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- Măsurile de majorare și îmbunătățire 
a corelării preturilor cu amănuntul la 
produsele agroalimentare <
- Măsurile de majorare a retribuțiilor tarifare, 
alocațiilor de stat pentru copii și pensiilor
........  ............................................ . . ..........V ....................................... r

I

® Această actualizare a 
prețurilor — așa cum am 
menționat încă în 1980 și la 
plenara din noiembrie 1981 
— a apărut necesară ca ur
mare a creșterii puternice a 
prețurilor pe plan mondial, a 
creșterii cheltuielilor de pro
ducție și la noi, a sporirii pu
ternice a retribuției și, deci, a 
creșterii costurilor, care tre
buie să-și găsească expresia 
în costul efectiv al produc
ției.

• Am adoptat aceste mă
suri de majorare a prețurilor 
de desfacere a produselor a- 
groalimentare în condițiile 
sporirii retribuției, a indemni
zației pentru copii, a pensi
ile? ’’are asigură creșterea 
veniturilor reale ale populați
ei, a retribuției reale a oame
nilor muncii. Aceasta demon
strează forța economiei noas
tre socialiste, politica con
secventă a Partidului Comu
nist Român de a asigura — 
pe măsura dezvoltării forțelor 
de producție și sporirii bogă
ției naționale — creșterea 
continuă a bunăstării po
porului, esența societății so
cialiste multilateral dezvolta
te pe care o edificăm în 
România, care este realizată 
de oameni, pentru oameni.

• Toate unitățile econo
mice, consiliile oamenilor 
muncii, organele și organiza
țiile de partid să acționeze 
cu toată răspunderea pentru 
a asigura tot ceea ce este 
necesar în vederea înfăptui
rii acestor măsuri, dar și în 
vederea recuperării, în acest 
an n anii următori, a între
gii sume alocate suplimentar, 
asigurînd creșterea în conti
nuare a rentabilității, a bene
ficiilor, a venitului na'ional, a 
avuției generale a țării. Nu
mai astfel vom crea condițiile 
necesare pentru a asigura în
făptuirea programului gene
ral de dezvoltare a țării și de 
creștere în continuare a nive
lului de trai material și spiri
tual al poporului.

(Din recentele cuvintări 
ale tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU)
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CONSILIUL DE STAT
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

CONSILIUL DE STAT
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET DECRET
privind majorarea și îmbunătățirea corelării, 

pe principii economice, a prețurilor 
cu amănuntul la produsele agroalimentare

înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XII-lea 
al Partidului Comunist Român privind trecerea 
la o nouă calitate în toate domeniile vieții so
ciale și aplicarea consecventă în fiecare unitate 
economică a principiilor noului mecanism eco- 
nomico-financiar, întărirea autoconducerii și 
autogestiunii a făcut necesară actualizarea pre
țurilor în industrie, ținînd seama de schimbă
rile intervenite în nivelul costurilor de pro
ducție, în special în industria extractivă, de 
creșterea accentuată a prețurilor externe la 
materiile prime și materialele din import, de 
asigurarea desfășurării unei activități rentabile 
în toate unitățile economice.

Totodată, au fost stabilite noi prețuri de 
contractare și achiziție la produsele agricole, 
ținîndu-se seama de necesitatea compensării 
cheltuielilor suplimentare determinate de ma
jorarea prețurilor de producție și livrare ale 
unor produse industriale utilizate în agricul
tură, a noilor tarife de transport, precum și de 
stimularea tuturor producătorilor agricoli pen- 

. t.tu creșterea producției și a livrărilor la fon
dul de stat, sporirea rentabilității unităților a- 
gricole și creșterea veniturilor oamenilor mun
cii de la sate.

în condițiile aplicării noilor prețuri de pro
ducție și de livrare din industrie, a prețurilor 
de producție, contractare și achiziție pentru 
produsele agricole vegetale și animale, este ne

cesară modificarea corespunzătoare a prețuri
lor cu amănuntul pentru ca acestea să oglin
dească costurile și să asigure un anumit bene
ficiu, obligatoriu pentru orice activitate eco
nomică.

Majorarea prețurilor cu amănuntul la pro
dusele agroalimentare este necesară cu atît 
mai mult cu cit la unele produse de bază pre
țurile au rămas neschimbate de 25—30 de ani, 
deși în această perioadă veniturile populației 
au crescut de peste 10 ori, iar retribuțiile de- 
peste 7 ori.

în același timp, este necesar să se asigure 
un raport mai bun între prețurile diferitelor 
produse în funcție de valoarea lor nutritivă, 
de cheltuielile pentru producerea lor, în ve
derea unei cointeresări corespunzătoare a uni
tăților economice în realizarea tuturor produ
selor și sortimentelor de care populația are ne- 
,voie pentru un consum cit mai rațional.

Majorarea prețurilor cu amănuntul la pro
dusele agroalimentare se face în condițiile asi
gurării unei compensații bănești corespunză
toare, prin creșterea retribuțiilor, alocațiilor 
pentru copii și ă pensiilor de asigurări sociale, 
în-așa fel ca, pe ansamblu, in anul 1982 retri
buția reală să reprezinte, la sfîrșitul anului, o 
creștere de 1,5 la sută față de anul 1980.

în acest scop, Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România decretează :

CAPITOLUL I

Prețurile cu amănuntul
Art 1. — Prețurile cu amănuntul la produ

sele agroalimentare se corelează pe principii 
economice și se majorează diferențiat în func
ție de valoarea de întrebuințare a produselor, 
calitatea, structura sortimentală și valoarea 
nutritivă a acestora, precum și de cheltuielile 
reale de producție, cuprinzînd un venit net 
corespunzător desfășurării unei activități ren
tabile de către toate unitățile economice.

Prețurile cu amănuntul la produsele agro
alimentare se majorează în medie cu circa 35 
la sută față de nivelul prețurilor actuale.

Art. 2. — Prețurile cu amănuntul majorate 
la principalele produse agroalimentare din pro
ducția internă și din import sînt prevăzute în 
anexele nr. 1 și 2.

Pentru celelalte produse și sortimente agro- 
alimentare prețurile cu amănuntul se stabilesc^ 
potrivit legii, de Ministerul Comerțului Interior 
cu acordul Comitetului de Stat pentru Prețuri 
prin corelare cu prețurile produselor similare 
și cu respectarea procentelor medii de majo
rare pe grupe și subgrupe de produse prevă
zute în anexa nr. 3.

Art. 3. — La legume proaspete, cartofi tim
purii și de vară, fructe, struguri de masă și 
pepeni prețurile cu amănuntul se vor stabili, 
potrivit legii, de către comitetele executive ale 
consiliilor populare județene și al municipiului 
București, prin adăugarea la prețurile de pro
ducție și de contractare a primelor medii, sta
bilite prin Decretul nr. 394/1981, a cheltuielilor 
maxime de transport, aprovizionare-desfacere 
și, după caz, a cheltuielilor de păstrare, însilo- 
zare și preambalare, precum și a beneficiului 
și impozitului pe circulația mărfurilor, prevă
zute in anexa nr. 4.

Art. 4. — Cotele de rabat comercial pe pro
duse, grupe și subgrupe de produse agroali- 
mentâre se reduc, în medie, cu 12,5 la sută și 
se stabilesc la nivelurile prevăzute în anexa 
nr. 5.

Art. 5. — Limitele maxime de prețuri cu 
amănuntul, în vigoare, pe grupe și subgrupe de 
produse agroalimentare, aprobate potrivit legii, 
se modifică corespunzător majorărilor de pre
țuri stabilite prin prezentul decret.

CAPITOLUL II

Prețurile cu amănuntul
Art. 6. — Prețurile cu amănuntul în alimen

tația publică se majorează în limita influen
țelor determinate de majorările de prețuri cu 
amănuntul stabilite potrivit prezentului decret.

Art. 7. — în limitele determinate de majc> 
rările de prețuri stabilite prin prezentul decret,. 
preturile cu amănuntul în alimentația publică 
se stabilesc după cum urmează :

în alimentația publică
a) prețurile cu amănuntul la principalele 

produse și preparate alimentare, precum și la 
toate băuturile care se desfac prin unitățile de 
alimentație publică se stabilesc de Ministerul 
Comerțului Interior, cu acordul Comitetului de 
Stat pentru Prețuri. Pentru celelalte produse
(Continuare în pag. a II-a)
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cu privire la majorarea retribuțiilor tarifare 
ale personalului muncitor, a alocațiilor de stat 

pentru copii, a pensiilor și alte drepturi 
care se acordă in raport de nivelul 

retribuțiilor sau pensiilor
în concordanță cu prevederile programului 

de creștere a nivelului de trai și ridicarea cali
tății vieții, aprobat de Congresul al XII-lea al 
partidului, în decursul cincinalului actual se va 
realiza sporirea veniturilor reale ale populației 
prin creșterea retribuțiilor personalului mun
citor, a veniturilor țărănimii, a pensiilor și a 
celorlalte venituri din fondurile sociale, în co
relație cu modificările de prețuri la bunurile 
de consum și la tarifele pentru servicii. ,

Aplicarea fermă a noului mecanism econo- 
mico-financiar, creșterea rolului pîrghiilor eco
nomice în sporirea eficienței întregii activități, 
așezarea pe criterii economice a sistemului de 
prețuri, realizarea unui echilibru permanent 
între veniturile populației și cheltuielile sociale 
concretizate în mărfuri și servicii au făcut ne
cesară majorarea prețurilor de producție și de 
livrare in industrie, a prețurilor de producție, 
contractare și achiziție la produsele agricole, 
vegetale și animale. în condițiile aplicării noi
lor prețuri, a fost necesară, de asemenea, așe
zarea pe principii economice și a prețurilor de 
desfacere cu amănuntul la produsele agroali
mentare, prin majorarea acestora în medie cu 
35' la sută. •• .......

