuirii muncitorilor si maiștri
lor. concomitent cu majorarea retribuției 
din etapa a Il-a, se aduc următoarele îm
bunătățiri :

— crearea unei noi gradații la toate func
țiile retribuite pe clase ;

— introducerea în lege a îmbunătățirilor 
cu 1—2 clase in plus la retribuția maiștri
lor. subinginerilor, inginerilor, economiști
lor. ce s-au aplicat odată cu majorarea din 
etapa I ;

Clasele de retribuire la nivel de bază — minim — și la ultima gradație
— maxim — ale funcțiilor de :

Grupa
de Inginer

ramuri

Economist, 
chimist, 
fizician

Subinginer Tehnician

1) La ramura metalurgie feroasă A, retribuția este mai mare cu o clasă. 2) Se aplică 
și la șantierele unde maiștrii sînt retribuiți cu nivelul construcții A, construcții mașini A. 
3) La grupele I și II de ramuri, retribuția funcțiilor de economist și economist principal 
este mai mare cu o clasă.

sim
plu

prin
cipal

sim
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prin
cipal

sim
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prin
cipal

sim
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sim
plu

prin
cipal

I
subte-
ran 28—35 29—37 26—33 28—35 18—25 23—31

supra-
față 24—31 26—34 21—283) 23—31’) 23—30 25—32 15—22 20—28 9—16 14—22

II 23—30') 26—34 21—28') 23—31’) 22—29 24—31 14—21 19—27 9—16 14—22
III 22—292) 24—32 21—28 23—31 20—27’) 22—29’) 13—20 18—26 9—16 14—22
IV 21—28 23—31 20—27 22—30 19—26 21—28 12—19 17—25 9—16 14—22

V 20—27 22—30 19—26 21—29 18—25 20—27 11—18 16—24 8—15 13—21
VI 19—26 21—29 18—25 20—28 17—24 19—26 10—17 15—23 7%—14 12—20

VII 18—25 20—28 17—24 19—27 16—23 18—25 9—16 14—22 7%—14 11—19

Art. 30 (2) La încadrarea în funcții de 
conducere prevăzute cu indemnizație se 
acordă indemnizația minimă, iar la pro
movarea personalului care a ocupat ase
menea funcții. în funcții de conducere ime
diat superioare, se stabilește o indemniza
ție mai mare cu 5 la sută decit cea avută 
anterior. Indemnizația de conducere se 
poate majora treptat. între limitele prevă
zute de lege, ținîndu-se seama de calitățile 
personale și de vechimea in funcții de con
ducere a fiecăruia. Se vor putea acorda in
demnizații spre limita maximă reprezentind 
peste 90 la sută din indemnizația cea mai 
mare la cel mult 25 la sută din numărul 
cadrelor cu aceleași funcții sau cu funcții 
echivalente, calculat separat pe total uni
tăți subordonate și separat pentru apara
tul ministerelor, celorlalte organe centrale 
și consiliilor populare județene si al mu
nicipiului București. Indemnizația de con
ducere nu face parte din retribuția tarifară, 
dar se include în calculul retribuției medii.

Art. 33 (2) în cursul unui an, în cadrul 
fiecărei unități, pot ff trecuți în gradații 
superioare de retribuire — o dată pe an — 
cel mult 30 la sută din totalul personalului 
încadrat pe gradații, exclusiv maiștri, din 
care cel mult 10 la sută din numărul rezul
tat din aplicarea procentului de pînă Ia 
30 la sută. în gradațiile 5. 6 și 7. Trecerea 
în gradația ultimă — gradația a 6-a sau a 
7-a, după caz — se va face in mod excep
tional cu confirmarea organului ierarhic 
superior al unității. Vechimea minimă de 
2 ani pentru trecerea de la nivelul de bază 
la gradația 1 și de 3 ani pentru trecerea de

VI. CU PRIVIRE LA CONDIȚIILE
în scopul legării mai directe a veniturilor 

oamenilor muncii de aportul unităților eco
nomice la crearea de venit net, eliberarea 
fondului de retribuire pentru toate catego
riile de personal se face în funcție de gra
dul de îndeplinire a valorii producției nete, 
iar acordarea retribuției individuale se face 
in funcție de producția .netă și fizică reali
zată sau de îndeplinirea sarcinilor de servi
ciu, după caz. în acest sens se modifică sau 
se completează articolele 39, 41, 44, 45, 46 și 
48, care vor avea următorul conținut :

Art. 39 Pentru fiecare persoană, indife
rent de funcția pe care o deține într-o în
treprindere, centrală industrială, minister, 
alte unități economice sau instituții, ținind 
seama de rolul ce-i revine la locul de mun
că sau in funcția incredințată, se stabilesc 
sarcini de serviciu precise, a căror îndepli
nire este obligatorie. Retribuția tarifară in
tegrală — și, după caz, indemnizația de 
conducere — se acordă in funcție de înde
plinirea tuturor sarcinilor încredințate, atit 
a celor ce decurg din planul unității sau 
al compartimentului în care lucrează per
soana respectivă, cit și a sarcinilor proprii 
de muncă. Depășirea indicatorilor de plan 
care condiționează acordarea retribuției 
atrage după sine mărirea corespunzătoare 
a retribuției dacă organul ierarhic superior 
a constatat că s-a ținut seama la aproba
rea planului de folosirea completă a capa
cităților de producție ; neîndeplinirea inte
grală a sarcinilor de serviciu atrage după 
sine acordarea unei retribuții diminuate în 
mod corespunzător.

Art. 41 (1) Pentru personalul din condu
cerea unităților economice — director, in- 
giner-șef, contabil-șef și funcții echivalente 
— retribuția tarifară se acordă în funcție 
de realizarea sarcinilor proprii de muncă 
ce le revin, precum și in raport cu îndepli
nirea a 2 pînă la 4 indicatori de plan care 
trebuie să reflecte in mod sintetic specifi
cul activității unității. în cadrul acestor in
dicatori se va introduce, in mod obligatoriu, 
valoarea producției r.ete exprimate potrivit 
specificului fiecărei ramuri, precum și în
deplinirea producției fizice. La unitățile 
care au sarcini de plan de export sau de 
încasări din prestații de servicii internațio
nale, unul dintre indicatorii de care este 
condiționată acordarea retribuției va fi rea
lizarea acestor sarcini.

(2) Pentru maiștri, personalul de execu
ție tehnic, economic și de altă specialitate, 
inclusiv personalul de conducere, retribuiți 
în regie, din secții, ateliere, laboratoare sau 
alte subunități de producție de bază sau au

sau la o gradație care să' le asigure două 
clase mai mult decit retribuția ce o pri
meau ca muncitori sau tehnicieni, inclusiv 
indemnizația tarifară primită ca muncitor 
pentru conducerea formației dc lucru. La 
promovarea din funcția de maistru în a- 
ceea de maistru principal si din aceasta în 
maistru principal specialist se acordă o cla
să de retribuire.

(5) Promovarea in funcția de maistru, 
principal specialist se va face, prin con
curs, din rindul maiștrilor principali cu o 
vechime de minimum 5 ani în această func
ție și care au dovedit o înaltă competentă 
profesională si au autoritate morală si po
litică în cadrul colectivului de muncă.

(6) Numărul maiștrilor principali specia
liști va fi de 5—8% din numărul total al 
maiștrilor din ramura respectivă, iar dife
rențierea pe ramuri in cadrul acestor limite 
se va face prin decret al Consiliului de Stat.

(7) Fondul de retribuire pentru maiștri se 
planifică în cadrul fondului pentru munci
tori și se recalculează in raport de nivelul 
realizărilor, în condițiile stabilite pentru 
aceștia.

(8) Trecerea maiștrilor în gradații supe
rioare se face o dată pe an. la cel mult 40% 
din numărul total al acestora, cu respec
tarea condițiilor de vechime prevăzute de 
Legea nr. 12/1971 și de prezenta lege.

(9) Maiștrii vor lucra, in acord global in 
toate cazurile in care muncitorii lucrează 
în acord și vor primi retribuția conform 
prevederilor art. 12 alin. (1). lit. a.

— alte îmbunătățiri privind retribuirea a- 
cestei categorii de personal.

în acest scop se modifică și se comple
tează art. 25. art. 27, art. 30 șl art. 33, după 
cum urmează :

Art. 25 Retribuția tarifară a personalului 
de execuție tehnic, economic și de altă spe
cialitate se stabilește pe funcții si, în ca
zurile prevăzute de lege, și pe grade profe
sionale. Pentru fiecare funcție retribuția 
tarifară se stabilește pe un nivel de bază 
și 6—7 gradații.

Art. 27 (1) Retribuția tarifară a principa
lelor funcții de execuție tehnice, economi
ce și de altă specialitate din întreprinderi 
este diferențiată. în raport cu grupa de ra
muri. după cum urmează :

Planificator, 
contabil, sta

tistician, 
merceolog

la o gradație inferioară la cea imediat su
perioară se poate reduce pentru cei care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de lege cu 
cel mult 1/3. iar reducerea totală a ve
chimii minime necesare trecerii pînă la 
ultima gradație in cadrul aceleiași func
ții r.u poate depăși 1/5, potrivit Legii nr. 
12/1971. Persoanele care beneficiază de creș
terea retribuției tarifare, ca urmare a ma
jorării generale a acesteia, nu vor putea 
fi trecute in gradații superioare timp de 
6 luni de la data majorării retribuției.

(3) Numărul personalului încadrat la ul
tima gradație nu va depăși 5—8 la sută din 
numărul total al personalului încadrat pe 
gradații din cadrul fiecărei- unități. Diferen
țierea pe ministere sau alte organe centrale 
a procentului de 5—8 la sută se face prin 
planul național unic de dezvoltare econo
mico-socială.

(4) In cazul unităților cu număr restrins 
de personal încadrat pe gradații, la care 
prin aplicarea prevederilor de la alin. (2) 
rezultă, anual, un număr mai mic de 1 pen
tru acordarea gradațiilor 5, 6 și 7, procen
tul respectiv se va întregi în anii următori 
cu procentul aferent acelor ani. pînă la ni
velul care să asigure posibilitatea trecerii 
intr-o asemenea gradație.

(5) Eșalonarea pe luni a acordării grada
țiilor, precum și fondurile corespunzătoare 
se stabilesc anual pe ministere, celelalte 
organe centrale și consiliile populare jude
țene și al municipiului București, prin pla
nul național unic de dezvoltare economico- 
socială.

Alineatele (3) și (4) din actuala lege se 
renumerotează și devin alineatele (6) șl (7).

DE ACORDARE A RETRIBUȚIEI 
xiliare retribuția tarifară se acordă in 
funcție de realizarea sarcinilor proprii de 
muncă ce le revin, precum și in raport de 
realizarea a 2 pînă la 4 indicatori de plan 
stabiliți la nivelul subunității sau formației 
de lucru din care fac parte sau, acolo unde 
acest lucru nu este posibil, la nivelul sec
ției sau al întregii întreprinderi.

(3) Pentru personalul de execuție tehnic, 
economic și de altă specialitate, inclusiv cel 
de conducere, din compartimentele funcțio
nale, retribuit în regie, acordarea retribu
ției tarifare este condiționată de realizarea 
sarcinilor proprii de muncă, corespunzător 
funcției îndeplinite.

(4) Conducerile unităților sînt obligate să
stabilească pentru fiecare compartiment și 
pentru fiecare persoană in parte sarcini de 
serviciu, în așa fel incit să se asigure mă
surarea corespunzătoare a muncii, folosirea 
rațională și distribuirea echilibrată a sar
cinilor pentru întregul personal, în vederea 
retribuirii fiecăruia în raport cu munca 
efectiv depusă. v

Art. 44 (1) In cazul depășirii indicatorilor 
sau a sarcinilor prevăzute pentru persona
lul retribuit după timpul lucrat, mărimea 
adaosului retribuției tarifare in unitățile 
economice este dc :

a) la muncitori 1% din retribuția tarifară 
pentru flecare procent de depășire a sar
cinilor de muncă stabilite ;

b) la personalul din conducerea unității, 
precum și la maiștri, personalul de execu
ție, tehnic, economic și de altă specialitate 
și personalul de conducere din subunitățile 
de producție, 2% din retribuția tarifară și, 
după caz, din indemnizația de conducere, 
pentru fiecare procent de depășire a indi
catorilor stabiliți, luați împreună.