Pentru a se asigura înfăptuirea programului 
de ridicare permanentă a nivelului de .trai al 
populației; odată cu intrarea în vigoare a noilor 
prețuri de desfacere la produsele agroalimen- 
tare se va acorda, pentru toate categoriile de 
muncitori și maiștri, precum și,. în raport cu 
nivelul retribuției, pentru alte categorii de per
sonal muncitor, o compensație corespunzătoare, 
astfel incit, pe ansamblu, la sfîrșitul anului 
1982 retribuția reală să crească cu 1,5 la sută 
față de anul 1980. Prin aplicarea unor noi mă
suri de creștere a retribuțiilor, în anul 1983 
retribuția reală va fi mai mare cu circa 4 la 
sută față de anul 1980.

Totodată, pentru pensionari urmează să se 
acorde, în mod diferențiat, compensații care se 
vor include în pensii.

Mărimea compensațiilor se stabilește în ra
port de consumurile medii prevăzute în Pro
gramul privind autoconducerea și autoaprovi- 
zionarea teritorială, pe anul 1982, de influența 
medie a creșterii prețurilor la bunurile agro
alimentare, de volumul și structura consumu
lui diferitelor categorii ale populației, precum 
și de efortul fizic depus, condițiile de muncă și 
caracterul activității desfășurate.

Majorarea retribuțiilor și acordarea compen
sațiilor pentru pensionari urmează să se facă 
ținînd seama de necesitatea aplicării cu fermi^. 
tate a principiilor eticii și echității în repartiza
rea veniturilor, a apropierii condițiifor de trai 
ale diferitelor categorii ale populației.

în vederea acoperirii influențelor determi

nate de creșterea prețurilor la produsele agro
alimentare urmează, de asemenea, ca alocațiile 
de stat pentru copii să fie majorate în medie 
cu 35 la sută pentru un număr de pește 
4 800 000 copii.

Pentru realizarea acestor măsuri care să 
asigure creșterea veniturilor reale ale popu
lației și compensarea majorării prețurilor la 
produsele agroalimentare,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste 
România decretează :

Art. 1. — Începînd cu data de 15 februarie 
1982, în cadrul primei etape de majorare a re
tribuțiilor prevăzută pentru cincinalul 1981— 
1985, se majorează retribuțiile tarifare ale tu
turor categoriilor de muncitori și maiștri, în 
mod diferențiat, în funcție de condițiile de 
muncă, astfel :

a) cu 210 lei lunar pentru :
— muncitorii și maiștrii retribuiți după re

țeaua mine subteran și suprafață, inclusiv 
muncitorii necalificați din subteran :

— muncitorii și maiștrii retribuiți după re
țeaua siderurgie, metalurgie neferoasă, precum 
și cei care lucrează in sectoarele calde — tur
nătorii, forjă și tratamente termice — retri
buiți după rețeaua construcții de mașini

— muncitorii și maiștrii retribuiți după re
țeaua foraj ;

— muncitorii docheri ;
— muncitorii necalificați retribuiți la nivelul 

stabilit pentru lucrări grele și foarte grele, din 
ramurile industrie, foraj, construcții-montaj și 
transporturi ;

b) cu 190 lei lunar pentru muncitorii și 
maiștrii care lucrează în celelalte sectoare de 
activitate.

Pentru celelalte categorii de personal, inclusiv 
personalul operativ retribuit pe gradații, re
tribuțiile tarifare se majorează, de la data pre
văzută la alineatul 1, în mod diferențiat, în 
funcție de nivelul retribuției, după cum ur
mează :

a) cu 175 lei lunar pentru persoanele care 
au retribuții tarifare de pînă la 2 500 lei ;

b) cu 160 lei lunar pentru persoanele care 
au retribuții tarifare intre 2 501—3 000 lei ;

c) cu 140 lei lunar pentru persoanele care au 
retribuții tarifare între 3 001—4 000 lei.

Art. 2. — Alocațiile pentru copii prevăzute 
în Decretul nr. 246/1977 se majorează, cu înce
pere de la data de 15 februarie 1982, in medie 
cu 35 la sută.

Nivelurile alocațiilor majorate, în raport cu 
plafoanele de venituri și numărul copiilor, sînt 
cele prevăzute în anexa nr. 1.
(Continuare in pag. a IlI-a)
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DECRET

(Urmare din pag. T)
alimentare și preparate culinare, pre
țurile se determină de întreprinderile 
comerciale de alimentație publică, pe 
baza noilor prețuri cu amănuntul și a 
cotelor de adaos comercial stabilite de 
Ministerul Comerțului Interior, cu a- 
cordul Comitetului de Stat pentru 
Prețuri, în limita valorii absolute a 
actualelor adaosuri. Determinarea 
prețurilor se va face cu respectarea 
strictă a rețetelor elaborate și aproba
te potrivit prevederilor legale ;

b) prețurile cu amănuntul la produ
sele de cofetărie și patiserie cu speci
fic local, realizate de întreprinderile 
comerciale de alimentație publică, ale 
căror prețuri în vigoare sînt aprobate 
pe plan local se stabilesc de comitete
le executive ale consiliilor populare 
județene și al municipiului București;

c) prețurile cu amănuntul ce se a- 
plică pentru meniurile și produsele a- 
limentare ce se desfac prin unitățile 
de alimentație publică din stațiunile 
balneoclimaterice, care asigură servi
rea turiștilor, români, pe bază de bile
te de odihnă și tratament, se stabilesc 
de Ministerul Turismului, cu acordul 
Comitetului de Stat pentru Prețuri.

Art. 8. — Prețurile meniurilor la 
cantinele-pensiune din stațiunile bal
neoclimaterice sînt prevăzute în anexa 
nr. 6. Pentru celelalte cantine prețu
rile produselor alimentare și meniuri
lor se majorează potrivit prevederilor 
prezentului decret, cu respectarea 
condițiilor stabilite de lege.

Art. 9. — Prețurile biletelor de o- 
dihnă și tratament vîndute pînă la 
data aplicării prezentului decret, pen
tru lunile februarie și martie 1982, ră- 
mîn nemodificate.

la produsele agroalimentare
ANEXA NR. 1

PREȚURILE CU AMĂNUNTUL 
la principalele produse agroalimentare 

din producția internă și din import

— ficat de pui — găini (preambalat în pachete de 250 g 
și 500 g)

— pipote și inimi de pui — găini (preambalate în 
pachete de 250 g și 500 g)

8. Preparate din carne
— Parizer din carne de vită
— Crenvurști din carne de vită
— Salam București
— Salam italian
— Salam Poiana
— Salam de vară

Denumirea grupelor de produse 
și a produselor

Prețuri
U.M. cu amănuntul

— lei/U.M. —

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII COMUNE Șl FINALE
Art 10. — Ministerul Agriculturii 

și Industriei Alimentare, Uniunea Na
țională a Cooperativelor Agricole de 
Producție, comitetele și birourile exe
cutive ale consiliilor populare vor lua 
măsuri pentru folosirea eficientă a 
bazei tehnico-materiale din agricultu
ră, îmbunătățirea organizării produc
ției și a muncii, realizarea producției 
agricole vegetale și animale planifica
te, pentru asigurarea aprovizionării 
în bune condiții a populației cu pro
duse agroalimentare, în conformitate 
cu programul privind autoconducerea 
și autoaprovizionarea teritorială.

Art. 11. — Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare și Ministerul 
Comerțului Interior vșr lua măsuri ca 
fabricarea, livrarea și recepționarea 
produselor către fondul pieței să se 
facă cu respectarea riguroasă a cali
tății și a structurii sortimentale plani-** 
ficate, în concordanță cu cerințele 
unei alimentații raționale și veniturile. 
diferitelor categorii de' oameni-, ai»

Ministerul Agriculturii și Industriei . 
Alimentare, Ministerul Comerțului In
terior, Inspectoratul General de Stat 
pentru Controlul Calității Produselor, 
Comitetul de Stat pentru Prețuri, pre
cum și comitetele executive ale con
siliilor populare județene și al muni
cipiului București vor exercita un 
control sistematic pentru respectarea 
strictă de către unitățile producătoa
re și de desfacere a prețurilor stabi
lite corespunzător sortimentelor și ca
lității lor, luînd măsuri pentru preve
nirea oricăror abateri și aplicarea cu 
fermitate a dispozițiilor legale.

Art. 12. — Ministerul Comerțului 
Interior, Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare și Uniunea Cen
trală a Cooperativelor de Producție, 
Achiziții și Desfacere a Mărfurilor 
vor prezenta, în termen de 60 zile de 
la data prezentului decret, propuneri 
de măsuri care să conducă la o mai 
bună organizare a rețelei comerciale, 
reducerea verigilor intermediare și 
scurtarea distanțelor de aproviziona
re, precum și la utilizarea mai com
pletă a mijloacelor de transport, care 
să asigure reducerea cheltuielilor de 
circulație și creșterea rentabilității în 
unitățile comerciale.

Unitățile socialiste producătoare, 
toți producătorii agricoli vor lua mă
suri să asigure buna păstrare și de
pozitare a produselor agroalimentare 
pe o perioadă mai îndelungată, astfel 
încît să asigure aprovizionarea ritmi
că a populației cu aceste produse.

Art. 13. — Consiliile oamenilor 
muncii, organele de control muncito
resc, sindicatele, organizațiile de tine
ret și celelalte organizații de masă și 
obștești au datoria să acționeze pen
tru valorificarea la maximum a re
surselor existente în fiecare unitate, 
realizarea sarcinilor de livrare la fon
dul pieței a produselor agroalimenta
re, să exercite un control permanent 
pentru întărirea disciplinei, aplicarea 
strictă a prețurilor prevăzute în pre
zentul decret, respectarea calității 
produselor, combaterea oricăror for
me de risipă și a speculei cu produse 
agroalimentare.

Art. 14. — Ministerul Comerțului 
Interior și celelalte organe centrale și 
locale, cu sarcii.i de desfacere a măr
furilor către populație, vor lua mă
suri de înscriere, etichetare și afișare 
a noilor prețuri, precum și de vînzare 
a mărfurilor cu respectarea strictă a 
prevederilor prezentului decret.

Art. 15. — Comitetele executive ale 
consiliilor populare județene și al mu
nicipiului București sînt obligate să

stabilească prețuri maximale de mercu
rial, de regulă, la nivelul prețurilor 
cu amănuntul prevăzute în prezentul 
decret. '

în cazuri excepționale, pentru le
gume, cartofi, fructe și păsări vii, co
mitetele executive ale consiliilor popu
lare județene și al municipiului Bucu
rești pot stabili prețuri maximale de 
mercurial mal mari cu cel mult 5 la 
sută decît prețurile cu amănuntul pre
văzute pentru aceste produse în con
dițiile prezentului decret.

Art 16. — Comitetul de Stat al Pla
nificării și Ministerul Finanțelor vor 
face propuneri privind introducerea 
modificărilor corespunzătoare în. indi
catorii de plan economici și financiari, 
cît și în volumul și structura bugetu
lui de stat pe anul 1982, ca urmare a 
aplicării prevederilor prezentului de
cret.

în acest scop, ministerele, celelalte 
organe centrale, precum și comitetele 
executive ăle consiliilor populare .ju- 
dețenefjgi. aț mupiciplplui /București, 

.care au în subordine unități ce desfac 
produse care fac obiectul prezentului 
decret, vor prezenta, pînă la 1 martie 
1982. Comitetului de Stat al Planifică
rii și Ministerului Finanțelor propu
neri de modificare a indicatorilor eco
nomici și financiari.

Art. 17..— Ministerele, celelalte or
gane centrale și locale vor asigura, în 
condițiile prevăzute de lege, reevalua
rea stocurilor de produse existente la 
unitățile în subordine la data intrării 
în vigoare a prezentului decret, ale că
ror prețuri se modifică, și vor regula
riza diferențele potrivit normelor ela
borate de Ministerul Finanțelor.

Art. 18. — Ministerul Comerțului 
Interior, Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentâre, Ministerul Turis
mului, Uniunea Centrală a Coonera- 
tivelor de Producție, Achiziții și Des
facere a Mărfurilor, comitetele și bi
rourile executive ale.consiliilor popu
lare răspund de luarea măsurilor ne
cesare pentru cunoașterea și aplicarea 
întocmai a prevederilor prezentului 
decret, în carejcop :

a) organizează studierea temeinică 
și dezbaterea prevederilor decretului 
de către întregul personal din rețeaua 
comercială sau care are atribuții de 
stabilire, aplicare și control în dome
niul prețurilor ;

b) asigură afișarea noilor prețuri, 
controlul sistematic al respectării aces
tora și popularizarea obligațiilor refe
ritoare la creșterea continuă a eficien
ței activității unităților socialiste ;

c) organizează instruirea temeinică 
a personalului muncitor în legătură 
cu atribuțiile, obligațiile și răspunde
rile ce îi revin, în scopul întăririi dis
ciplinei de prețuri, asigurării legalită
ții acestora, combaterii oricăror ten
dințe speculative.

După studierea și însușirea preve
derilor decretului, personalul prevăzut 
la alineatul precedent este obligat să 
semneze de luare la cunoștință a re
glementărilor cuprinse în decret, răs- 
punzînd nemijlocit de îndeplinirea în
tocmai a obligațiilor ce îi revin.

Art. 19. — Prezentul decret intră în 
vigoare la 15 februarie 1982. Pe aceeași 
dată își încetează valabilitatea pre
țurile, limitele măxime de prețuri și 
rabaturile comerciale ce se modifică, 
acordarea de subvenții de la bugetul 
de stat pentru produsele agroalimen
tare, precum și orice alte dispoziții 
contrare.

Art. 20. — Anexele nr. 1—6 fac par
te integrantă din prezentul decret.

NOTA : Anexele nr. 3—6 se 
comunică unităților interesate.

kg. 38,00

kg. 30,00

I. PRODUSE AGROALIMENTARE 
DIN PRODUCȚIA INTERNA

1. Pîine, produse de panificație și făină

— Cîrnați Debrețini
— Cimați de porc proaspeți
— Costiță afumată
— Ceafă afumată
— Șuncă presată
— Mușchi file
— Mușchi țigănesc
— Sîngerete Semenic
— Tobă albă, calitatea I

kg. 38,00
kg. 44,00
kg. 44.00
kg. 45.00
kg. 49,00
kg. 64.00
kg. 43.00
kg. 43,00
kg. 28,00
kg. 67.00
kg. 70.00
kg. 75,00
kg. 80,00
kg. 18.00
kg. 23,00

— pîine neagră simplă de 1 kg buc. 2,50
— pîine semialbă cu adaos de cartofi de 600 g. buc. 2,50
— pîine albă cu adaos de cartofi de 500 g. buc. 2,75
— piine albă superioară, coaptă in formă, de 400 g. buc. 2.25
— franzelă DÎMBOVIȚA de 600 g. buc. * 3,00
— franzeluță BUCUREȘTI de 400 g. buc. 3,25
— chifle din făină albă de 50 g. buc. 0,50
— cornuri simple din făină albă de 100 g. buc. 0,75
— cozonac de casă de 800 g. buc. 15,50
— grisine preambalate de 175 g. buc. 3.00
— făină de griu albă, preambalată în pungă de 1 kg kg. 5,00

9. Grăsimi de porcine
— Slănină crudă
— Untură, nepreambalată
— Untură, calitate superioară in pachet de 250 g.

kg. 20 00
kg. 20 00
pachet 5,50

2. Mălai
— Mălai superior, extracție .75%, preambalat în pungă

de 1 kg kg. 3,50
— Mălai extra, extracție 15%, preambalat in pungă

de 1 kg kg. 4,25

3. Paste făinoase
— Paste făinoase simple (macaroane, fidea, tăiței etc)

preambalate, 500 g. buc.
<— Paste făinoase extra (macaroane, fidea, tăiței etc.) 

preambalate, 500 g. buc.

4. Biscuiți
— Biscuiți obișnuiți, vrac « kg.
— Biscuiți obișnuiți, preambalați in pachet de 100 g. pachet
— Biscuiți sprițați, preambalați in cutii de 500 g. cutia
— Biscuiți zaharoși MIRELA, vrac kg.
— Biscuiți EUGENIA, preambalați, in pachet de 50 g. pachet

5. Orez decorticat

430

6,50

11,00
1,25
6,50

16,50
0,75

— Orez decorticat tip S. 1, preambalat In pungă de 1 kg kg. 15,00

6. Lapte și produse din lapte
— Lapte de vacă pasteurizat cu 1,7% grăsime 1. 330
— Lapte bătut cu 2% grăsime ’ 1. 3,75
— Lapte praf in cutii de carton de 500 g. cutia 19,50
— Iaurt extra, in borcane de 200 g, exclusiv borcanul
— Brinză proaspătă grasă de vacă, în ambalaje

borcan-;.■ 1,25

M250 pachet 330
— Smîntină de consum in ambalaje de 200 g pahar 6,50
— Brinză cu smîntină BĂNEASA, în ambalaje de 200 g pahar 4,00
— înghețată POLAR, în ambalaje de 130 g pahar 4,25
— Unt de masă cu 65% grăsime, in pachete de 200 g pachet 11,00
— Brinză telemea din lapte de vacă, calitatea I kg. 28,00
— Brinză telemea din lapte de oaie, calitatea I kg. 34,00
— Brinză telemea din lapte de oaie, MEDGIDIA kg. 42,00
— Brinză topită OLANDA, în cutie de 200 g. cutia 9,00
— Cașcaval DALIA din lapte de vacă kg. 42.00
— Brinză OLANDA din lapte de vacă • kg. 45,00
— Cașcaval DOBROGEA din lapte de oaie kg. 48,00

7. Carne de bovină, porc, oaie și pasăre 
a) CARNE DE VITA
— calitatea I (antricot, vrăbioară, pulpă și spată),

preambalată in pachete de 500 g. și 1 kg.
— calitatea a Il-a (cap de piept cu mugure, greabăn, 

piept, biet cu și fără față, fleică, rasoale cu chei)

kg. 43,00

preambalată in pachete de 500 g. și 1 kg.
— amestec de carne de vită pentru mincăruri (git cu

kg. 35,00

junghietură și salbă, șiră de la antricot și vrăbioîră, 
coadă) kg. 23,00

— carne tocată de vită, preambalată in pachete de
500 g. și 1’ kg. kg. 39,00

b) CARNE DE MÎNZAT
r

•
(in virstă de pină Ia 13 ani și in greutate de pînă 
la 400 kg. in viu)

— calitatea I (antricot, vrăbioară, spată și pulpă),
preambalată în pachete de 500 g. și 1 kg. kg. 50,00

e) CARNE DE VIȚEL
(in virstă de pină la 6 luni)

— calitatea I, preambalată in pachete de 500 g șl 1 kg
1 kg. 60,00

d) CARNE DE PORC i
— calitatea I (ceafă, antricot cu coastă, pulpă și spată), 

preambalată in pachete de 500 g. și 1 kg
— calitatea a Ii-a (fleică), preambalată in pachete de kg. 37,00

500 g. și 1 kg
— amestec de carne de porc pentru mincăruri (piept

kg. 24,00
și rasoale) kg. 18.00

— carne de porc tocată, în pachete de 1 kg.
— carne de porc cu slănină, calitatea I (pulpă, antricot, kg. 37,00

cotlet, spată, ceafă) kg. 31.00
— carne de porc cu slănină, calitatea a Il-a (fleică,

piept și jasoale)
e) CARNE DE PURCEL

kg. 19,00

(sub 90 kg. viu)
— calitatea I (fără slănină), preambalată

in pachete de 500 g. și 1 kg. kg. 45,00
f) CARNE DE OAIE i

— carne de oaie kg. 30.00
— carne de tineret ovin (in virstă de pină Ia 1 an) kg. 35 00
— carne de miel (in greutate de pină Ia 15 kg. viu) kg. 40,00
g) CARNE DE PASARE

— carne de pui. preambalat^ : 
— calitatea I kg. <» 30.00
— calitatea a Il-a kg. 26,00

— carne de găină, carcase semiviscerate, preambalată
— calitatea I kg. 25 00
— calitatea a Il-a kg. 22,00

— carne de curci — curcani, in carcasă, preambalată
— Calitatea I kg. 3800
— calitatea a Il-a kg. 34,00

h) ORGANE DE VITA, PORC ȘI PASARE
(

— ficat de vită kg. 35.00
— limbă de vită kg. 33.00
— inimă de vită kg. 35.00
— ficat de porc kg. 37.00
— limbă de porc kg. 33 00
— inimă de porc kg. 35,00

10. Conserve din carne (inclusiv cu le
gume)

— Carne de vită in suc propriu, in cutii de 300 g.
— Carne de porc in suc propriu, in cutii de 300 g.
— Carne de porc cu fasole boabe, in borcane de 

420 ml. exclusiv borcanul
— Costiță cu fasole boabe, in borcane de 420 ml, 

exclusiv borcanul
— Pate de ficat, in cutii de 100 g.