Cu aceleași procente se diminuează retri
buția tarifară și. după caz, indemnizația de 
conducere a personalului, în cazul nereali- 
zării indicatorilor sau a sarcinilor prevă
zute.

(2) Majorarea sau diminuarea retribuției, 
în raport cu îndeplinirea indicatorilor de 
plan, pentru personalul din conducerea uni
tăților economice, pentru maiștri, persona
lul de execuție, tehnic, economic și de altă 
specialitate și personalul de conducere din 
subunitățile de producție, prevăzuți la art. 
41 alin. (1) și (2), se calculează la sfîrșltul 
fiecărui trimestru. Sumele corespunzătoare 
diminuărilor trimestriale pe ansamblul in
dicatorilor, rezultate după compensarea cu 
adaosurile calculate pentru trimestrele an-
(Continuare în pag. a V-a)
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terioare, se rețin in mod eșalonat, din re
tribuția cuvenită in următoarele trei luni. 
Sumele corespunzătoare adaosului cuvenit 
pentru depășirea indicatorilor de plan se 
plătesc in condițiile prevăzute la alin. (6).

Alineat nou. Pentru muncitorii retri- 
buiți in regie, majorarea sau diminuarea 
retribuției tarifare se fac.'p lunar, în raport 
cu gradul de realizare a sarcinilor de muncă 
stabilite.

(6) La sfirșitul anului. în raport cu nive
lul de îndeplinire pe întregul an a indica
torilor, se acordă adaosul cuvenit sau se 
aplică diminuarea corespunzătoare a retri
buției pentru personalul prevăzut la art. 41, 
alin. (1) și (2). făcîndu-se regularizarea față 
de sumele reținute in cursul anului. Adao
sul sau diminuarea anuală, pe ansamblul 
indicatorilor stabiliți, nu poate depăși ni* 
velul unei retribuții tarifare lunare, inclusiv 
indemnizația de conducere, unde este cazul.

Art. 45 (1) în cazul nerealizării sarcinilor 
de serviciu stabilite pentru muncitori și ce
lelalte categorii de personal, diminuă
rile individuale se stabilesc de către 
consiliul oamenilor muncii al unității, 
ținînd seama de efectele acestor nerea- 
Iizări asupra desfășurării activității unității, 
precum și de gradul de răspundere ce re
vine fiecărui membru al colectivului de 
muncă, corespunzător funcției îndeplinite. 
Pentru personalul din conducerea unității, 
diminuarea retribuției tarifare pentru 
nerealizarea sarcinilor proprii de muncă se 
stabilește de către organul ierarhic superior.

(2) în situația în care neîndeplinirea 
unora dintre sarcinile proprii de muncă ce 
revin personalului tehnic, economic sau de 
altă specialitate a influențat direct nerea
lizarea unor indicatori de plan ai întreprin
derii. diminuările aplicate persoanelor în 
cauză vor fi cel puțin egale cu cele apli
cate conducerii unității pentru aceste ne- 
realizări. unității.

VII. CU PRIVIRE LA PARTICIPAREA OAMENILOR MUNCII 
LA BENEFICII

Pornind de la calitatea oamenilor muncii 
de proprietari ai mijloacelor de producție, 
de producători și beneficiari ai tuturor bu
nurilor materiale și spirituale ale societății, 
personalul muncitor va beneficia de parti
ciparea la beneficiile realizate de întreprin
deri. ce se va acorda în raport cu contri
buția adusă si vechimea in unitatea respec
tivă. Pentru a reflecta în lege acest ele
ment nou al sistemului de retribuire, se 
introduce un capitol nou, prin modificarea 
art. 50—57, care vor avea următorul cu
prins :

Art. 50 (1) Beneficiul exprimă în mod 
sintetic rezultatul activității economice, 
modul de gospodărire a fondurilor, reduce
rea cheltuielilor materiale si creșterea pro
ductivității muncii, -caracterizind eficienta 
activității colectivelor de oameni ai muncii 
din unitățile economice, spiritul de răspun
dere cu care folosesc fondurile încredin
țate de societate.

(2) în raport cu rezultatele obținute, 
muncitorii, tehnicienii, inginerii, economiș
tii și celelalte categorii de personal mun
citor din unitățile economice beneficiază 
anual de venituri directe bănești si alte 
drepturi materiale provenite din beneficiile 
realizate.

(3) Sumele cuvenite individual sub formă 
de participare la beneficii se stabilesc de 
către consiliul oamenilor muncii. în con
dițiile prevăzute de lege si nu sînt plafo
nate.

Art. 51 (1) Fondul de participare la be
neficii se constituie anual, la dispoziția uni
tății. pe baza rezultatelor economice ale 
anului anterior, din următoarele surse:

a) o cotă din beneficiul realizat în ca
drul prevederilor de plan, de pînă la 
3% în medie pe economie. Cota pe mi
nistere, celelalte organe centrale si con
siliile populare județene și al municipiului 
București se stabilește diferențiat prin pla
nul national unic de dezvoltare economico- 
socială :

b) o cotă de pînă la 25% din bene
ficiile peste plan obținute prin reducerea 
cheltuielilor materiale și a celorlalte chel
tuieli de producție :

c) o cotă de pînă la 14% din bene
ficiile peste plan obținute prin depășirea 
valorii producției nete, ca urmare a depă
șirii producției fizice :

d) o cotă de pină la 8% din bene
ficiile peste plan obținute pe alte căi. dar 
nu mai mult de cota stabilită unităti! res
pective pentru participarea la beneficiul 
planificat :

e) o cotă de pînă Ia 10% din bene
ficiul peste plan obtinut de unitatea pro
ducătoare. proportional cu depășirea ex
portului, in limita unei cote de pină 
la 1,5% din valoarea exportului realizat 
peste plan. Cotele de constituire a fondului 
de participare in raport cu valoarea expor
tului peste plan se stabilesc prin planul 
national unic de dezvoltare economico-so- 
cială, în mod diferențiat pe ministere, ce
lelalte organe centrale si consiliile populare 
județene și al municipiului București, pre-, 
cum și pe relații.

(2) Defalcarea pe unităti a cotelor de 
constituire a fondului de participare din 
beneficiul realizat în cadrul prevederilor 
de plan, precum si stabilirea cotelor din 
beneficiile peste plan se fac. odată cu apro
barea planului anual al unității, de către 
ministere, celelalte organe centrale si con
siliile populare județene si al municipiului 
București.

(3) Unitățile producătoare care depășesc 
exportul beneficiază și de fonduri în va
lută în limita a 2% din. valuta realizată 
peste plan, în vederea organizării de 
excursii colective in străinătate. Contrava
loarea în lei a valutei respective se su
portă din fondul de participare la bene
ficii. constituit la dispoziția întreprinderii, 
sau partial ori integral, de către beneficia
rii excursiei. Fondurile valutare pentru

VIII. CU PRIVIRE LA
Premiile ce se acordă în cursul anului 

pentru rezultate deosebite, pentru economii 
de materiale și forță de muncă și altele se 
mențin în continuare cu aceleași regle
mentări.

Corespunzător introducerii participării la 
beneficii și desființării premiilor anuale 
(gratifi.cațiilor) la unitățile economice, se 
adaptează și prevederile legii referitoare 
la acordarea premiilor anuale la unitățile 
bugetare. în acest scop, se modifică art. 58 
și se introduce un articol nou după cum 
urmează :

Art. 58 (1) Personalul muncitor din apa
ratul ministerelor economice și celorlalte 
organe centrale care coordonează activita
tea unor ramuri economice beneficiază de 
premii anuale. Fondul de premii anuale se 
determină in funcție de rezultatele obți
nute de totalitatea unităților economi
ce din subordine, pe baza unei cote, sta
bilită potrivit prevederilor art. 51 alin. (1). 
lit. a, pentru beneficiul net realizat in ca
drul prevederilor de plan pe ansamblul 
ministerului sau organului central. în ca
zul depășirii beneficiului net planificat, 
fondul1 de premiere se majorează cu ace
eași proporție cu care s-a majorat. în me
die. fondul de participare a oamenilor 
muncii la beneficii pe ansamblul unități
lor economice din subordine. Fondul de 
premii se acordă cu respectarea condiții
lor prevăzute Ia art. 52 și sc repartizează 
personalului muncitor în raport cu retribuția 
tarifară, la care se adaugă sporul de vechi
me si indemnizația de conducere, după 
caz, corespunzător timpului lucrat. Orga
nul colectiv de conducere, care aprobă pre- 
m'ile anuale, va putea folosi pină la 
5% din fondul de premiere pentru sti
mularea mai accentuată a personalului 
care a adus o contribuție deosebită la de
pășirea beneficiilor planificate de către u- 
nitățile subordonate. Reducerea sau anu
larea premiilor se face în condițiile pre
văzute la art. 55. Acoperirea financiară a 
premiilor anuale corespunzătoare beneficii
lor realizate în cadrul sarcinii prevăzute 
prin plan se asigură în limita fondului

(3) Diminuările aplicate pentru nereali
zarea indicatorilor si a sarcinilor proprii 
stabilite pentru personalul retribuit în re
gie pot ajunge pină la 1/3 din retribuția 
tarifară și din indemnizația de Conducere, 
după caz. indiferent de funcție. Suma co
respunzătoare diminuărilor pentru nerea
lizarea sarcinilor proprii nu se restituie.

Art. 46 (1) Suma cuvenită in conformi
tate cu prevederile art. 12, 41. 42 și 43 per
sonalului tehnic, economic, de altă specia
litate, administrativ, de pază și de deser
vire se asigură din fondul de retribuire 
planificat unităților pentru retribuirea aces
tor categorii de personal, recalculat potrivit 
reglementărilor legale.

(2) Se interzice folosirea fondului de re
tribuire destinat muncitorilor si maiștrilor 
pentru retribuirea personalului tehnic, eco
nomic, de altă specialitate, administrativ, 
de deservire și de pază.

Art. 48 (2)
i) condiții meteorologice deosebite — 

ceată, îngheț pe pistă — care fac impo
sibilă realizarea programelor de zbor.

(3) Conducerile unităților care, cu toate 
măsurile luate, rtu pot asigura functiona
rea normală a procesului de. producție — 
din lipsa materiilor prime, din cauza unor 
defecțiuni tehnologice sau din alte cauze 
— sînt obligate să retină în activitatea de 
bază numai personalul strict necesar si să 
repartizeze personalul disponibil la alte 
activități sau în alte unităti. în vederea 
creării condițiilor ca oamenii muncii să-și 
folosească integral timpul de muncă. Acest 
personal are obligația, în conformitate cu 
prevederile Codului muncii, să execute sar
cinile ce-i sînt încredințate, urmînd a fi 
retribuit de unitățile la care îsi desfășoară 
activitatea, în condițiile prevăzute de lege.

Pină la repartizarea la alte activități sau 
In alte unităti. acest personal va putea 
primi 75% din retribuția tarifară, pe 
o perioadă ce nu va depăși 30 de zile, dacă 
în tot acest timp a rămas la dispoziția 

excursii colective !n străinătate se reparti
zează direct întreprinderilor, în cadrul unei 
cote din fondul valutar total stabilit prin 
planul național unic de dezvoltare econo
mico-socială. pentru turism. Fondurile re
partizate pe întreprinderi pot fi folosite 
numai pentru personalul muncitor al aces
tora.

Art. 52 Fondul de participare a oameni
lor muncii la beneficii se acordă integral 
cu condiția îndeplinirii producției nete, ex
primată potrivit specificului fiecărei ra
muri, precum si a producției fizice con
tractate. în cazul nerealizării acestora, 
fondul de participare se reduce cu 1% 
pentru fiecare procent de nerealizare a 
planului la fiecare dintre acești indicatori, 
dar nu cu mai mult de 25%.

Art. 53 Pentru unitățile economice orga
nizate la nivel de fabrică, exploatare sau 
alte unităti similare care au organizare 
asemănătoare cu cea a întreprinderilor, in
clusiv fermele de producție, fondul de par
ticipare din beneficii se acordă indepen
dent de rezultatele obținute pe ansamblul 
unității din care fac parte, dacă se eviden
țiază și urmăresc distinct rezultatele acti
vității economice proprii, respectiv au con
tabilitate separată.