11. Preparate și semipreparate culinare
— Amestec de carne de porc și legume pentru borș, 

preambalat
— Amestec de carne de porc și legume pentru tocană, 

preambalat
— Amestec de legume cu carne de vită, pentru supă, 

preambalat

12. Păsări vii
— Pul de găină, calitatea I
— Găini și cocoși, calitatea I
— Curci — curcani, calitatea I

13. Ouă
a) Ouă mari, peste 50 g/buc.
— in perioada 1 noiembrie — 30 martie
— în perioada 31 martie — 31 octombrie
b) Ouă mici, între 40—50 g/buc.
— în perioada 1 noiembrie — 30 martie
— in perioada 31 martie — 31 octombrie

14. Pește
— Crap de 250 g — 1 kg/bucata
— Caras
— Plătică
— Pește marin mărunt (Aterină, Gingirică, Sardeluță 

etc.)
— Stavrid marin și oceanic de minimum 14 cm
— Macrou
— Hering
— Sardină <

15. Conserve din pește
— Crap pînă Ia 1 kg/bucata, in sos tomat, In cutii 

de 280/205 g
— „Pescarul", crap in ulei picant, in cutii de 280/205 g
— Stavrid in sos tomat, in cutii de 280/205 g
— Stavrid in ulei, in cutii de 280/205 g
— Sardină in sos tomat, în cutii de 280/205 g

16. Semiconserve din pește
— Crap de 1—2 kg/bucata, sărat
— Scrumbie de Dunăre, sărată, calitatea I
— Pește marin mărunt, sărat
— Stavrid oceanic sărat
— Hamsie in sos de vin și ulei, in borcane de 140 g, 

exclusiv borcanul
— Stavrid în sos tomat, pasteurizat, in borcane . de 

200 g, exclusiv borcanul

17. Zahăr
— Zahăr cristal (tos)
— Zahăr bucăți (cubic)

18. Produse zaharoase
— Drajcuri cu interior fondant, in cutii de 1.2 și 3 kg.
— Drajeuri ciocolată vanilie, cu interior crocant, 

în pungi de 100 g.
— Bomboane umplute pralină, în cutii
— Rahat simplu, vrac
— Rahat simplu, in cutii de 500 g.
— Halva din floarea-soarelui, pachete de 1 kg.
— Ciocolată cu lapte și cremă de cafea, 

tablete de 100 g.
— Ciocolată masivă, tablete de 100 g.
— Bomboane fine de ciocolată, cu cremă 

portocale ORANGE, in cutii de 250 g.

19. Uleiuri comestibile
— Ulei de floarea-soarelui, superior, pentru salată 

și gătit, in sticle de 1 litru, exclusiv sticla
— Ulei de floarea-soarelui, superior, pentru salată 

și gătit, in sticle de M2 litru, exclusiv sticla
— Ulei din floarea-soarelui. in amestec cu 20% ulei 

de soia, tip A, în sticle de 1 litru, exclusiv sticla
— Ulei din floarea-soarelui, în amestec cu 20% ulei 

de soia, tip A, in sticle de 1/2 litru, exclusiv sticla

20. Margarină
— Margarină vegetală MARGA cu minim 82,5% gră

sime, tip M, bloc
— Margarină vegetală MARGA cu minim 82,5% gră

sime, tip M, pachete de 250 g, in hirtie pergament

21. Conserve de legume
— Fasole păstăi obișnuită, in borcane de 800—820 ml, 

exclusiv borcanul
— Mazăre verde mijlocie, in borcane de 800—820 ml, 

exclusiv borcanul
— Ghiveci de gătit in bulion, in borcane de 800—820 ml, 

exclusiv borcanul
— Tomate (roșii) întregi in bulion, in borcane de 

800—820 ml, exclusiv borcanul
— Vinete in bulion, in borcane de 800—820 ml, ex

clusiv borcanul
— Tocană de legume, in borcane de 420 ml, exclusiv

borcanul .

(Continuare in pag. a IlI-a)

cutia 17,00
cutia 14,50
borcan 14,25
borcan 8.50
cutia 1,25

kg. 13,00
kg. 15,00

kg. 17,00

kg. viu 21.00
kg. viu 19,00
kg. viu 27,00

buc. 1,80
buc. 1,50
buc. 1,70
buc. 1,40

kg. 17,00
kg. 14,00
kg. 16,00
kg. 10,00
kg. 13,50
kg. 18,00
kg. 18,00
kg. 13,50

cutia 9.00
cutia 10,50
cutia 7.75
cutia 9,00
cutia f 8,50

kg. 22,00
kg. 28.00
kg. 12,00
kg. 19,00

borcan 6,00
borcan 8,25

kg. 14.00
kg. 15,00

kg. 16,00

punga 5,50
kg. 19,00
kg. 15,00
cutia 9,50
kg. 14,00

buc. 9.50
buc. 12,50

cutia 16,50

•
sticla 18,00

sticla 9,50

sticla 17.50
sticla 9,25

kg. 25,00

pachet 635

borcan 6,50

borcan 7,25
borcan 830

borcan 7,50

borcan 74»
borcan 5,56
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DECRET DEC ET
privind majorarea si îmbunătățirea corelării, pe principii 

economice, a pretorilor co amănnotnl la prodnseie agraalimentare
(Urmare din pag. a Il-a)

Denumirea grupelor de produse 
și a produselor , U.M.

Prețuri 
cu amănuntul 
— lei/U.M. —

— Ghiveci în ulei, în borcane de 420 ml, exclusiv 
borcanul borcan 6,25

— Zacusca de legume cu vinete, în borcane de 420 ml, 
exclusiv borcanul borcan 6,50

— Castraveți în oțet, calitatea I (6—9 cm lungime), 
în borcane de 800—820 ml, exclusiv borcanul borcan 8,50

— Pastă de tomate dublu concentrată, in borcane de 
420 ml, exclusiv borcanul borcan 12,50

— Zeamil, în pungi de 250 g.
— Drojdie de bere comprimată

punga 
kg.

3,00
6,00

37. Oțet
— Oțet alimentar din vin, de 9’, in sticle de 1 I„

sticlaexclusiv sticla 6,00

38. Sare
— Sare bulgări kg. 0.50
— Sare fină, preambalată kg. 2,00
— Sare extrafină, preambalată kg. 3,00

cu privire la majorarea retribuțiilor 
tarifare ale personalului muncitor, 
a alocaților de stat pentru copii, 

a pensiilor si alte drepturi care se acordă 
in raport de nivelul 

retributiior sau pensiilor
22. Conserve de fructe
— Compot de piersici descojite. in borcane de 426 

ml, exclusiv borcanul
— Compot de caise, in borcane de 420 ml, exclusiv 

borcanul
— Compot de prune, în borcane de 420 ml, exclusiv 

borcanul
— Gem de prune, în borcane de 420 ml., exclusiv 

borcanul
— Gem de căpșuni, in borcane de 340—345 ml„ exclusiv 

borcanul
— Gem de piersici descojite, în borcane de 420 ml, 

exclusiv borcanul
— Dulceață de cireșe, In borcane de 320—330 ml, 

exclusiv borcanul
— Marmeladă superioară de mere, în lădițe

23. Sucuri și siropuri
— Suc de roșii, in sticle de 500 ml, exclusiv sticla
— Suc de mere, in sticle de 250 ml., exclusiv sticla
— Sirop de căpșuni, in sticle de 750 ml, exclusiv sticla
— Siiro de vișine, în sticle de 750 ml„ exclusiv sticla

24. rructe congelate și deshidratate
— Prune congelate
— Prune afumate, calitatea I

39. Ceaiuri și produse din plante medi
cinale

25. Miere și produse apicole
— Miere de albine, calitate superioară, In borcane 

conținut net 500 g, exclusiv borcanul
— Apistim

borcan 630

borcan 7,00

borcan 7,00

borcan 1030
borcan 12,00
borcan 11,50

borcan 10,00
kg 13,75

sticla 3.50
sticla 2,75
sticla 19,25
sticla 16,50

kg. 8,00
kg. 17,00

borcan 21,00

— Mușețel, preambalat în pungi de 100 g. punga 8,25
— Fluri de tei. preambalate în pungi de; 100 g. punga 6,75
— Sunătoare, preambalată in pungi de 100 g. punga 3,75

II. PRODUSE ALIMENTARE DIN IMPORT1
1. Lămîi kg. 19.00
2. Portocale kg. 18,00
3. Mandarine kg. 18,90
4. Grappe-fruits kg. 20,00
5. Banane kg. 22,00
6. Smochine, in pachete de 300 g. pachet 10,50
7. Curmale, in cutii de 250 g cutia 8,75
8. Stafide sultanine kg. 50,00
9. Măsline

— calitatea I kg. 40.00
— calitatea a Il-a kg. 3500

10. Cafea prăjită și măcinată tip „Arabica", vrac • kg. 220,00
11. Cafea prăjită și măcinată tip „Robusta", vrac kg. 200,00
12. Cafea prăjită și măcinată, tip „Arabica" pream

balată in pungi de 100 g. punga 23,00
13. Cafea solubilă, cu cofeină, in cutii de tablă sau

borcane de 50 g. buc. 35.00
14. Cacao pudră, in cutii de 100 g. cutia 15.00
15. Ceai negru, in cutii a 20 plicuri cutia 17,00
16. Piper negru, preambalat in plicuri kg. 160,00
17. Suc de lămiie, in butelie de material plastic

. de 250 g. bucata 10,00
18. Suc de grappe-fruits, cu adaos de zahăr, in cutie

de tablă de 430 g. cutia 16,00

kg. * 12,75

26. Supe și ciorbe concentrate
— Supă de pasăre cu fidea, in plic de 75 g plic 7,75
— Borș cu carne, in plic de 75 g plic 730

27. Fulgi de cartofi și fasole
— Fulgi de cartofi, calitate extra, ambalați in pungi.

conținut net 250 g punga 7,25
— Fulgi de fasole, calitate extra, In cutii sau pungi,

cu conținut net 200 g punga 6,50

28. Condimente .i,
■fosil, BSO 0<q

— Boia de ardei iute, calitatea I, in pungi, conținut istauț Diniqo
net 100 g c punga 6,00

— Muștar in borcan de 200 ml, exclusiv borcanul borcan 4,00

ANEXA NR. 2
PREȚURILE CU AMĂNUNTUL 

la cartofii de toamnă și fasole boabe

29. Vinuri
— Vin de masă, minim 8°, In sticle de 1exclusiv sticla sticla 1530
— Vin pelin roșu, minim 9’, in sticle de 1 l„ exclusiv 

sticla sticla 16,50
— Vin de regiune, minim 10°, pînă la 1 an vechime, 

in sticle de 1 1„ exclusiv sticla sticla 17,50
— Vin de regiune superior, minim 10,5’, pînă la 1 an •

vechime, in sticle de 1 l„ exclusiv sticla sticla 19,00
— Vin sortiment din soiuri superioare, minim 113% 

pînă la 1 an vechime, din podgoriile Murfatlar, 
Cotnari și Pietroasele, in sticle de 1'1., exclusiv sticla sticla 25,00

— V’" oumos alb, în sticle de 750 ml, exclusiv sticla sticla 19,00
— V<_ _t alb și roșu superior. In sticle de 1 1„ 

excluj/v sticla sticla 25,00

30. Țuică și rachiuri naturale
— Țuică selecționată de 24°, in sticle de 1 l„ exclusiv 

sticla sticla 3730
— Rachiu de drojdie de 30°, in sticle de 1 1., exclusiv 

sticla sticla 34,00
— Rachiu de tescovină de 30°, în sticle de 1 1„ exclusiv 

sticla sticla * 34,00
*

31. Băuturi alcoolice
— Rachiu alb de 26°, in sticle de 1 1-, exclusiv sticla sticla 31,50
— Rom superior db 32°, in sticle de 1 !„ exclusiv 

sticla sticla 54,00
— Vodcă „Cristal 80“ de 42°, in sticle de 500 ml, ex

clusiv sticla sticla 40,00
— Lichior de portocale de 27°, in sticle de 500 ml, 

exclusiv sticla sticla 28,00
— Aperitiv „Carpați" de 42°, in sticle de 500 m!„ 

exclusiv sticla * sticla 32,00

32. Alcool sanitar
— Alcool sanitar de 80°, In sticle de 500 ml., exclu

siv sticla sticla 11,00

33. Bere j
— Bere blondă 12%, In sticle de 500 ml, exclusiv sticla sticla 4,00
— Bere blondă specială 12.5%. în sticle de 500 ml, ex

sticla 5,00clusiv sticla
— Bere blondă specială. 12% (tip Azuga), in sticle de 

500 ml, exclusiv sticla sticla 5,50

34. Băuturi răcoritoare și ape minerale
— Citro, in sticle de 250 ml, exclusiv sticla sticla 1,25
— Ci-Co, în sticle de 250 ml, exclusiv sticla sticla 2,25
— Pepsi-Cola, in sticle de 250 ml, exclusiv sticla sticla 2,50
— Apă minerală de masă, in sticle de 1 1, exclusiv 

sticla sticla 1,50

35. Produs» din tutun s

— Țigarete „Carpați" — 70 mm, fără filtru. In pachete
de, 20 bucăți pachet

— Țigarete „Mărășești" — 70 mm, fără filtru, în pa
chete de 20 bucăți pachet

— Țigarete „Amiral" — 80 mm, cu filtru acetat de
15 mm, in pachete de carton sau hirtie, de 20 bucăți pachet

— Țigarete „Snagov" — 80 mm, cu filtru acetat de
15 mm, in pachete de carton sau hirtie, de 20 bucăți pachet

3.25

2.25

8,00

10,50

36. Amidon, glucoză, zeamil, drojdie de 
bere

— Amidon pudră, în pungi de 250 g. punga
— Glucoză aromatizată, în tablete de circa 100 g. kg.

3.50
13,00

NOTA:

Denumirea produsului STAS U.M.
Preț 

de vînzare 
cu amănuntul 
—- .lei/U.M. —

Cartofi de toamnă 3 787-80
"/• nr. ■ ‘.'•î':.'-1" AVI'

a) perioada 1 sept. — 30 noiembrie
— grupa A

. calitatea I kg. 2.00
calitatea a Il-a kg. 130

— grupa B
calitatea a Il-a kg. 1,80

b) perioada 1 dec. — 28 (29) februarie
— grupa A

calitatea I kg. 2.50
calitatea a Il-a kg. 2,25

— grupa B
calitatea a Il-a kg. 2,25

c) perioada după 1 martie
— grupa A

calitatea I kg. 2,75
calitatea a Il-a X kg. 2,50

— grupa B
calitatea a Il-a kg. 2,50

X. în situația In care din cantitățile de cartofi neînsilozați se asigură desfacerea 
și după 1 decembrie, se vor aplica in continuare prețurile cu amănuntul din prima 
perioadă și pentru cantitățile respective, urmind ca în mod efectiv preturile dip pe
rioada a doua să se aplice în ziua în care InceD să se desfacă cartofi din siloz.

2. Pentru cartofii de toamnă ce se yînd preambalați, prețurile cu amănuntul 
se stabilesc de comitetele executive ale consiliilor populare județene și al munici
piului București, prin adăugarea , la prețurile cu amănuntul stabilite pentru desfa
cerea în vrac a costului ambalajului, la prețul cu amănuntul și a cheltuielilor de 
preambalare, in limitele prevăzute în anexa nr. 4 la prezentul decret.

3. Pentru cartofii care nu corespund condițiilor de calitate prevăzute în STAS 
sau cei căzuți la sortare, prețurile cu amănuntul se stabilesc de către comitetele 
executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București. în funcție 
de calitatea reală, corelată cu prețurile cartofilor care îndeplinesc condițiile de STAS.

NOTA :

Denumirea produsului STAS' U.M.
Preț 

de vînzare 
cu amănuntul 
— lei/U.M. —

Fasole boabe 2 963—80
1. Fasole uscată in vrac
a) Soiuri locale și amestec de. soiuri cu 5% corpuri

străine și 14% umiditate kg. 6.50
b) Soiurile : Progres, Regalia, F. 332, Gratiot, Greath

Northern, cu 5 % corpuri străine și 14% iumiditate kg. 7,60
c) Soiurile : Premial, Orizont, Magna, Bistrenski cu

5% corpuri străine și 14% umiditate kg. 830
2. Fasole uscată aleasă și preambalată

— soiuri superioare —
a) Soiul Ceali, aleasă și preambalată in pungi de

polietilenă, conținut net 1 kg. cu 2% corpuri
străine și 14% umiditate kg. 11,00

b) Soiul Albă Mare (boambă) aleasă si ambalată in
pungi de polietilenă conținut net 1 kg.- cu 2%
corpuri străine și 14% umiditate kg. 12,00

3. Linte kg. 730

— La fasolea boabe soiuri superioare aleasă și preambalată, diferența între 
prețul cu amănuntul, mai puțin rabatul comercial de 0,40 iei/kg și prețul de livrare 
stabilit, constituie costul pungii de polietilenă și manopera de preambalare.

Pentru alte sortimente de fasole boabe decit cele prevăzute la punctul 2 lite
rele „a“ și „b“, precum și pentru linte boabe care se vor preambala în pungi de po
lietilenă cu conținut net de 1 kg., la prețurile cu amănuntul stabilite pentru desfa
cerea in vrac se va adăuga 0,30 lei/kg. reprezentînd costul pungii de polietilenă și 
manopeta de preambalare.

Fasolea hoabe, soiuri superioare se va livra Ia condiția de calitate de 2% 
corpuri străine și 14% umiditate; în acest scop, întreprinderile pentru valorificarea 
cerealelor și plantelor tehnice vor efectua operațiunile de alegere și sortare.

. (Urmare din pag. I)
Art. 3. — Începînd cu data de 15 fe

bruarie 1982, pensionarii de asigurări 
sociale de stat de toate categoriile, 
pensionarii militari și I.O.V.R. vor 
primi o compensație care se include 
in pensie, diferențiată în funcție de 
mărimea pensiei, după cum urmează:

a) 110 lei lunar pentru pensionarii 
care au pensii de pînă la 2 000 lei ;

b) 100 lei lunar pentru pensionarii 
care au pensii între 2 001—3 000 lei 
inclusiv.

La stabilirea cuantumului majorării 
nu se ia in considerare pensia supli
mentară.

Persoanelor care se pensionează 
după data de 15 februarie 1982 li se 
stabilesc pensiile potrivit normelor în 
vigoare pînă la această dată și pri
mesc, în raport de nivelul pen
siei, compensația prevăzută la alin. 1. 
Această prevedere se aulică pînă la 
majorarea retribuțiilor din anul 1983.

Art. 4. — Începînd cu data de 15 
februarie 1982, alocațiile pentru hrană 
la spitale, cantine de elevi și studenți 
și alte consumuri colective se stabilesc 
potrivit anexei nr. 2.

Art. 5. — începînd cu data de 15 
februarie 1982 se majorează cu 100 lei:

a) ajutoarele sociale acordate potri
vit legii ;

b) indemnizațiile soțiilor militarilor
în termen ; *

c) plafoanele de venituri pentru a- 
cordarea, în condițiile legii, de me
dicamente In mod gratuit pensionari
lor și membrilor lor de familie.