Art. 54 (1) Fondul de participare la be
neficii se repartizează de adunarea gene
rală a oamenilor muncii. în raport de con
tribuția adusă la dezvoltarea unității, de 
vechimea în unitate, astfel :

a) cel puțin 85% pentru întregul personal 
muncitor al unității. Pentru a se asigura di
ferențierea veniturilor oamenilor muncii in 
raport cu contribuția adusă printr-o acti
vitate îndelungată în întreprindere, suma 
individuală de participare la beneficii se 
stabilește în raport cu retribuția tarifară, la 
care se adaugă sporul de vechime și indem
nizația de conducere, acolo unde este ca
zul, corespunzătoare timpului cît a fost re
tribuit de unitate ;

b) pină Ia 5% pentru stimularea mai ac
centuată a personalului distins cu titlul de 
fruntaș în Întrecere și a celorlalți oameni 
ai muncii care au avut o contribuție deose
bită la obținerea de beneficii peste plan. 
Sumele acordate pe această cale se adaugă 
la cele cuvenite persoanelor în cauză, din 
cota de 85% ;

c) pînă la 5% pentru acoperirea costului 
excursiilor colective organizate în cadrul 
fondurilor în valută alocate, pentru persoa
nele care au adus o contribuție deosebită la 
realizarea și depășirea sarcinilor de export ;

d) pînă la 5% pentru completarea fondu
lui pentru acțiuni sociale.

Art. 55 Consiliul oamenilor muncii poate 
să reducă sau să nu acorde cota de parti
cipare din beneficii persoanelor care, în 
cursul anului, au avut deficiențe in activi
tate sau au săvîrșit abateri disciplinare. 
Persoanele care în cursul unui an au pără
sit prin demisie unitatea în care erau în
cadrate, precum și cele ale căror contracte 
de muncă au fost desfăcute de unitate în 
baza prevederilor articolului 130, litera 1, j, 
k și 1 din Codul muncii, nu beneficiază de 
cota de participare la beneficii pentru anul 
respectiv.

Art. 56 Reglementările referitoare la par
ticiparea oamenilor muncii la beneficii, cu
prinse la art. 50—55* se aplică în industrie, 
construcții, agricultură, transporturi, cerce
tare științifică, proiectare și inginerie teh
nologică, circulația mărfurilor și in alte 
ramuri ale economiei naționale.

Art. 57 Personalul muncitor din unitățile 
mipiere și alte unități stabilite prin lege 
beneficiază de premii anuale, dintr-un fond 
ce se stabilește în funcție de valoarea pro
ducției nete și producția fizică realizată, 
precum și de beneficiul prevăzut. Mărimea 
cotelor de constituire a fondului de pre
miere, precum și condițiile de constituire și 
repartizare a premiilor anuale se stabilesc 
prin decret al Consiliului de Stat.

SISTEMUL PREMIAL
prevăzut in acest scop în planurile de 
cheltuieli ale acestor organe, iar majora
rea fondului de premii, se asigură din be
neficiile peste plan realizate pe ansamblul 
activității acestora, după acoperirea celor
lalte destinații stabilite prin lege.

(2) Personalul muncitor din aparatul ce
lorlalte ministere și organe centrale, cel 
din aparatul propriu al comitetelor execu
tive ale consiliilor populare județene și al 
municipiului București, precum și perso
nalul muncitor din celelalte instituții finan
țate de la bugetul de stat, beneficiază de 
premii anuale dintr-un fond ce se consti
tuie în limita fondului de retribuire pla
nificat, prin aplicarea unei cote de 1,5% 
asupra fondului de retribuire realizat 
anual. Premiile se acordă de către or
ganul colectiv de conducere, proporțional 
cu retribuția tarifară, la care se adaugă 
sporul de vechime si indemnizația de con
ducere, după caz, corespunzător timpului 
lucrat. Reducerea sad anularea acestor pre
mii se face in condițiile prevăzute la art. 
55.

(3) La instituțiile de stat autofinanțate 
fondul de premii anuale constituit potrivit 
prevederilor alin. (2) se poate completa cu 
o parte de pină la 16% din venitu
rile proprii nete realizate peste cele pla
nificate, în condițiile prevăzute de regle
mentările în vigoare. Fondul total de pre
mii anuale, astfel majorat, nu va depăși 
3% din fondul de retribuire realizat 
anual al acestor unităti. Consiliul oameni
lor muncii repartizează fondul de premii 
anuale din veniturile nete peste plan, in 
mod diferențiat, personalului care a con
tribuit la realizarea acestora, ținînd seama 
de aportul fiecăruia la rezultatele obținu
te.

(4) Personalul muncitor din unitățile noi 
în construcție, din cantine, cantine-restau- 
rant. precum și din alte unităti economice 
cu activitate similară, care se stabilesc a- 
nual prin planul național unic de dezvol
tare economico-socială, beneficiază de pre
mii anuale in condițiile ce se stabilesc prin 
decret al Consiliului de Stat.

IX. CU PRIVIRE LA ALTE
Pentru a asigura o reglementare unitară 

a modului de acordare a sporului pentru 
condiții deosebite de muncă și a sporului 
de șantier și calcularea lor la retribuția 
netă fără impozit, articolele 68 și 69 se 
modifică și vor avea următorul cuprins :

Art. 68 (1) Personalul care lucrează in 
locuri de muncă la care cu toate măsurile 
luate continuă să existe condiții deosebite, 
are dreptul la un spor de retribuție.

Categoriile de locuri de muncă cu con
diții deosebite la care se poate acorda spor, 
cuantumul net, criteriile de diferențiere a 
acestuia, precum și numărul maxim de 
personal muncitor căruia i se poate acorda 
acest spor se stabilesc anual prin planul 
national unic de dezvoltare economico-so
cială.

(2) Personalul care lucrează la locuri cu 
condiții grele de muncă poate beneficia de 
o retribuție tarifară netă mai mare cu pînă 
la 10%. Unitățile și locurile de muncă, 
categoriile de personal, procentele de ma-

X. CU PRIVIRE LA ALTE DREPTURI DE CARE BENEFICIAZĂ 
PERSONALUL MUNCITOR

Avind in vedere că pe lingă veniturile di
recte. obținute pe calea retribuirii si a 
participării la beneficii, oamenii muncii 
beneficiază și de alte drepturi, se includ 
in lege două capitole noi. intitulate: „Alte 
drepturi" și „Constituirea și folosirea fon
durilor pentru acțiuni sociale la dispoziția 
Întreprinderii", cu următorul cuprins :

Alte drepturi
Articol nou. Pe lîngă veniturile directe, 

obținute pe calea retribuirii și a participării 
Ia beneficii, personalul muncitor beneficia
ză și de alte drepturi cum sini : concediu 
de odihnă anual plătit, repaus săptăminal, 
măsuri pentru protecția muncii, trimiterea 
la odihnă și tratament balneo-climateric, 
ajutoare pentru copii, ajutoare pentru in
capacitate de muncă, pensii, unele drep
turi specifice pentru cei care lucrează la 
locuri de muncă cu condiții deosebite, pre
cum și alte drepturi prevăzute de lege.

Articol nou. (1) Personalul muncitor care 
lucrează la locuri de muncă la care, cu 
toate măsurile luate, continuă să existe con
diții deosebite de muncă, poate beneficia 
de următoarele drepturi :

a) avantaje la pensionare în condițiile 
stabilite de lege pentru personalul munci
tor care în raport cu condițiile, complexi
tatea. solicitarea mai mare și importanta 
muncii se încadrează în grupele I. II sau 
III de muncă;

b) concediu de odihnă suplimentar;
c) durată redusă a timpului de muncă, 

fără scăderea retribuției;
d) echipament de protecție pentru preve

nirea accidentelor de muncă si îmbolnăvi
rilor profesionale:

e) echipament de lucru:
f) materiale igienico-sanitarc ;
g) alimentație specială în scopul creș

terii rezistentei organismului;
h) alte drepturi prevăzute de reglemen

tările in vigoare pentru anumite ramuri de 
activitate.

(2) Condițiile și locurile de muncă la care 
se acordă drepturile prevăzute la alin. (1) se 
stabilesc prin decret al Consiliului de Stat.

Articol nou. Oamenii muncii beneficiază 
de dreptul de a primi locuință din fondul 
locativ construit de unităti, precum și de 
dreptul de a-și construi locuințe proprie
tate personală, cu sprijin din partea statu
lui. Atribuirea locuințelor sau aprobarea 
construirii locuințelor proprietate personală 
se face de către consiliul oamenilor muncii, 
împreună cu organele sindicale, in condi
țiile prevăzute de lege.

Articol nou. Pentru contribuția adusă la 
realizarea exportului, personalul muncitor 
din unitățile producătoare va putea be
neficia de participarea la excursii colective 
in străinătate, organizate de către între
prinderi pe baza valutei primite în raport 
cu depășirea exportului în condițiile pre
văzute de reglementările in vigoare.

Constituirea și folosirea 
fondurilor 

pentru acțiuni sociale 
la dispoziția întreprinderii

Articol nou. (1) Pentru a crea condiții ca 
unitățile economice să soluționeze direct

XI. CU PRIVIRE LA REGLEMENTĂRILE SPECIFICE PE RAMURI 
ALE ECONOMIEI NAȚIONALE

Corespunzător îmbunătățirilor cu caracter 
general aduse, se modifică și se comple
tează reglementările specifice pe ramuri și 
activități din economie la următoarele ar
ticole sau alineate :

Art. 77 Aplicarea sistemului de retribuire 
în industrie trebuie să stimuleze în mod 
deosebit ;

a) realizarea și depășirea valorii produc
ției nete, a planului de producție fizic în 
sortim,entele stabilite ;

Art. 80 (1) în unitățile industriale, printre 
indicatorii in raport de care se acordă re
tribuția tarifară pentru personalul de con
ducere a unității se vor stabili în mod 
obligatoriu :

a) valoarea producției nete ;
b) producția fizică pe sortimente.
Art. 84 (1) în activitatea de construcții- 

montaj se va aplica — generalizat — forma 
de' retribuire în acord global, potrivit căreia 
un colectiv de constructori își asumă răs
punderea executării unor obiecte complete
— bloc de locuințe, hală industrială, pod. 
linie electrică — a unor părți de obiecte 
sau părți de lucrări de specialitate, pen
tru care primește o sumă globală stabilită 
în condițiile prevăzute de lege, care se 
acordă integral la predarea în termen sau 
îhainte de termen a lucrării, cu respec
tarea condițiilor contractuale. Dacă lucrarea 
nu se realizează în termen, nu se mai 
restituie pînă la jumătate din garanția re
ținută. Acordul global se poate aplica și Ia 
nivelul unui Iot, șantier sau grup de șan
tiere.

(2) în contract se prevăd 
producție fizice, termenele de 
intermediare 
realizare, 
condițiile 
producție 
condiții.

Art 
aplică în 
buire in acord global la nivel de 
secție, sector de deservire pînă la nivelul 
întreprinderii inclusiv. în contractul de 
acord global se prevede producția care tre
buie realizată (cereale, carne, lapte, legu
me, ouă etc.) în unităti fizice (tone, hecto
litri, mii bucăți etc.), sumele globale co
respunzătoare lucrărilor de executat, chel
tuielile de producție planificate, precum și 
alte condiții sau obligații reciproce.

Art. 95 (1) Principalii indicatori în raport 
de care se acordă retribuția pentru perso
nalul de conducere al unităților, în cazul în 
care acesta nu a fost cuprins în acord 
global, sînt : la trusturile județene ale în
treprinderilor agricole de stat — valoarea 
producției nete și nedepășirea cheltuielilor 
planificate la 1 000 Iei producție marfă, iar 
la unitățile pentru mecanizarea agriculturii
— realizarea planului de producție la prin
cipalele culturi în cooperativele agricole de

sarcinile de 
începere, 

stadii fizice — și finale de 
■sumele cuvenite drept retribuție, 
de calitate, cheltuielile la 1 000 lei 
sau consumurile normate și alte

94 în unitățile agricole de stat se 
mod generalizat forma de retri- 

fermă.

XII. CU PRIVIRE LA RETRIBUIREA PERSONALULUI DE CERCETARE 
ȘTIINȚIFICĂ, INGINERIE TEHNOLOGICĂ Șl PROIECTARE

în vederea reducerii duratei întregului 
ciclu cercetare-proiectare-producție, precum 
și a legării mai strînse a activității de cer
cetare științifică, inginerie tehnologică și 
proiectare de efectele economico-sociale 
obținute prin aplicarea în producție a re

DREPTURI DE RETRIBUIRE
jorare a retribuției tarifare, precum și 
numărul maxim de personal muncitor care 
poate primi retribuția tarifară majorată se 
stabilesc anual prin planul national unic 
de dezvoltare economico-socială.

Art. 69 Personalului nelocalnic care îsi 
desfășoară activitatea la lucrări de pros
pecțiuni și explorări geologice, studii șl 
cercetări hidrologice, topografice. în unele 
unităti petroliere noi sau în dezvoltare, ori 
din alte unităti cu condiții similare si per
sonalului nelocalnic de pe șantierele de 
constructii-montaj. precum și personalului 
apartinind altor unităti care este trimis să 
execute lucrări de montaj, punere în func
țiune Ia obiectivele de importanță deosebită 
i se poate acorda un spor la retribuția tari
fară.

Unitățile, cuantumul net al acestui spor 
pe categorii de personal, precum si numă
rul maxim de personal muncitor care poate 
primi spor de șantier se stabilesc anual 
prin planul national unic de dezvoltare eco
nomico-socială.

unele probleme sociale legate de satisface
rea cerințelor oamenilor muncii. întreprin
derile vor avea la dispoziția lor fonduri 
pentru acțiuni sociale.

(2) Fondurile pentru acțiuni sociale se 
constituie din :

a) prelevări din beneficiul planificat în 
limita sumelor prevăzute cu această desti
nație, stabilite pentru fiecare acțiune po
trivit normelor și normativelor în vigoare;

b) o cotă de pînă la 5% din fondul 
de participare la beneficii, constituit pe 
baza rezultatelor din anul anterior, potri
vit repartiției stabilite de adunarea generală 
a oamenilor muncii;

c) sumele reprezentînd contribuția dato
rată. potrivit legii, de către personalul 
muncitor pentru trimiteri la tratament bal
near' și odihnă și întreținerea copiilor în 
creșele și grădinițele cafe funcționează pe 
lingă unitățile respective.

(3) Fondurile pentru acțiuni sociale la 
dispoziția întreprinderii se utilizează, în 
condițiile legii, pentru ;

a) cheltuielile pentru biletele de trata
ment balnear și odihnă ;

b) cheltuielile de regie și hrană pentru 
creșele și grădinițele care funcționează pe 
lîngă unitățile economice ;

c) cheltuielile de regie și. alte cheltuieli 
pentru cantinele restaurant ;

d) cheltuielile pentru întreținere și re
parații și alte cheltuieli la căminele mun
citorești pentru tineret ;

e) cheltuielile pentru întreținerea și func
ționarea dispensarelor medicale din cadrul 
unităților economice ;

f) alte cheltuieli stabilite potrivit legii.
(4) Consiliul oamenilor muncii poate 

aproba ca pentru personalul distins cu titlul 
de fruntaș in întrecere să se acorde bilete 
de tratament și odihnă cu reducerea de 
50% a contribuției datorate de beneficiar. 
Numărul biletelor ce pot fi acordate in 
aceste condiții va fi de cel mult 10% din 
numărul total al biletelor repartizate prin 
sindicat. Aceste reduceri ale contribuțiilor 
se acoperă din sumele alocate de la fondul 
de participare la beneficii in vederea com
pletării fondului pentru acțiuni sociale.

(5) întreprinderile economice, precum și 
centralele pentru activitatea proprie întoc
mesc anual un plan de venituri și cheltuieli 
pentru fondurile destinate acțiunilor sociale, 
care fac parte integrantă din bugetul lor de 
venituri și cheltuieli. Acesta se supune, de 
către consiliul oamenilor muncii, spre dez
batere și aprobare adunării generale a oa
menilor muncii.

(6) Economiile ce rezultă anual la planul 
de cheltuieli privind acțiunile sociale se 
reportează în anul următor cu aceeași des
tinație. în situația în care fondul planifi
cat pentru acțiuni sociale nu acoperă chel
tuielile efectuate în cursul anului, diferen
ța se suportă direct din rezultatele finan
ciare ale unității.

(7) La unitățile economice la care veni
turile din sursele prevăzute la alin. (2) nu 
acoperă în totalitate cheltuielile pentru ac
țiuni sociale prevăzute de lege, sumele ne
cesare se asigură din fondurile alocate cu 
această destinație de Ia bugetul de stat.

ținind 
de acti- 
unităti. 
sezoane

producție deservite și a volumului total 
planificat al lucrărilor.

Art. 107 (1) în activitatea de comerț cu 
amănuntul și cu ridicata, în alimentația 
publică șl în unitățile hoteliere se aplică 
în mod generalizat, la întregul personal 
operativ și la muncitori, forma de retribuire 
prin remiză, exprimată prin cote la 10 000,
1 000 sau 100 lei desfacere. Această formă 
de retribuire se aplică în mod corespunză
tor și in activitățile de contractări-achizi- 
ții și prestări servicii din unitățile comer
ciale și turism. Cotele se stabilesc, 
seama de tipul unității și volumul 
vitale planificat, diferențiat pe 
grupe de produse sau produse, pe 
sau perioade mai îndelungate.

Art. 109 (2) Personalul de conducere și 
cel de execuție tehnic, economic și de altă 
specialitate din unitățile comerciale cu 
amănuntul, cu ridicata, din alimentația pu
blică și turism, precum și cel din activi
tatea comercială a unităților care au și plan 
de achiziții, intrări în fondul de stat și 
prestări servicii, se retribuie în acord di- . 
rect proportional cu gradul de îndeplinire 
a planului de desfacere, prșstări hoteliere 
sau turism. La funcțiile de conducere și de 
execuție din unitățile comerciale și de tu
rism, retribuția se majorează sau se dimi
nuează cu 1% din retribuția tarifară 
pentru fiecare procent de depășire sau ne
realizare a beneficiului planificat. în limita 
a 8% din retribuția tarifară corespunzătoare 
timpului lucrat.

(5) în cazul cînd din cauze independente 
de munca personalului se realizează retri
buții sub minimul garantat, pentru perso
nalul din ramura circulația mărfurilor 
retribuit pe bază de cote, cu remiză adău
gată la nota de plată și în acord direct pro
portional. se va putea asigura pe cel mult
2 luni un minim garantat de 75% . din 
retribuția tarifară. Dacă în continuare nu 
sînt create condiții pentru asigurarea mi
nimului garantat, conducerile unităților sint 
obligate să ia măsuri pentru redistribuirea 
personalului în cadrul unității sau în alte 
unități. Diferența între sumele cuvenite in 
raport cu volumul de activitate și 
garantat acordat va fi recuperată 
oadele următoare din drepturile 
peste retribuția tarifară.

Art. Ill (1) Modul de încadrare 
torilor operativi, condițiile de aplicare a re
tribuțiilor tarifare superioare sau inferioare, 
precum și 
comerciali 
aceștia se 
de muncă 
muncitorii 
rior și turism se retribuie în regie, treptele 
de rulaj, categoriile de 
utilizarea funcției de șef 
gestionar — si la alte 
decit. cele din circulația 
bilesc prin decret al Consiliului de Stat.

minimul 
în peri- 
realizate

a lucră-

atribuțiile ce revin lucrătorilor 
și clasele de retribuire in care 
încadrează, unitățile și locurile 
la care personalul operativ și 
din activitatea de comerț inte-

unități. precum și 
depozit — lucrător 
unităti economice 
mărfurilor, se sta-

zultatelor cercetării și proiectării, se modi
fică și se completează articolele 112, 116, 
127, 143, care vor avea următorul conținut :

Art 112 (1) Sistemul de retribuire din 
unitățile de cercetare, inginerie tehnologică 
și proiectare asigură legarea nemijlocită a 

retribuției de efectele economico-sociale 
obținute ca urmare a aplicării in producție 
a rezultatelor cercetării și proiectării șt 
cointeresarea materială a personalului pen
tru efectuarea de cercetări care contribuie 
la promovarea continuă a progresului teh- 
nico-științific, la scurtarea ciclului cerce- 
tare-proiectare-producție, la introducerea 
tehnologiilor noi, moderne, la cunoașterea 
și folosirea legilor naturii și ale societății, 
în vederea înfăptuirii programului de dez
voltare economică și socială a țării.

(3) în activitatea de cercetare științifică, 
inginerie tehnologică și de proiectare se va 
utiliza cu precădere forma de retribuire in 
acord global, potrivit căreia un colectiv de 
cercetători sau proiectanți își asumă răs
punderea de a efectua și finaliza o cerce
tare sau un proiect, intr-un anumit termen, 
pentru care primește o sumă globală, sta
bilită în contract, in condițiile prevăzute 
de lege. Această formă de retribuire se va 
aplica îndeosebi pentru crearea și introdu
cerea în producție a unor tehnologii sau 
produse noi, perfecționarea și modernizarea 
celor existente, proiectarea obiectivelor de 
investiții și va cuprinde întreg ciclul cerce- 
tare-proiectare și aplicarea in producție a 
rezultatelor obținute pină la atingerea pa
rametrilor stabiliți. în contract se prevăd 
termenele, parametrii sau indicatorii teh- 
nico-economici care trebuie obținuți, con
dițiile de calitate, sumele totale pentru re
tribuire și alte condiții. Sumele pe lucrări 
pentru retribuirea personalului din cerce
tare, inginerie tehnologică și proiectare se 
vor stabili, pe bază de norme de muncă pe 
unităti fizice, pe categorii de lucrări. Per
sonalul care lucrează în acord global pri
mește, pe parcursul executării lucrărilor, 
avansuri lunare reprezentînd 80% din 
retribuția tarifară de încadrare. Avansurile 
cumulate nu pot fi mai mari de 80°'o 
din suma stabilită pe lucrare. La predarea 
obiectivelor de cercetare, inginerie tehnolo
gică și proiectare, suma totală stabilită pe 
lucrare se repartizează membrilor, colecti
vului în funcție de contribuția acestora. 
Din suma cuvenită fiecăruia se reține o 
parte de 10%, care se restituie după apli
carea in producție sau intrarea în funcți
une a obiectivului respectiv și realizarea 
indicatorilor tehnico-economici prevăzuti în 
proiecte sau în documentația tehnică, iar 
cealaltă parte de 90% se plătește după ce 
în prealabil s-au scăzut avansurile pri
mite, dacă au fost îndeplinite condițiile 
prevăzute in contract.

(4) în locul reținerilor pe proiect sau 
obiectiv de cercetare si inginerie tehnolo
gică. ce se fac pînă Ia atingerea parame
trilor, se poate retine o sumă fixă pentru 
constituirea unei garanții reprezentînd pină 
la o retribuție tarifară lunară, dar nu mai 
puțin de 20% din aceasta.

(5) Personalul din conducerea unităților 
do cercetare științifică, inginerie tehnolo
gică si proiectare — director, directori ad
juncts secretar științific — este obligat, 
potrivit reglementărilor in vigoare, să des
fășoare efectiv activitate de cercetare sau 
de proiectare. în proporție de cel puțin : 
50% directorul. 60% directorul general ad
junct și secretarul științific de la institu
tele centrale. 75% directorii adjuncți si 
secretarul științific de la celelalte unități 
de cercetare științifică si de proiectare. 
Pentru această activitate poate fi retribuit 
în acord global. în acest caz va primi par

XIII. CU PRIVIRE LA RETRIBUIREA PERSONALULUI 
DIN UNITĂȚILE ARTISTICE

în scopul creșterii cointeresării persona
lului din unitățile artistice de spectacole 
și concerte pentru mărirea veniturilor rea
lizate de aceste unităti. se modifică și se 
completează art. 169. după cum urmează :

Art. 169 (1) Personalul din unitățile ar
tistice de spectacole și concerte poate be
neficia de premii anuale, dintr-un fond ce 
se constituie, in limita fondului de retri
buire planificat prin aplicarea unei cote de 
1,5 la sută asupra fondului de retribuire 
realizat anual, cu condiția îndeplinirii nu
mărului de spectatori și a veniturilor to
tale proprii planificate.