Art. 6. —- Retribuția în acord, spo
rurile, indemnizațiile, premiile, cele
lalte drepturi de retribuire, precum 
și orice alte drepturi și obligații care 
se determină, .potrivit legii, în funcție 
de nivelul retribuției se stabilesc fără 
a se lua în considerare'majorările de 
retribuție prevăzute la art. 1. ,

De asemenea, compensațiile acordate 
potrivit art. 3 nu se iau in considerare 
la stabilirea drepturilor și obligațiilor 
care se determină In funcție de nivelul 
pensiei.

Pentru personalul retribuit pe bază 
de cote procentuale, remiză sau tarife, 
cotele de retribuire, respectiv tarifele, 
se vor recalcula, corespunzător in
fluențelor rezultate din modificarea 
prețurilor, astfel îneît să nu se reali
zeze venituri superioare în condițiile 
achiziționării sau desfacerii acelorași 
cantități de bunuri.

Art. 7. — Promovările în trepte și 
gradații la toate categoriile de unități

se vor putea face, cu respectarea con
dițiilor prevăzute de lege, după data 
de 1 ianuarie 1983.

Art. 8. — Ministerul Muncii, Comi
tetul de Stat al Planificării, Ministe
rul Finanțelor, celelalte ministere șt 
organe centrale, comitetele și birourile 
executive ale consiliilor populare și 
conducerile unităților socialiste sînt 
obligate să ia măsuri pentru aplicarea 
majorării retribuțiilor, pensiilor, alo
cațiilor de stat pentru copii și stabili
rea celorlalte drepturi cu respectarea 
strictă a prevederilor prezentului dte- 
cret.

Art. 9. — Consiliul de Miniștri va 
stabili pînă la 31 martie 1982 progra
me de măsuri care să asigure recupe
rarea integrală, pînă în anul 1985, a 
influențelor asupra costurilor de pro
ducție determinate de creșterea retri
buțiilor nominale ca urmare a compen
sațiilor acordate personalului munci
tor. în anul 1982 se va asigura recupgr 
rarea a cel puțin 30 la sută din volu
mul compensațiilor acordate, peste 
prevederile de plan.

Ministerele, centralele și întreprin
derile, consiliile populare vor acționa 
cu fermitate pentru reducerea costu
rilor de producție, a consumurilor 
de materii prime, materiale, combus
tibili și energie, perfecționarea tehno
logiilor de fabricație, valorificarea su
perioară a materiilor prime și materia
lelor, intensificarea recuperării și uti
lizării integrale a resurselor refolosi- 
bile și valorificarea tuturor resurselor 
locale, creșterea suplimentară a pro
ductivității muncii, utilizarea cît mai 
deplină a capacităților de producție, 
îmbunătățirea organizării producției și 
a muncii, ridicarea calificării forței de 
muncă, întărirea ordinii și disciplinei 
în producție.

Art. 10. — Comitetul de Stat al Pla
nificării și Ministerul" Finanțelor vor 
prezenta propuneri pentru modificarea 
indicatorilor de plan și a bugetului de 
stat pe anul 1982 cu influențele deter
minate de aplicarea prezentului decret

Ministerele și celelalte organe titu
lare de plan sînt obligate să înainteze 
documentațiile necesare elaborării pro
punerilor prevăzute la alineatul pre
cedent în termen de 15 zile de la data 
intrării în vigoare a decretului.

Art. 11. — Anexele nr. 1 și 2 fac 
parte integrantă din prezentul decret.

NOTA : Anexa nr. 2 se comu
nică unităților interesate.

ANEXA NR. 1
I * ■ ■

ALOCAȚIA DE STAT PENTRU COPII
Cuantumurile, precum și plafoanele de venituri și numărul copiilor în raport 

cu care se stabilește alocație de stat pentru copii, sînt următoarele :

4'

MEDIU

Plafoanele de venituri lunare — lei —

Pinâ 
la 

1850

1 851 —
2 400

2 401 —
2 800

2 801—
3 350

3 351-
4 450

Pentru primul urban 295 245 200 200 200
copil rural 200 150 • 120 120 120

Pentru al doilea urban 310 255 230 200 200
copil rural 230 175 135 120 120

Pentru al treilea urban 350 295 255 230 200
copil • rural 255 200 175 135 120

Pentru al patrulea urban 350 295 255 230 200
copii rural 255 200 175 135 120

Pentru al cincilea urban 350 295 255 230 200
copil rural 255 200 175 135 120

Pentru al șaselea urban 380 325 295 255 245
copil rural 295 245 200 175 150

Pentru al șaptelea urban 405 350 310 270 255
copil rural 310 255 230 190 175

Pentru al optulea , urban 420 365 325 295 270
copil rural 325 270 245 200 190

Pentru al noulea urban 430 380 350 310 295
copil și următorii rural 350 295 255 230 200
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Luări de poziție și ample manifestări 

împotriva cursei înarmărilor

ORIENTUL MIJLOCIU I

In săptămina trecută, in mai multe țări din Europa, ca și de pe alte 
continente au avut loc numeroase acțiuni și luări de poziții prin care per
sonalități și grupări politice de orientări diferite, larpi pături ale opiniei 
publice, reprezentanții unor organizații naționale sau internaționale s-au 
pronunțat pentru luarea unor măsuri eficiente destinate opririi cursei 
inarmărilor, pentru dezarmare și pace.
Astfel, secretarul general al O.N.U., 

JAVIER PEREZ DE CUELLAR, a 
declarat că este necesară oprirea 
neintirziată a cursei aberante a în
armărilor, cu atit mai mult cu cit 
armele de distrugere in masă de
vin tot mai perfecționate. Dezar
marea, a subliniat el, nu este un 
ideal utopic, ci o necesitate pentru 
realizarea unei păci durabile in 
lume.

în localitatea Frederiksvaerk se 
desfășoară lucrările CONFERINȚEI 
MILITANȚII,OR PENTRU PACE 
DIN DANEMARCA, in cadrul 
căreia sint examinate modalitățile 
de intensificare a acțiunilor pentru 
pace, împotriva pericolului de răz
boi, pentru dezarmare și colaborare 
internațională. Un loc important 
îl ocupă în cadrul dezbaterilor 
problemele legate de consolidarea 
coeziunii forțelor iubitoare de 
pace din Danemarca în lupta pen
tru transformarea Europei de nord 
ihtr-o zonă denuclearizată.

ORGANIZAȚIA DE SOLIDA
RITATE A POPOARELOR AFRO- 
ASIATICE (OSPAA) a dat publi
cității o declarație în care se sub
liniază că oprirea cursei înarmări
lor și adoptarea unor măsuri 
concrete de dezarmare reprezintă 
sarcina primordială a întregii o- 
meniri. Intr-un moment în care pe 
planeta noastră s-au acumulat ar- 

^senale nucleare uriașe, se arată in

document, dezarmarea constituie o 
cerință vitală.

Sub deviza „Pentru o Europă fără 
arme nucleare", la PARIS a avut 
loc o reuniune, organizată de Co
mitetul francez pentru dezarmare, 
la care au luat parte reprezentanții 
unor organizații de luptă pentru 
pace din Franța și din alte, țări 
vest-europene.

Participanții au adoptat o rezo
luție in care este condamnată hotă
rîrea N.A.T.O. de a amplasa noi 
rachete nucleare în Europa occiden
tală, act ce generează o nouă esca
ladare a cursei înarmărilor.

O amplă demonstrație antirăzboi
nică s-a desfășurat în centrul ad
ministrativ al insulei nipone OKI
NAWA, participanții purtind mari 
pancarte pe care era înscris „Nu 
bazelor militare !“, „Nu înarmărilor 
nuclearei".

O acțiune asemănătoare a avut 
loc in orașul american SAN FRAN
CISCO, in cadrul căreia repre
zentanți ai unor organizații sindi
cale, studențești i' 
s-au pronunțat 
înarmărilor.

In ELVEȚIA, 
persoane și-au < 
pe un document 
rea pentru pace, 
atomice", ce va 
de-a doua sesiuni 
rii Generale a O.N.U. 
dezarmării.

și cercuri clericale 
împotriva cursei
peste 100 000 de. 
depus semnăturile 
intitulat „Chema- 
impotriva morții 
fi adresat celei 

i speciale a Adună- 
consacrate "J

Situația din. Namibia
• Intensificarea acțiunilor represive ale trupelor sud- 
africane • In ciuda terorii, populația acordă un larg sprijin 

S.W.A.P.O^
LONDRA 14 (Agerpres). — Mili

tarii sud-afrlcani care acționează in 
nordul Namibiei fac să domnească 
acolo teroarea — relevă un raport 
întocmit de patru reprezentanți ai 
Consiliului superior al bisericilor 
britanice, care s-au aflat spre finele 
anului trecut pe acest teritoriu ile
gal ocupat și administrat de Repu
blica Sud-Africană. în acest docu
ment, citat de săptămînalul ..Obser
ver", se arată că militarii din for
țele represive ale regimului de la 
Pretoria tîrăsc trupurile patrioților 
uciși de ei prin localități pentru a-i 
înfricoșa pe locuitorii autohtoni. De 
asemenea, raportul arată că membrii 
detașamentelor represive sud-africa- 
ne comit violuri și jafuri.

Pe de altă parte, documentul men
ționează sprijinul masiv pe care îl 
acordă populația namibiană Organi
zației Poporului din Africa de Sud-

Vest (S.W.A.P.O.),. care, după cum 
se știe, militează neabătut pentru 
independenta Namibiei.