(2) Fondul de premiere anuală se poate 
completa cu o parte de pînă la 30% 
din veniturile nete realizate peste cele pla
nificate la încasări din vinzarea biletelor 
și programelor.

XIV. CU PRIVIRE LA RETRIBUIREA PERSONALULUI DIN ORGANELE 
CENTRALE Și LOCALE DE STAT

Corespunzător reglementărilor noi privi
toare la acordarea retribuției personalului 
din unitățile economice, se modifică și 
prevederile referitoare la acordarea retri
buției personalului din aparatul ministere
lor, altor organe centrale și locale, după 
cum urmează : (

Art. 173 (1) Pentru întregul personal din 
aparatul ministerelor și celorlalte organe 
centrele șl locale acordarea retribuției 
tarifare și, după caz, a indemniza
ției de conducere este condiționată de 
realizarea sarcinilor proprii da muncă, 
corespunzător funcției îndeplinite, care 
decurg din planul national unic de

XV. CU PRIVIRE LA RETRIBUIREA PERSONALULUI 
DIN ORGANIZAȚIILE COOPERATISTE Șl ALTE ORGANIZAȚII OBȘTEȘTI
Pentru a se pune de acord prevederile 

Legii retribuirii cu cele din Legea nr. 27/ 
1976 în ce privește retribuirea specialiștilor 
care lucrează în C.A.P.. se modifică art. 187 
alin. (4) ; (6) și (8) și va avea următorul 
cuprins :

Art. 187 (4) Pentru contribuția adusă la 
realizarea planului de producție, coopera
tiva agricolă acordă specialiștilor și conta
bililor șefi, retribuiți de stat, o retribuție 
reprezentind pină” la 15 la sută din valoarea 
normelor de muncă calculate pentru func
ția de președinte în raport cu realizarea 
producției.

(5) Specialiștii agricoli retribuiți de stat, 
aleși în funcția de președinte care înde
plinesc și atribuțiile de inginer șef, primesc 
o retribuție de pînă la 25 la sută din va
loarea normelor de muncă calculate pentru 
funcția de președinte. în raport cu reali
zarea valorii producției nete.

(6) Retribuțiile prevăzute la alin. (4) și
(5) se aprobă de adunarea generală a 
cooperativei agricole de producție : acestea 
nu fac parte din retribuția tarifară, dar se 
includ in calculul retribuției medii.

(7) Pentru depășirea valorii producției1 
nete planificate pe cooperativă specialiștii 
agricoli și contabilii șefi, retribuiți de stat, 
pot primi din partea cooperativelor agri
cole de producție o retribuție suplimentară 
— premiu — care reprezintă față de retri
buția suplimentară cuvenită președintelui :

— 80—90% pentru inginerii șefi ;
— 70—80% pentru contabilii șefi.
Pentru depășirea producției planificată 

fermei, specialiștii agricoli, retribuiți de stat, 
care îndeplinesc funcția dc șef de fermă, 
pot primi din partea cooperativei agricole

XVI. CU PRIVIRE LA DISPOZIȚIILE FINALE Șl TRANZITORII
Corespunzător cu îmbunătățirile aduse la 

retribuirea muncitorilor privind încadrarea 
în trepte și categorii de calificare, la capi
tolul privind dispoziții finale și tranzitorii 
se va introduce o prevedere prin care 
muncitorii calificați încadrați în prezent in 
treptele II și III vor fi încadrați în noua 
treaptă a Il-a, asigurindu-se in toate ca
zurile o retribuție tarifară mai mare în 
comparație cu cea avută. Muncitorii care 
erau în treapta a IlI-a vor avea si prio

îmbunătățirile aduse la prezenta lege vor mări cointeresarea personalului munci
tor in ridicarea calificării, in obținerea unei producții calitativ superioare, in creșterea 
mai accentuată a productivității muncii, reducerea cheltuielilor materiale in activitatea 
de producție și in investiții, Creșterea eficienței economice trebuie să se oglindească in 
obținerea unor beneficii tot mai mari in fiecare întreprindere, in întreaga economie, 
cale sigură a sporirii avuției naționale, a creșterii continue a bunăstării oame
nilor muncii.

Aceste îmbunătățiri, parte integrantă din Programul de creștere mai accentuată a 
nivelului de trai al poputației in cincinalul 1976—1980, constituie o nouă și puternică 
dovadă a grijii permanente a partidului și statului nostru pentru îmbunătățirea condi
țiilor de viață și ridicarea gradului de civilizație al întregului popor, exprimă profundul 
umanism al societății pe care o edificăm.

tea din retribuție corespunzătoare timpului 
destinat activității de conducere, indemni
zația de conducere, precum si sumele cu
venite in acord global care se aprobă de 
organul ierarhic superior.

Articol nou. Personalul din cercetare, in
ginerie tehnologică si proiectare poate be
neficia de o recompensă de pînă la 2% 
din avantajele economice postcalculate, 
realizate de unitățile beneficiare in urma 
aplicării în practică a rezultatelor cer
cetării și proiectării. Aceste avantaje se 
calculează, o singură dată. în primul an de 
la atingerea parametrilor prevăzuti. în 
raport cu economiile la fondul de investi
ții. la costurile de producție, precum si cu 
economiile rezultate prin înlocuirea impor
turilor de produse sau licențe. Modul de 
stabilire a avantajelor economice, a re
compensei ce se poate acorda personalului 
din cercetare, inginerie tehnologică si pro
iectare. în limita prevăzută, precum si con
dițiile în care se repartizează personalului, 
se aprobă prin decret al Consiliului de 
Stat.

Articol nou. Personalul din activitatea de 
cercetare științifică, inginerie tehnologică 
si proiectare beneficiază de participarea la 
beneficiile unității în care îsi desfășoară 
activitatea. în condițiile prevăzute pentru 
celelalte unităti economice.

Art. 116 (1) Pentru lucrările la care, da
torită specificului, nu se poate aplica forma 
de retribuire in acord global, acordarea re
tribuției tarifare personalului de execuție 
cu studii superioare atestat și neatestat, 
precum și personalului de conducere din 
cercetarea științifică si ingineria tehnolo
gică, se face în raport cu îndeplinirea cali
tativă si cantitativă a sarcinilor de plan, 
care se exprimă prin respectarea termene
lor finale și intermediare ale fazelor de 
cercetare științifică și de inginerie tehnolo
gică. atingerea parametrilor prevăzuti, res
pectarea condițiilor din contractele înche
iate si aplicarea în practică a rezultatelor 
obținute.

(2) Din retribuția tarifară a personalului 
atestat si neatestat din unitățile de cerce
tare științifică si inginerie tehnologică, care 
nu lucrează in acord global, se efectuează 
rețineri lunare de 5—20% pe toată du
rata de execuție a obiectivelor de cer
cetare științifică și inginerie tehnologică. 
Jumătate din sumele astfel reținute se res
tituie la încheierea fazelor de cercetare la 
termenele stabilite, iar cealaltă jumătate se 
restituie după aplicarea in practică a re
zultatelor obiectivelor cercetării si ingine
riei tehnologice terminate și atingerea pa
rametrilor prevăzuti sau după valorifica
rea în forme specifice a celorlalte cerce
tări științifice la care nu se pot stabili ast
fel de parametri.

Art. 127 (2) Veniturile realizate de către 
personalul din activitatea de cercetare știin
țifică. inginerie tehnologică și proiectare 
din participarea la beneficiile unității si 
din recompensele primite in report cu 
avantajele economice realizate ca urmare 
a aplicării în producție a rezultatelor obți
nute nu sînt plafonate.

Art. 143. alineat nou. Cadrele didactice si 
personalul de specialitate de la catedrele 
din învătămîntul superior pot fi retribuite 
în acord global pentru activitatea de cerce
tare științifică, inginerie tehnologică si pro
iectare. in condițiile prevăzute la arț. 112 
din prezenta lege.

(3) în cazul nerealizării numărului de 
spectatori și a veniturilor totale proprii 
planificate, fondul de premiere constituit 
conform alin. (1) se diminuează cu cile 
0,5% pentru fiecare procent de nerealizare 
a indicatorilor respectivi.

(4) Fondul total de premiere anuală con
stituit conform alin. (1—3) se repartizează 
personalului de către consiliul oamenilor 
muncii din unitatea respectivă, corespun
zător aportului fiecăruia la rezultatele ob
ținute. Nu pot beneficia de premii per
soanele care au desfășurat activitate neco
respunzătoare sau ale căror contracte de 
muncă au fost desfăcute de unitate în baza 
prevederilor art. 130 lit. i-1 din Codul 
muncii — precum și cele care au părăsit 
unitatea prin demisie.

dezvoltare economico-socială sau din 
alte acte normative, precum și din planu
rile de muncă și din regulamentele de 
organizare si funcționare.

(2) Sarcinile proprii de muncă, corespun
zător funcției îndeplinite, care condiționea
ză acordarea retribuției tarifare și, după 
caz, a indemnizației de conducere, se sta
bilesc de către biroul executiv al consi
liului de conducere al organului central 
respectiv.

(3) Pentru cadrele din conducerea minis
terelor si a celorlalte organe centrale si 
locale retribuția se acordă în condițiile 
stabilite anual prin planul national unic de 
dezvoltare economico-socială.

de producție o retribuție suplimentară de 
pînă la 2% din depășire ; acordarea 
acestei retribuții suplimentare nu este con
diționată de rezultatele obținute pe an
samblul cooperativei.

(8) Pentru îndeplinirea funcției de pre
ședinte. vicepreședinte scos din producție, 
șef de fermă sau șef de brigadă, membrii 
cooperatori, care nu sint retribuiți de stat, 
primesc o indemnizație lunară din partea 
statului, potrivit legii.

(9) cooperativele agricole de producție 
asigură membrilor lor un venit garantat eu 
condiția obținerii nivelurilor de producție 
sau a volumului de lucrări prevăzute în 
angajament. Venitul garantat se acordă in 
proporție de pînă la 80—90% din partea 
in bani, lunar și de 50% din drepturile 
cuvenite in natură, după recoltarea produ
sului respectiv, diferența urmînd a fi plă
tită la finele anului, corespunzător nivelu
lui de îndeplinire a planului. în cazul 
nerealizării planului, drepturile cuvenite 
se reduc proporțional.

(11) Membrii cooperatori care își desfă
șoară activitatea în zootehnie, legumicul
tura, viticultură, pomicultură, cei calificați 
și care lucrează in cooperativa agricolă 
în meseriile de șofer, conducător de trac
toare rutiere, lăcătuș, electrician și altele, 
precum și cei care îndeplinesc funcții de 
conducere și de execuție, care muncesc 
permanent in tot cursul anului și își reali
zează sarcinile ce le revin, sint retribuiți 
de cooperativă și au vechime neîntreruptă 
în aceeași unitate și în același sector de 
activitate, beneficiază de un spor de ve
chime neîntreruptă de 2—8% calculat la 
retribuția de bază lunară.

ritate la promovare în categorii superioare 
în condițiile Legii nr. 12/1971.

Art. 215 (2) Retribuțiile tarifare stabilite 
prin prezenta lege se vor aplica treptat în 
anii 1979—1980. corespunzător graficului de 
eșalonare, a majorării retribuției persona
lului muncitor, aprobat prin decret al Con
siliului de Stat. Pină Ia acea dată se vor 
aplica. în continuare, retribuțiile tarifare in 
vigoare.

Corespunzător îmbunătățirilor aduse în 
textul legii se modifică și anexele.
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SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII UNITE CAMERUN
Excelenței Sale EL HADJ AHMADOU AHIDJO

Președintele Republicii Unite Camerun
YAOUNDE

Cea de-a Vl-a aniversare a Zilei naționale a țării dumneavoastră îmi 
oferă plăcutul prilej să vă adresez, din partea poporului român si a mea 
personal, cele mai călduroase felicitări, urări de sănătate Si fericire perso
nală. progres si bunăstare poporului camerunez prieten.

Sînt încredințat că raporturile de prietenie și colaborare dintre țările 
noastre se vor extinde si diversifica tot mai mult, în diferite domenii de 
activitate. în interesul celor două popoare ale noastre, al progresului si păcii 
in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Toate popoarele sînt vital interesate 
in infăptuirea dezarmării 

subliniază culegerea de texte, editată la New York, în legătură 
cu obiectivele apropiatei sesiuni speciale a Adunării Generale 

a O.N.U.

Ziua de 20 mai — 
sărbătoarea națională 
a Republicii Unite Ca
merun — evocă un e- 
veniment memorabil in 
istoria acestei țări, si
tuată în Africa ecua
torială, în zona Golfu
lui Guineea — respec
tiv realizarea unității 
naționale. Decenii la 
rind divizat, datorită 
unor interese coloniale 
(fosta colonie germană 
a fost împărțită în 1922 
intre francezi și en
glezi), poporul came
runez și-a pus, din 
momentul dobîndirii 
independenței de stat, 
la 1 ianuarie 1960, ca 
obiectiv politic priori
tar reunificarea tării. 
Acest obiectiv a fost 
înfăptuit intr-o primă 
etapă. în 1961. sub for
ma unei federații ; iar 
in urma referendumu
lui de la 20 mai 1972 
a fost adoptată o nouă

Conătitutie. care a 
consacrat unitatea de
plină a statului came
runez.

Planurile de dezvol
tare economică a țării 
vizează depășirea stă
rii de subdezvoltare 
moștenite de la regi
murile coloniale, re
sursele Camerunului 
permițînd edificarea 
unei industrii naționa
le cu bune perspective 
de dezvoltare. Cel 
de-al patrulea plan 
cincinal, pe anii 
1976—1930, are în ve
dere modernizarea și 
diversificarea agricul
turii, sector economic 
de bază, și, concomi
tent, dezvoltarea in
dustriei energetice, a 
celei extractive și pre
lucrătoare. Noi per
spective au deschis 
zăcămintele de țiței 
descoperite în ultima 
vreme ; a și fost con

struită o rafinărie cu o 
capacitate de 1,5 mili
oane tone pe an.

între România și 
Camerun se. dezvoltă 
relații de prietenie și 
colaborare. Politica 
statornică a României 
socialiste de solidarita
te cu noile state inde
pendente, cu țările a- 
fricane, vizita efectua
tă anul trecut în țara 
noastră de ministrul 
afacerilor externe al 
Camerunului, schim
burile de delegații în
tre cele două țări, în
țelegerile de cooperare 
în‘diverse domenii au 
creat premise trainice, 
favorabile adîncirii și 
diversificării colaboră
rii dintre cele două 
state, în folosul reci
proc, al cauzei păcii și 
înțelegerii în întreaga 
lume.

M. S.

NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). 
— în ajunul sesiunii speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. consa
crate dezarmării, Centrul O.N.U. 
pentru dezarmare a editat, la New 
York, o culegere de texte referitoare 
la obiectivele ce stau in fata acestui 
forum. în prefața culegerii, semnată 
de secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, se subliniază faptul 
că convocarea acestei sesiuni consti
tuie o dovadă a interesului profund 
al popoarelor pentru încetarea cursei 
înarmărilor și infăptuirea unei dez
armări reale. Sesiunea specială, re

levă Kurt Waldheim, este menită 
..să dea un nou impuls eforturilor 
de dezarmare" și de aceea trebuie 
să se facă totul pentru a asigura 
succesul ei.

Președintele comitetului pregătitor 
al sesiunii speciale, Carlos . Ortiz 
de Rozas (Argentina), subliniază, 
printre altele. într-un articol cuprins 
în culegere, că opinia publică mon
dială așteaptă de Ia viitoarea sesiune 
adoptarea unor decizii îndreptate spre 
dezarmarea generală și totală, sub un 
control international strict și eficient.

Dezvoltare pe seama reducerii cheltuielilor militare
BAMAKO. — Comunicatul oficial 

dat publicității la Bamako după în
cheierea reuniunii Comisiei indepen
dente pentru problemele dezvoltării 
internaționale precizează că. în ca
drul dezbaterilor, participanții au 
acordat prioritate problemelor cu 
care sînt confruntate cele mai sărace 
țări în curs de dezvoltare, desnrin- 
zindu-se și în acest cadru concluzia 
că este necesară o inițiativă pe plan 
internațional pentru ajutorarea aces
tora. De asemenea, in cadrul lucră
rilor a fost subliniată „importanța

crescindă ce se acordă relației între 
înarmare și dezvoltare", exprimîn- 
du-se. speranța că viitoarea sesiune 
specială a Adunării Generale a 
O.N.U. asupra dezarmării va pune in 
lumină cu pregnanță faptul că, în 
cadrul unei cooperări economice in
ternaționale sporite, resursele deve
nite disponibile în urma reducerii 
cheltuielilor militare ar putea fi uti
lizate, in parte, pentru satisfacerea 
cerințelor stringente ale țărilor în 
curs de dezvoltare.

ITALIA
COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 

SOCIALIST UNIT DIN BERLINUL OCCIDENTAL
Dragi tovarăși.
Aflînd cu întristare vestea încetării din viață a tovarășului Gerhard 

Danelius, președintele Partidului Socialist Unit din Berlinul occidental, vă 
adresăm sincere condoleanțe, iar familiei îndoliate sentimentele noastre de 
compasiune.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

„Terorismul politic riscă să pună 
în pericol instituțiile republicane46 

Raport asupra ordinii publice prezentat de primul ministru 
în Camera Deputaților

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
• Desfășurată pe traseul Liberec — 

Hradec Kralove, cea de-a 8-a etapă 
a „Cursei Păcii", în ciuda profilului 
muntos și a mediei orare destul de 
rapide (peste 40 km), a avut o des
fășurare relativ calmă. La sprintul fi
nal, primul a trecut linia de sosire 
cehoslovacul Michael Klasa (161 km 
in 3h 57’41”). urmat, in ordine, de 
Schmeisser (R.D.G.), K. Mihalak (Po
lonia), Teodor- Vasile (locul 9 in eta
pă), Mircea Romașcanu, Ilie Valen
tin, in același timp cu învingătorul.

în clasamentul general individual 
nu au survenit modificări importante. 
Continuă să conducă Aleksandr Ave
rin (U.R.S.S.), urmat de Zaharov 
(U.R.S.S). — Ia 1’48”, Romașcanu 
(România) — la 2’12”, Hartnick (R. D. 
Germană) — la 2’36”, Skoda (Ceho
slovacia) — la 3’07”. Astăzi este zi 
de repaus. întrecerea se reia mîine.

® Cu prilejul reuniunii Comitetului 
executiv al Federației internaționale 
a sportului universitar, care se des
fășoară în aceste zile la București, 
in sala Floreasca din Capitală va 
avea loc. azi și miine. un concurs 
international universitar de gimnas
tică. la care Vor participa sportivi 
si sportive din Bulgaria. R.P. Chine
ză. S.U.A.. Ungaria și România. 
Sîmbătă, de la ora 17. se vor des
fășura exerciții liber alese, iar du
minică. începind de la 10. finalele 
pe aparate.

• în sferturile de finală ale pro
bei de simplu femei din cadrul tur
neului de tenis de la Hamburg, Vir
ginia Ruzici a învins-o cu 6—3, 6—1 
pe Laura Dupont (S.U.A.). întrecind 
cu 6—1, 6—3 cuplul Florența Mihai 
(România). Nagelsen (S.U.A.), pe
rechea Virginia Ruzici (România), 
Mima Jausovec (Iugoslavia), s-a ca
lificat în finala probei de dublu fe
mei, alături de Ebbinghaus, Masthoff 
(R.F.G.), care a invins cu 6—3, 6—3 
perechea May, Dupont (S.U.A.).

• Astă-seară pe ringul arenei „Pio- 
nir“ din Belgrad se vor desfășura fi
nalele celei de-a II-a ediții a cam
pionatelor mondiale de box. Iată pro
gramul finalelor în ordinea celor 11 
categorii (de la semimuscă la grea) : 
3. Hernandez (Cuba) — S. Mushoki 
(Kenya) ; H. Srednicki (Polonia) — 
H. Ramirez (Cuba) ; A. Horta 
(Cuba) — F. Sacirovici (Iugoslavia) ; 
A. Herrera (Cuba) — B. Ristici (Iu
goslavia) ; VI. Sorokin (U.R.S.S.) — 
A. Davison (Nigeria) ; M. Bogujevici 
(Iugoslavia) — V. Lvov (U.R.S.S.) ; 
M. Perunovici (Iugoslavia) — V. Ra- 
cikov (U.R.S.S.) ; V. Savcenko 
(U.R.S.S.) — L. Martinez (Cuba) ; 
Jose Gomez (Cuba) — T. Uusivirta 
(Finlanda) ; T. Kacear (Iugoslavia) — 
Sixto Soria (Cuba); D. Vujkovicl (Iu
goslavia) — T. Stevenson (Cuba).

ROMA 19 (Agerpres). — Primul 
ministru ai Italiei. Giulio Andreotti, 
a expus, joi, în Camera Deputaților, 
un raport asupra ordinii publice. 
După ce a prezentat filmul eveni
mentelor în „cazul Moro", subliniind 
că guvernul a acționat de pe o po
ziție fermă, respingînd net orice ipo
teză de negociere cu criminalii, po
ziție aprobată la 4 aprilie de parla
ment. Giulio Andreotti s-a referit pe 
larg la situația ordinii publice din 
Italia, la intensificarea acțiunilor po
litiei în vederea depistării asasini
lor fostului lider democrat-creștin.

Andreotti a relevat că operațiunile 
politiei în „cazul Moro" au dus la 
arestarea unor persoane implicate în 
activități ilegale . și au elucidat mai 
multe aspecte privind anumite gru
puri și elemente care favorizau și 
colaborau cu organizațiile subver

sive. în orice caz. a precizat primul 
ministru italian, au fost identificați 
nouă presupuși autori ai asasinării 
lui Aldo Moro. împotriva cărora au 
fost emise mandate de arestare.

Referindu-se Ia situația generală 
din țară, premierul Andreotti a 
arătat că Italia are de înfruntat un 
terorism care riscă să pună in pe
ricol instituțiile republicane. După ce 
a menționat că de la 16 martie a.c., 
data răpirii lui Aldo Moro. in Italia 
au fost comise 267 atentate, el a 
adăugat că „terorismul politic" a 
sporit in proporție de 77,62 la sută 
in cursul anului 1977, ajungind la 
2128 atentate, față de 1198 in 1976. 
Andreotti a declarat, de asemenea, 
că din cei 717 teroriști deținuți in 
închisorile italiene, 152 aparțin gru
pării teroriste autointitulate „Brigă
zile roșii".

Primele rezultate ale anchetei în „cazul Moro“
ROMA. — O a treia ascunzătoare a 

„Brigăzilor roșii" a fost descoperită, 
vineri, la Roma. Este vorba de a- 
partamentul unei profesoare. Gabri
ella Mariani, in vîrstă de 24 de ani, 
care face parte din grupul celor 10 
persoane reținute sub învinuirea de 
a face parte din organizația tero
ristă.

Pe de altă parte, a fost anunțată 
emiterea mandatului de arestare îm
potriva lui Enrico Triaca — proprie
tarul tipografiei clan'destine descope
rite ioi. în care au fost multiplicate 
„comunicatele" „Brigăzilor roșii". El 
este, de asemenea, bănuit de a fi 
participat la răpirea lui Aldo Moro 
si. deci, la asasinarea membrilor 
escortei sale.

Prefectul politiei din Roma. Ema
nuele di Francesco, a declarat, într-o

conferință de presă, că descoperirea 
acestor ascunzători constituie primele 
rezultate importante ale anchetei 
asupra răpirii Iui Aldo Moro, adău
gind că sînt in curs foarte multe per
cheziții și că materialul confiscat este 
foarte important.

*
Din Torino s-a anunțat că lui Re

nato Curcio, fondatorul grupării te
roriste „Brigăzile roșii", i-a fost ad
ministrată o primă condamnare : un 
an și șase luni închisoare pentru a- 
pologia crimei. După cum se știe. 
Curcio face parte din grupul celor 
15 membri ai „Brigăzilor roșii" care 
sint judecați de un tribunal din To
rino. în ziua anunțării asasinării lui 
Aldo Moro. el a declarat în plin tri
bunal că prin achastă acțiune s-a 
făcut „un act de justiție".