★
Referindu-se, intr-un comunicat 

dat publicității. la Luanda, la even
tualitatea organizării de alegeri, ca 
mijloc de reglementare 
problemei 
Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.) arată că nu va accepta 
un sistem inechitabil de vot care ar 
oferi avantaje unor grupări mario
netă. Declarînd că este in favoarea 
principiului „un om, un vot", 
S.W.A.P.O. arată, totodată, că în si
tuația în care, datorită condițiilor 
obiective, poporul namibian nu dis
pune de experiență electorală, el are 
nevoie de un sistem electoral sim
plu și clar pentru a-și alege repre
zentanții.

politică a
namibiene, Organizația

Cooperare interafricană pentru punerea în valoare 
a resurselor bazinului Kagera

KAMPALA 14 (Agerpres) — 
Uganda, Tanzania, Ruanda și Burun- 
di au căzut de acord să-și intensifice 
eforturile pentru dezvoltarea zonei 
bazinului riului Kagera. In cadrul . 
unei reuniuni a Comisiei Organiza
ției pentru bazinul riului Kagera 
(K.B.O), desfășurată in orașul ugan- 
dez Jinja, participanții au convenit 
să accelereze realizarea proiectelor 
prevăzute de programul de dezvol
tare prin sporirea fondurilor desti
nate lucrărilor. Acest program pre
vede patru proiecte importante — o 
centrală hidroelectrică la cascada 
Rusumu, o rețea feroviară care să

racordeze cele patru țări membre, o 
linie feroviară intre Kasese (Uganda} 
și Amondo Bay (Tanzania) și reda
rea unor suprafețe agriculturii prin 
lucrări de desecare și drenare.

Rîul Kagera este unul dintre prin
cipalele izvoare ale Nilului și stră
bate Burundi, Ruanda, Tanzania și 
Uganda. K.B.O. a fost constituită 
pentru folosirea ‘in comun a unei su
prafețe de 58 000 kilometri pătrați, 

. pe cit se întinde bazinul riului Ka
gera. Studii întreprinse indică bogă
ții minerale și condiții propice 
unor culturi agricole.

• Comunicat comun maltezo-algerian • Președintele Egiptului 
va vizita Omanul • Negociatorul S.U.A. la convorbirile dintre 
Egipt și Israel • Grevă a populației druze din zqna înălțimilor 

Golan
LA VALLETTA 14 (Agerpres). — 

In capitala Maltei s-au încheiat con
vorbirile dintre primul ministru 
maltez. Dom Mintoff, și primul mi- 

. nistru al Algeriei, Mohamed Benah- 
med Abdelghani, care a efectuat o 
vizită oficială in această țară. Comu
nicatul comun dat publicității evi
dențiază hotărirea celor două țări de 
a acționa in vederea lichidării pre
zentei militare străine în Marea Me- 
diterană și transformării acestei re
giuni intr-o zonă a păcii, securității 
și colaborării.

Cele două părți au condamnat ho
tărirea' israeliană de anexare a înăl
țimilor Golan, s-au pronunțat pen
tru instaurarea unei păci trainice și 
juste în Orientul Mijlociu, pentru 
recunoașterea drepturilor legitime ale 
poporului palestinian, inclusiv Ia 
crearea unui stat propriu, indepen
dent.

CAIRO 14 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului, Hosni Mubarak, va 
începe, la 16 februarie, o vizită ofi
cială în Oman — anunță agenția 
M.E.N. El va avea convorbiri cu 
oficialitățile omaneze asupra ultime
lor evoluții ale situației din regiu
nea Orientului Mijlociu, cu precă
dere asupra problemei palestiniene

V

4’.

AGENȚIILE DE PRESA
- pe scurt

și a relațiilor interarabe. Aceasta 
este prima vizită a șefului statului 
egiptean într-o țară arabă de 
alegerea sa in funcția supremă 
Egiptului.

la
a

WASHINGTON 14 (Agerpres) 
Richard Fairbanks, trimis special 
S.U.A. in Orientul Mijlociu, va repre
zenta, săptămina viitoare. Statele 
Unite la convorbirile dintre Egipt și 
Israel privind autonomia palestinia
nă — a anunțat purtătorul'de cuvint 
al Departamentului de Stat. Dean 
Fischer. Se precizează că Richard 
Fairbanks, care a îndeplinit funcția 
de asistent pentru relațiile cu Con
gresul al secretarului de stat, va 
avea rangul de ambasador și, în 
această calitate, va fi împuternicit 
să negocieze, în anumite probleme, 
in numele secretarului de stat, Ale
xander Haig.

al

TEL AVIV 14 (Agerpres). — Popu
lația druză din zona înălțimilor Go
lan, aflată sub ocupația Israelului, a 
declarat duminică grevă generală în 
semn de protest față de hotărîrea 
autorităților israeliene de a aresta pe 
patru din liderii lor. Cei arestați ar 
urma să fie deferiți unui tribunal 
sub acuzația de „incitare la activități 
antiisraeliene".

CONVORBIRI TANZANIANO- 
MOZAMBICANE. Intr-o localitate 
din nordul Mo'zambicului au avut 
loc convorbiri intre președintele 
Tanzaniei, Julius Nyerere, și pre
ședintele Mozambicului, Samora 
Machel. Un purtător de cuvînt al 
guvernului tanzanian a precizat, că 
cei doi șefi de stat au procedat la 
un schimb de vederi asupra relați
ilor bilaterale, au' examinat posibi
litățile de dezvoltare în continuare 
a colaborării economice tanzania- 
no-mozambicane. Președinții Julius 
Nyerere și Samofa Machel au 
trecut, de asemenea, în revistă si
tuația din sudul continentului afri
can, reafirmindu-și hotărîrea de a 
acorda în continuare sprijin luptei 
de eliberare națională a poporu
lui namibian sub conducerea 
S.W.A.P.O., au denunțat atacurile 
agresive ale R.S.A. împotriva 
telor africane din prima linie.

VIZITA LA HANOI. Președintele 
Consiliului de Stat al R.S. Vietnam, 
Truong Chinh, l-a primit pe Na- 
rasimha Rao, ministrul de externe 
al Indiei, care se află într-o vizită 
oficială de prietenie la Hanoi, in
formează agenția V.N.A. Au fost 
abordate probleme ale dezvoltării 
relațiilor dintre R.S. Vietnam și 
India, ale vieții internaționale. Mi
nistrul indian de externe a fost, de 
asemenea, primit de primul minis
tru al R.S.V., Fam Van Dong, și a 
avut convorbiri cu omologul său 
vietnamez.

sta-

POSTUL NATIONAL I AL RA
DIODIFUZIUNII ITALIENE a 
transmis piesa lui Ion Luca Cara- 
giale „O scrisoare pierdută", tra
ducerea și adaptarea radiofonică 
aparținind cunoscutului regizor 
Carlo di Stefano. In distribuție au 
figurat artiști 
italiene.

REUNIUNEA MINIȘTRILOR DE 
FINANȚE AI PIEȚEI COMUNE, 
ale cărei lucrări urmează să se des
fășoare de luni la Bruxelles, are 
drept scop adoptarea unor propu
neri de întărire și dezvoltare a 
Sistemului monetar vest-european 
(S.M.E.) in actuala conjunctură 
monetară internațională. Comitetul 
monetar al C.E.E. a anunțat că 
această acțiune se va baza pe lăr
girea rolului noii monezi comuni
tare (E.C.U.) pe piețele de schimb 
în operațiunile dintre băncile cen
trale și C.E.E. și in operațiunile 
de împrumut pe piața de capital. 
De asemenea, se va ține seama de 
limitarea deficitelor bugetare, po
liticile promovate in domeniul do- 
bînzilor, precum și de evoluțiile 
unor monezi străine.

de seamă ai scenei

Creșterea prețurilor și tarifelor
*

GUYANA ȘI NICARAGUA __ 
hotărit să stabilească relații diplo
matice la nivel de ambasadă — se 
arată intr-un comunicat dat publi
cității la Georgetown. Cele două 
țări au convenit, de asemenea, 
asupra dezvoltării relațiilor de co
laborare dintre ele in diverse do
menii de activitate.

au

în diferite țări ale lumii

PIAȚA COMUNA

BRUXELLES 14 (Agerpres) — 
Miniștrii agriculturii din țările 
membre ale C.E.E. se întrunesc 
luni și marți la Bruxelles pentru 
a incepe negocierile consacrate 
adoptării noilor prețuri agricole co
munitare. pentru campania 1982— 
1983. Negocierile vor fi angajate pe 
marginea propunerilor de sporire a 

, prețurilor agricole făcute de către 
Comisia C.E.E. Negocierile, scrie 
agenția France Presse, se anunță 
extrem de dificile, întrucît țări ca 
Franța, Italia, Grecia, Irlanda și 
Danemarca consideră insuficiente 
propunerile comisiei.

bunurile agroalimentare au crescut 
in Uruguay cu 27,9 Ia sută.

In același timp, precizează agen
ția Prensa Latina, in țară s-a re
simțit una dintre cele mai puternice 
recesiuni din ultimii ani.

JAPONIA

ACȚIUNI REVENDICATIVE 
ALE AGRICULTORILOR FRAN
CEZI. Nemulțumiți de înrăutățirea 
situației lor, subliniază agenția 
France Presse, agricultorii francezi 
organizează tot mai des acțiuni re
vendicative. Printre cauzele care 
generează aceste manifestări, agen
ția menționează scăderea accen
tuată a ' veniturilor producătorilor 
agricoli în ultimii opt ani. la care 
se adaugă o creștere a datoriilor 
fermierilor francezi pînă la 140 mi
liarde franci, ceea ce reprezintă 70 
la sută din venitul agricol brut.

ANCHETA, 
torul de bord 
sageri „DC-8" 
aeroportul Haneda din Tokio 
încercat să redreseze erorile de pi
lotaj ale căpitanului, a relevat an
cheta privind catastrofa aeriană în 
cursul căreia și-au pierdut viata 
24 persoane și alte 150 au fost ră
nite. Anchetatorii au anunțat că 
accidentul s-a’ produs din pricina 
unor manevre de aterizare in
corect efectuate de pilotul aerona
vei, care suferea de tulburări psi
hosomatice și de halucinații. 
Yokon țTagaki, președintele compa
niei „Japan Airlines", și-a asumat 
responsabilitatea accidentului, pre- 
zentindu-și demisia.

Copilotul și naviga- 
al avionului de pa- 
care s-a prăbușit pe 

au

POLIȚIA ITALIANA a anunțat 
arestarea a 28 de persoane ce 
făceau parte dintr-una din cele mai 
mari rețele de traficanți de dro
guri, dintre care 14 la Palermo, iar 
restul în diferite orașe ale Italiei, 
mergind de la Milano, in nord, 
pînă la Salerno, in sud.