LA ACADEMIA SiRBA 
DE ȘTIINȚA ȘI ARTA 

Sesiune omagială 
consacrată centenarului 

Independenței de stat 
a României

BELGRAD 19 (Agerpres). — 
Academia sîrbă de știință și 
artă, sub președinția secretaru
lui său general, acad. Milutin 
Garasanin, s-a întrunit la Bel
grad intr-o sesiune solemnă pen
tru a omagia centenarul Inde
pendenței de stat a României.

tn referatele prezentate de 
istoricii români și iugoslavi a 
fost subliniată lupta milenară 
dusă de poporul român pentru 
apărarea gliei Strămoșești, pen
tru constituirea sa in națiune 
modernă, liberă si independentă, 
pentru construirea unei vieți noi 
pe pămintul României. De ase
menea, au fost, relevate lupta 
popoarelor iugoslave pentru scu
turarea jugului otoman si con
stituirea lor în state independen
te, conlucrarea lor permanentă 
cu poporul român, ridicată in 
epoca socialistă pe noi trepte, 
care se dezvoltă fructuos si mul
tilateral, in spiritul indicațiilor 
celor doi șefi de stat, tovarășii 
Nicolae Ceausescu si losio Broz 
Tito.

La sesiunea solemnă au parti
cipat Dragutin Teșici. membru 
al Prezidiului R.S. Serbia. Milan 
Dragovici. vicepreședinte al Con
siliului Executiv al R.S. Serbia, 
Bojidar Maniei, secretar pentru 
cultură al R.S. Serbia, precum si 
o delegație a Academiei de 
științe sociale si politice a Re
publicii Socialiste România, for
mată din general maior Ilie 
Ceaușescu. prof. dr. Gheorghe 
Zaharia. prof. dr. Titus Georges
cu. dr. Damaschin Ion si cerce
tător Ioan Răduțiu.

In sprijinul instaurării, 
unor relații politice 

și economice noi 
în viața internațională 
HAVANA 19 (Agerpres). — Nece

sitatea afirmării în practica interna
țională a principiilor noi de relații 
intre state si. a instaurării unei noi 
ordini economice internaționale a 
constituit tema majoră din cadrul 
dezbaterilor celei de-a Vl-a sesiuni 
la nivel ministerial a Biroului de 
coordonare al țărilor nealiniate de la 
Havana.

Luînd cuvintul în cadrul dezbate
rilor. Iosip Vrhoveț, secretar federal 
pentru afacerile externe al R.S.F. Iu
goslavia. a subliniat că „lupta co
mună a țărilor nealiniate pentru un 
nou sistem de relații internaționale 
trebuie să fie întemeiată ne ideile 
păcii, independentei, egalității, liber
tății și progresului", informează agen
ția Taniug. Ministrul cubanez al rela
țiilor externe, Isidoro Malmierca, a 
subliniat rolul de factor internațional 
activ pe care-1 reprezintă mișcarea 
de nealiniere in soluționarea proble
melor acute cu care este confruntată 
lumea.

Ministrul de externe al Republicii 
Sri Lanka, A.C. Sahqul Hameed, 
precum și alți miniștri care au luat 
cuvintul în numele grupurilor regio
nale geografice ale țărilor membre, 
s-au pronunțat pentru creșterea rolu
lui țărilor nealiniate ca forță dina
mică în lupta pentru instaurarea de 
relații politice și economice noi in 
viața internațională.

Comunicat cu privire la ședința a 85-a 
a Comitetului Executiv al Consiliului 

de Ajutor Economic Reciproc
între 16 și 19 mai a.c. a avut loc 

la Moscova ședința a 85-a a Comi
tetului Executiv al Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

La ședință, care s-a desfășurat in 
spiritul prieteniei și unanimității, au 
participat reprezentanții țărilor in 
Comitetul Executiv, locțiitori, ai șefi
lor de guverne : K. Zarev (Bulgaria), 
R. Rohlicek (Cehoslovacia), F. Bravo 
Pardo (Cuba). G. Weiss (R. D. Ger
mană), M. Peljee (Mongolia). F. Kaim 
(Polonia). Ion Pățan (România), 
G. Szeker (Ungaria), K. F. Katusev 
(U.R.S.S.).

în conformitate cu convenția dintre 
C.A.E.R. și guvernul R.S.F.I., la lu
crările Comitetului Executiv a parti
cipat I. Kulici. șeful misiunii perma
nente a R.S.F.I. pe lingă C.A.E.R.

La ședință a luat parte N. V. Fad
deev, secretarul C.A.E.R.

Ședința Comitetului Executiv a fost 
prezidată de Ton Pățan, viceprim-mi- 
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România.

Comitetul Executiv a examinat 
materialele ce vor fi prezentate șe
dinței ordinare a sesiunii C.A.E.R. 
A fost adoptat raportul Comitetului 
Executiv cu privire la activitatea 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc între ședințele a XXXI-a și a 
XXXII-a ale sesiunii consiliului. S-a 
relevat că colaborarea pe multiple 
planuri a țărilor membre ale C.A.E.R. 
contribuie Ia creșterea neîntreruptă, 
stabilă a producției materiale, la con

solidarea potențialului economic și 
tehnico-științific al acestor țări.

Comitetul Executiv a adoptat, pen
tru a fi prezentate sesiunii, proiec
tele programelor speciale de colabo
rare pe termen lung privind : asigu
rarea necesarului fundamentat eco
nomic al țărilor membre ale C.A.E.R. 
în principalele tipuri de energie, 
combustibili și materii prime ; per
fecționarea in continuare a colabo
rării țărilor membre ale C.A.E.R. in 
domeniul agriculturii și industriei 
alimentare, in scopul satisfacerii 
maxime a necesarului de alimente 
pentru populație ; domeniul construc
țiilor de mașini.

La ședința Comitetului Executiv 
au fost aprobate acțiuni legate de 
cea de-a XXX-a aniversare a Con
siliului de Ajutor Economie Reciproc, 
care va avea loc în anul 1979.

în cursul ședinței Comitetului Exe
cutiv a fost semnată convenția inter
statală privind transmiterea și folo
sirea datelor de teledetecție a Pă- 
mintului din Cosmos, în scopul adin- 
cirii in continuare a colaborării in 
utilizarea practică a rezultatelor cer
cetărilor cosmice în economia națio
nală a fiecărei țări.

Aflat în U.R.S.S. într-o vizită ofi
cială, Jose Lopez Portillo, președin
tele Statelor Unite Mexicane, a ținut 
un discurs in fata Comitetului Exe
cutiv. oprindu-se asupra probleme
lor dezvoltării în continuare a rela
țiilor economice ale Mexicului cu 
țările membre ale C.A.E.R.

Convorbiri prieteneștiATENA £
ATENA 19 (Agerpres). — Cores

pondentă de la Al. Cimpeanu : In 
cursul zilei de vineri, Haralambos 
Dracopoulos. secretar al C.C. al Par
tidului Comunist din Grecia (inte
rior). l-a primit pe tovarășul Ion 
Iliescu, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Iași al P.C.R.

Cu acest prilej, din partea condu
cerii Partidului Comunist Român a 
fost transmis un salut cordial condu
cerii P.C. din Grecia (interior). îm
preună cu urarea adresată întregului 
partid de a obține noi succese in 
lupta pentru apărarea si promovarea 
intereselor clasei muncitoare, ale oa
menilor muncii, pentru lărgirea și 
consolidarea democrației.

Haralambos Dracopoulos a expri
mat înalte aprecieri pentru succesele 
obținute de poporul român în făuri
rea societății socialiste multilateral 
dezvoltate, pentru politica externă 
activă și profund constructivă a 
României socialiste, și a relevat e- 
fortul statornic depus de P.C.R. și 
tara noastră în vederea consolidării 
păcii și dezvoltării relațiilor de con
lucrare intre toate forțele progresiste 
din lume. El a rugat să se transmită 
conducerii Partidului Comunist 
Român, personal secretarului său ge
neral. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cele mai calde salutări prietenești și 
a adresat urarea pentru poporul 
român de a obține noi succese în în
florirea multilaterală a tării.

A avut loc im schimb de informa
ții ' privind activitatea celor două 
partide si s-a exprimat voința de a 
se dezvolta în continuare bunele re
lații dintre ele. în interesul popoare
lor noastre, al cauzei progresului.

La întilnire a participat Ion Brad, 
ambasadorul României la Atena.

★
Ilias Iliou, președintele Uniunii 

Democratice de Stingă din Grecia — 
E.D.A.. a primit pe tovarășul Ion 
Iliescu, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim-secretar al Comitetului 
județean Iași al P.C.R.

Din partea conducerii Partidului 
Comunist Român a fost adresat un 
salut cordial conducerii E.D.A.. îm
preună cu cele mai bune urări.

Mulțumind. Ilias Iliou a transmis 
conducerii Partidului Comunist 
Român, personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. salutări prietenești din 
partea conducerii E.D.A. și a sa per
sonal.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc s-au exprimat Satisfacția pentru 
bunele relații existente între cele 
două partide. între România si Gre
cia, precum și dorința ca aceste ra
porturi să se dezvolte si mai mult, 
pe cele mai diverse planuri, in in
teresul popoarelor noastre, al cauzei 
păcii si cooperării in Balcani, in Eu
ropa în general.

La convorbire a participat Ion 
Brad, ambasadorul României la 
Atena.

Dezvoltarea relațiilor româno-ungare 
în domeniul științei și tehnologiei

cinema
Mercenarul : VICTORIA — 10;

12; 14; 16; 18; 20.
• Mă voi întoarce la Erimo : 
CAPITOL — 9.15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15 : 20.30.
• Aventurile lui Robin Hood :
LUCEAFĂRUL — 9; 11.13; 13,30;
16; 18.30; 20,45. FESTIVAL — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
• Pentru patrie : PATRIA — 9;
12,30; 16; 19,30, EXCELSIOR — 9; 
12,30; 16; 19,30.
• Transamerica Express î SCALA
— 8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,45,
BUCUREȘTI — 8,30; 11,13; 14;
I. 6,45; 19,45, FAVORIT — 9.15; 12,15; 
16,15; 19,15.
• Benji — 9,30; 11; 12,30; 14.15;
16, Un cuib de nobili — 18; 20 : 
DOINA.
• Regăsire î TIMPURI NOI — 9;
II. 15; 13.30 r 13,45; 18; 20.
• Gentleman Jim : FEROVIAR —. 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30, AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Aurel Vlaicu : GLORIA — 9,
11.15; 13,30; 15,45; 18: 20,15, FLA
MURA — 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Un cățel „sărat" s FLAMURA
— 9.
• Alt bărbat, altă femeie : GRI- 
VIȚA — 9; 12: 16; 19.
• Cuibul salamandrelor î CEN
TRAL— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Urmăriți fără vină : MODERN
— 9; 11,13; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Adios muchachos : DACIA — 
9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,13.
• Judecătorul din Bodrum : EFO
RIE — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
• Jucăria î CINEMA STUDIO — 
10; 12; 14; 16: 18: 20.
• Sunetul muzicii (ambele serii)
— 9,45, Pe răspunderea mea —14, 
O scrisoare pierdută. — 16,15. Un 
om pentru eternitate —• 18,30; 
20,30 : CINEMATECA.
• Ediție specială : LIRA — 15,30; 
18; 20,15.
• Două mame : DRUMUL SĂRII 
 16; 18: 20.
• Zmeul de hîrtie : BUCEGI — 
9; 12; 16; 19.
• Profetul, aurul și ardelenii : 
BUZEȘTI — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, VIITORUL — 15,30; 17,45; 
20.
e Polițistul pilot de curse î CIU
LEȘTI — 9; 11; 13.15; 15.3Q; 17.45;
20.
CD Ura : FERENTARI — 13,30;
17.30: 19,30.
• Ultimul post de control î MIO
RIȚA — 9; 12; 16; 19.
A Dragoste și... statistică : CO- 
TROCENI - 9: 12; 16; 19.
• Trepte pe cer : PACEA — 16; 
18; 20.

• Sandokan — tigru! Malayezlel ♦ 
MUNCA — 9,30; 12; 14,45; 17,30; 20.
• Rătăcire î VOLGA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18.15; 20.15, TOMIS — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.15; 20.30.
• Urmărire periculoasă î COS
MOS — 16; 19, FLACARA — 9; 
12,30; 16; 19.
• E atit de aproape fericirea î 
FLOREASCA — 15.30: 18; 20,15.
• Septembrie : ARTA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Eu, tu și Ovidiu : POPULAR — 
16; 18.
• Bătălia navală din 1894 : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.

teatre*
• C.C.E.S. (tn sala Savoy a Tea
trului „C. Tânase") : Spectacol 
susținut de Ansamblul de estradă 
din R.P. Polonă — 20.
• Teatrul Național București
(sala mare) : Căsătoria — 19,30.
(sala mică) : Autobiografie — 
19,30, (sala Atelier) ; Poezie și 
dans — 20.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic susținut de Filarmonica din 
Arad. Dirijor : Eliodor Râu. Solis
tă : Christa Romer (Elveția) — 20. 
(sala mică a Palatului) : „Dupa- 
amlezlle muzicale ale tineretului". 
Adrian Vasilache-pian. Mlhaela 
Martin-vioară — 18.
• Opera Română : Trubadurul — 
19.
• Teatrul de operetă : Văduva ve
selă — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măguteanu) : 
Undeva, u lumină — 19,30. (sala 
Grădina Icoanei) : Pescărușul — 
19.
• Teatrul Mic : Mania posturilor
— 15,30, Efectul razelor gamma a- 
supra anemonelor — 19,30.
• Teatrul de comedie : Ciripit de 
păsărele — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Studio): 
Nu am Încredere in bărbați — 19.
• Teatrul Giulești : Hotel „Zodia 
gemenilor" — 19,30.
• Teatrul satlric-milzical „C. Tă- 
nase" (sala Victoria) : Lasă supă
rarea-» hol — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Cunună de frumuseți
— 19,30.
• Teatral „Ion Vasilescu" : Pia
tră la rinichi — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Re
creația mare — 10, „Dublu „B* 
(Brecht) — n.
« Teatrul „Țăndărică" : Omulețul 
de puf — 17.
• Circul București : „Circul lilipu
tanilor" de la Circul Mare din 
Moscova — 16: 19,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Casa cu păpuși (Nora) — 19.

agențiile de presă transmit:
Secretarul general al 

O.N.U., Kurt Waldheim, și-a ex
primat dezaprobarea față de ucide
rea a aproximativ 50 de africani 
rhodesieni de către trupele regimu
lui de la Salisbury. într-un comuni
cat dat publicității la sediul din New 
York al Națiunilor Unite, Kurt Wal
dheim a arătat câ a fost șocat de 
știrea privind „acest tragic eveni
ment", menționind că „asemenea 
acte ale regimului Iui Ian Smith con
tribuie la creșterea violenței și a ten
siunii in Rhodesia".

Întrevedere chino-ameri- 
Cană. -Pen SJao-pin, vicepremier 
al, Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze. a avut vineri o întrevedere cu 
o delegație a agenției americane 
United Press International (U.P.I.), 
condusă de Roderick Beaton, pre
ședintele agenției. Cu acest prilej, 
vicepremierul Den Siao-pin a răs
puns la o serie de întrebări ale mem
brilor delegației referitoare la rela
țiile dintre China și Statele Unite și 
situația internațională — relatează a- 
genția China Nouă.

Noul guvern al R.S.F.
Iugoslavia s-a reunit, joi, in pri
ma sa ședință, sub președinția iui 
Veselia Giuranovici, președintele 
Consiliului Executiv Federal în 
cursul ședinței — relatează agenția 
Taniug — s-a hotărit formarea unui 
număr de 16 organisme de lucru gu
vernamentale, procedindu-se, totoda
tă, la numirea președinților diferite
lor comitete ale guvernului federal, 
precum și a secretarului general al 
guvernului.

La Bruxellesau avut loc con- 
vorbiri între primul ministru al 
Belgiei, Leo Tindemans. și Ku Mu. 
vicepremier al Consiliului de Stat ol 
R.P. Chineze, conducătorul delegației 
chineze aflate in vizită de prietenie 
in capitala belgiană. S-a procedat, 
cu acest prilej, la un schimb de pă
reri cu privire la relațiile bilaterale 
și Ia o serie de probleme internațio
nale de interes comun — precizează 
agenția China Nouă.

Șahinșahul Iranului la
Budapesta. Vineri 3 sosit la
Budapesta. într-o vizită oficială, sa- 
hinșahul Iranului. Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr. El va avea con
vorbiri eu conducătorii ungari in 
nrobleme privind dezvoltarea rela
țiilor dintre cele două țări.

La Centrul cultural al Atenei 
a avut loc deschiderea expoziției 
„Pictori români contemporani", 
organizată de Casa de cultură 
a prieteniei greco-române. in 
care sint expuse lucrări ale ce
lor mai cunoscuți pictori români. 
La vernisaj au luat cuvintul 
acad. Petros Haris, președintele 
casei de cultură, si pictorul Con
stantin Piliuță.

Expoziția a fost vizitată de 
doamna Ioanna Tsatsos, soția 
președintelui Republicii Elene, 
de ministrul apărării naționale, 
Evangelos Averoff-Tossitsa. oa
meni de cultură și artă, de un 
numeros public.

0 nouă ședință a Comi
siei de graniță formatâ din re
prezentanții guvernelor R. D. Ger
mane și R. F. Germania, desfășurată

ZAIR

în orașul Gera (R.D.G.), a examinat 
probleme privind traficul în zona de 
frontieră, in legătură cu încheierea 
unui acord intre cele două state pri
vind revizuirea, reactualizarea și în
cheierea marcării graniței actuale 
dintre cele două . state — anunță 
agenția A.D.N.

Un milion de greviști în 
provincia Barcelona. AproaPe 
un milion de muncitori din provin
cia Barcelona au participat la o grevă 
de 24 de ore declarată joi la che
marea sindicatelor, relevă agenția 
France Presse, citind surse sindicale 
locale. Greviștii si-au exprimat ast
fel protestul fată de întîrzierea elabo
rării de către patronat a noilor con
venții colective de muncă.

Primele sindicate afga- 
nistane. In Republica Demo
cratică Afganistan a început organi
zarea primelor sindicate „ca detașa
mente pentru apărarea drepturilor 
muncitorilor și a revoluției nopulare". 
Prima organizație sindicală a fost 
înființată la o mare întreprindere 
textilă. Dreptul de organizare în sin
dicate a lucrătorilor din întreprinderi 
și instituții fusese interzis de regi
mul fostului președinte Mohammad 
Daoud Khan.

Lupte între forțele armate guvernamentale 
și rebeli in provincia Shaba

KINSHASA 19 (Agerpres). — 
Agenția zaireză de presă Azap a- 
nuntă că aproximativ 4 000 foști jan
darmi kațanghezi au trecut granița 
zaireză si au atacat centrul minier 
Kolwezi. situat în provincia Shaba 
din sudul Republicii Zair. Un alt 
grup de forte rebele au atacat ora
șul Mutshatsha (situat la 100 km 
vest de Kolwezi). în urma luptelor 
dintre forțele armate zaireze și re
beli. desfășurate în ultimele zile, 
forțele armate guvernamentale, rele
vă agenția citată, controlează din 
nou situația.

Agenția A.F.P. referindu-se la de
clarațiile purtătorului de cuvint al 
Palatului Eiysee. relatează că „deta
șamente de parașutiști francezi au 
debarcat in orașul Kolwezi pentru 
apărarea rezidentilor francezi de 
aici".

Se semnalează, totodată, că Belgia. 
Anglia și S.U.A. au trimis avioane 
de transport cu medicamente și ali
mente in sprijinul victimelor ciocni
rilor.

Agențiile internaționale de presă 
transmit că. în prezent, situația se 
menține confuză.

BUDAPESTA 19 (Agerpres). — în 
cadrul vizitei pe care o face in Un
garia. Ion Ursu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnologie, 
a fost primit de Aczel Gyorgy, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Ungare. La 
primire au participat Pall Lenard, 
președintele Comitetului național 
pentru dezvoltare tehnică din R.P.

Ungară, și C. Cimbru, consilier al 
Ambasadei României la Budapesta. 
Cu acest prilej a avut loc un schimb 
de păreri privind adîncirea si dezvol
tarea relațiilor bilaterale româno-un- 
gare pe multiple planuri, precum si 
intensificarea cooperării în domeniul 
cercetării științifice si dezvoltării teh
nologice, in spiritul celor convenite 
cu ocazia întilnirii din iunie 1977 din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu si 
Jânos Kâdâr.

Z.V.
I

• PROGRAM DE 
CERCETARE A CLIMEI 
TERESTRE. Spre sfîrșitul a- 
cestui an va începe cea mai cu
prinzătoare acțiune de studiere 
a atmosferei terestre întreprinsă 
pînă acum. La așa-numitul 
„Program de cercetare globală a 
atmosferei", patronat de O.N.U., 
vor participa toate cele 145 sta
te membre ale Organizației me
teorologice mondiale. El iși pro
pune să furnizeze date privind 
deplasarea păturilor de aer și u- 
miditate, variațiile de tempera
tură deasupra diferitelor zone 
ale Pămîntului — obiectivul 
final fiind lărgirea posibilități
lor de prognoză meteorologică, o 
mai bună cunoaștere a evoluții
lor climatice. Observațiile vor fi 
culese de-a lungul a 12 luni, dar 
prelucrarea datelor va dura cel 
puțin incă cinci ani.

• AGROCHIMIA - 
O INDUSTRIE A VIITO
RULUI. Masele plastice, cu
noscute în mod clasic ca pro
duse ale petrochimiei (fiind ob
ținute din etilena extrasă din 
petrol), vor deveni pe scară tot 
mai largă produse ale agrochi- 
miei. Specialiști francezi au des
coperit un procedeu de fabri
care a policlorurii de vinii din 
alcoolul conținut în sucul tres
tiei de zahăr. „Secretul" de fa
bricație al maselor plastice din 
plante îl constituie catalizatorul, 
care, prin deshidratarea mole
culelor de alcool, permite să se 
obțină etilena. Din aceasta se 
extrage apoi, prin același pro
cedeu chimic utilizat in cazul 
petrolului, policlorura de vinii 
(PVC). Statisticile arată că în 
țările dezvoltate consumul de 
PVC a ajuns la 11 kg pe locui
tor, în timp ce în țările „lumii

a treia", el nu a depășit 3 kg 
pe locuitor. Or, metoda propusă 
de specialiștii francezi este mai 
puțin costisitoare și de aceea 
este mai accesibilă țărilor cu 
resurse mai sărace. De pe o su
prafață de 2 300 ha cultivată cu 
trestie de zahăr se pot obține 
20 000 tone de materiale plas
tice.

• LITERATURĂ PO
LUANTĂ. „Murdărie și imo
ralitate între coperțile unei cărți 
nu mai constituie fenomene izo
late ale actualității noastre lite
rare" — remarcă revista vest- 
germană „Der Spiegel", amin
tind apariția, intr-o editură 
miincheneză, a unui volum care, 
după cit se pare, constituie „o 
culme" în ce privește degrada
rea literaturii. Titlul — „Cartea 
murdară" — reflectă perfect 
conținutul pornografic al „ope
rei". pe care înșiși autorii ei nu 
o recomandă „persoanelor cu un 
psihic labil". Trebuie adăugat că 
această carte este de natură să 
murdărească nu numai sufletul, 
ci și ...degetele cititorilor, pagi
nile ei fiind minjite cu praf de 
cărbune. „Der Spiegel" iși ex
primă îndoiala că se vor găsi a- 
matori care să dea 40 de mărci 
pe o asemenea abjecție.

• PODURILE VIENEI. 
Celor patru poduri peste Dună
re ale capitalei austriece li se 
va adăuga, în curînd, un al cin
cilea — a anunțat recent pri
marul Vienei. Lucrările vor în
cepe în toamna acestui an și 
sînt prevăzute a se termina în 
1982. Noul pod va asigura o mai 
bună legătură intre centrul vechi 
și noile cartiere ce au luat naș
tere în perioada postbelică, pe 
malul sting al Dunării, unde a 
fost amenajat și Centrul inter
național de conferințe.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Scinteli nr. 1. Tel. 17 60 10. 17 60 30 Abonamentele se fac la oficiile poștale șl difuzoril din Întreprinderi șl Instituții, tn străinătate, abonamentele se tac prin ILEXIM — departamentul 
export-import presă, P. o. BOX 136—137 telex : 11S26, București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCINTEn w 380