PETROL. Ministerul Petrolului și 
Energiei din Norvegia apreciază că 
rezervele de petrol și gaze naturale 
existente în platforma continentală 
a țării se ridică la 9 miliarde tone 
echivalent petrol. Circa 40—45 la 
sută din această cantitate O repre
zintă zăcămintele de petrol. Rezer
vele de gaze naturale sint evaluate 
la circa 5 000 miliarde metri cubi.

URUGUAY

MONTEVIDEO 14 (Agerpres) — 
In ultimele 12 luni, prețurile la

TOKIO 14 (Agerpres) — O nouă 
majorare a prețurilor transporturi
lor pe calea ferată, paralel cu o 
reducere a personalului ocupat în 
acest sector de activitate vor fi 
operate în Japonia in vederea ame
liorării deficitului financiar de 
peste 10 miliarde de dolari înre
gistrat în cursul anului trecut.

In următorii cinci ani, peste 
150 000 de persoane salariate ale 
Căilor ferate japoneze vor fi con
cediate.

AUTORITĂȚILE JUDICIARE 
SPANIOLE au condamnat la pe
depse cu închisoarea între 6 și 31 
de ani patru membri ai organiza
ției separatiste E.T.A., acuzați de 
participare la asasinarea in mai 
1980 a unui industriaș din provin
cia Biscaya, ififormează agenția. 
France Presse.

NAUFRAGIU. Cercetările în
cepute vinerea trecută pentru gă
sirea marinarilor de pe cargoul 
grec „Victory", care a naufragiat 
in Oceanul Atlantic lingă Insulele 
Azore, au fost abandonate, s-a 
anunțat la centrul' de salvare de 
la Falmouth (sudul Angliei). Din 
cei 32 de marinari de la bordul 
cargoului au fost salvați 17, iar 
restul au dispărut în timpul unei 
furtuni. La operațiunile de salvare 
au participat avioane, elicoptere și 
vase comerciale.

FARA PARAȘUTA DE LA 2 600 M 
ALTITUDINE. Parașutista ame
ricană Terry Bennett, in virstă de 
20 de ani, a supraviețuit unei căderi 
de la altitudinea de 2 (W) vietri, 
fără ca parașuta principi ' se 
deschidă. Spre norocul ei-.>p<. ten
tele mici, de rezervă, s-au deschis, 
frinind viteza de cădere in momen
tul atingerii solului, pină' la apro
ximativ 110 kilometri pe. oră. De 
asemenea, faptul' că parașutista a 
căzut pe un teren proaspăt arat și 
afinat, a amortizat șocul impactu
lui. Supraviețuitoarea s-a ales insă 
cu fracturi ale antebrațului, dislo
carea unui umăr și o fisură la 
genunchiul drept.

1

Franța dispune de cel mai mare sector public

Agenția France Presse 
privind trecerea sub controlul stathlui a unor mari 
întreprinderi din diverse

despre noua legislație

sectoare ale economiei

i__

PARIS 14 (Agerpres). — Simbătă, 
13 februarie, a intrat în vigoare în 
Franța, cu publicarea în jurnalul 
oficial, noua legislație privind tre
cerea sub controlul statului ă unor 
mari întreprinderi din diferite sec
toare ale economiei. Referindu-se la 
efectele practice ale recentelor de
cizii în această problemă ale foru
lui legislativ suprem al țării, agen
ția France Presse notează, intre al
tele, faptul că Franțp 
acum înainte de cel mai 
public dintre țările

dispune de 
mare sector 
occidentale.

A.F.P. precizează că se află națio
nalizat aproape întregul sistem ban
car al țării, 80 la sută din întreprin
derile din sidertlrgle, 62 la sută din 
metalurgie, 48 la sută din întreprin
derile din industria chimică de bază, 
35 la sută din industria sticlei și 22 
la sută din cea a produselor farma
ceutice.

Pină in prezent, scrie agenția, în 
sectorul de 
apiwximativ 
cărora li se 
de salariați.

stat din Franța lucrau 
un milion de persoane, 
vor adăuga alți 900 000

Controverse privind 
alegerile din Salvador
Ziarul englez „Times" se ocupă de 

perspectivele alegerilor care urmea
ză să aibă loc, in luna martie, în Sal
vador. Alegerile urmează să desem
neze o nouă Adunare Legislativă, 
care să o înlocuiască pe cea dizol
vată după lovitura de stat militară 
din octombrie 1979. In opinia, juntei 
— arată ziarul — alegerile vor con-' 
tribui la asigurarea unei baze de 
sprijin popular pentru' actualul , re
gim. Dăr organizațiile de stingă au 
arătat că alegerile nu vor fi vala
bile în condițiile actuale. „Nu se pot 
organiza alegeri echitabile intr-o 
perioadă de război civil în care 
opoziția este supusă unor serioase 
represiuni din partea regimului".

Cit privește listele electorale, alcă
tuite in 1978, s-a arătat că ele nu 
mai sint in prezent de actualitate, 
deoarece mulți dintre cei înscriși 
sau au decedat, sau au părăsit țara 
(circa 500 000). Totodată, războiul 
dintre guvern și forțele insurgente 
este departe de a lua sfirșit.

„SOLDATII NOROCULUI"

MIȘCĂRI POPULARE PENTRU PACE, ÎMPOTRIVA ÎNARMĂRILOR NUCLEARE

Oamenii au dreptul de a trăi în siguranță,
nu în umbra munților de rachete"

După marile acțiuni populare des
fășurate in Germania occidentală, in 
ultimele luni ale anului trecut, îm
potriva proiectelor de amplasare a 
noilor rachete nucleare, militanții 
pentru pace din această țară pregă
tesc noi și ample manifestări. în a- 
cest sens, inițiatorii „APELULUI DE 
LA KREFELD" — acțiuhe de larg 
răsunet, care a intrunit peste două 
milioane de semnături — au dat pu
blicității o declarație 
semnăturile pastorului Martin Nie- 
moller (care a împlinit zilele trecute 
90 de ani), generalului Gert Sebas
tian și ale altor activiști sociali și 
militanți pentru pace, in care subli
niază :

„1982 este anul decisiv în ce pri
vește problema dacă vor fi sau nu 
instalate noi rachete nucleare ame
ricane cu rază medie de acțiune in 
Europa, in principal in țara noas
tră. De aceea, in acest an, acțiunea 
de stringere de semnături pe «A- 
pelul de la Krefeld» trebuie să de
vină un fel de referendum popular 
împotriva staționării de rachete 
atomice pe teritoriul vest-german. 
Necesitatea conviețuirii pașnice a 
tuturor popoarelor continentului 
intr-o Europă liberă și indepen
dentă. in spiritul Actului final de 
la Helsinki, presupune să acționăm 
cu fermitate împotriva continuării 
cursei înarmărilor nucleare. Spori
rea arsenalelor militare duce in 
mod obligatoriu la adincirea scin
dării Europei in două blocuri mili
tare opuse. Numai prin renunțarea 
la înarmare și trecerea la dezar
mare poate fi in cele din urmă de
pășită această situație".
In aceeași direcție converg și pre

gătirile altor organizații de masă din 
R.F.G. Reprezentanții mișcărilor pa
cifiste din trei landuri vest-germane 
— Hessen, Rheinland-Pfalz și Saar
land — au lansat un apel pentru 
desfășurarea unui marș de primăva
ră al păcii la Frankfurt pe Main, sub 
deviza „NICI O NOUA RACHETA 
ATOMICA ÎN EUROPA !“. In apel 
se apreciază :

„Popoarele europene sint in cel 
mai înalt grad amenințate de am
ploarea arsenalelor nucleare. Spo
rirea acestor arsenale cu noi tipuri 
de rachete ar putea duce la‘un

care poartă

atomic in Europa,, care ar 
viața și civilizația pe conti-

război 
nimici 
nent".
Inițiatorii apelului apreciază cu 

deplin temei că „enormele cheltuieli 
militare adincesc și in R.F.G. criza 
economică". Se formulează, de ase
menea, cerința ca negocierile anga
jate la Geneva intre U.R.S.S. și 
S.U.A. să aibă ca rezultat concret 
„interzicerea staționării de noi ra
chete cu rază medie de acțiune ' in 
Europa și declanșarea unui proces 
de eforturi serioase pentru a se ajun
ge la o dezarmare cuprinzătoare atit 
in Vest, cit și in Est".

„Apelul de la Krefeld“ — 
o acțiune de larg răsunet 

în R.F.G.

Ruhrul, cunoscut bazin carbonifer 
și centru industrial al țării, situat în 
landul vest-german cu cea mai densă 
populație, Sța înscris și el în ampla 
mișcare pentru pace. De curînd, cei 
500 de participanți la o adunare găz
duită de orașul Dortmund au hotărit 
organizarea marșului păcii în zilele 
de 10—12 aprilie, sub moto-ul „NICI 
O NOUA RACHETA IN ȚARA 
NOASTRĂ. SA LUPTAM ÎMPOTRI
VA MORȚII ATOMICE !“. In comi
tetul organizatoric au fost aleși mun
citori și activiști sindicali, comuniști, 
social-democrați. reprezentanți ai 
diferitelor mișcări pentru pace, or
ganizații antifasciste, de tineret, 
elevi, studenți, preoți. In chemarea 
adresată păturilor largi ale . popu
lației, organizatorii apreciază că in 
timp ce peste 50 miliarde mărci sint 
alocate anual pentru acoperirea chel
tuielilor militare, in R.F.G. lipsesc 
fondurile pentru realizarea revendi
cării sindicatelor privind un program 

. cuprinzător de combatere a șoma
jului.

Animate, in ciuda diversității lor, 
de țelul comun al înlăturării perico
lului unui război nuclear pustiitor, 
250 de organizații ale luptătorilor 
pentru pace din R.F.G., apărute ca o 
reacție spontană la intensificarea

cursei înarmărilor, au convenit să 
organizeze, zilele trecute, la Bonn, 
un congres federal cu scopul de a-și 
coordona programul de acțiuni pe pe
rioada 1982—1983. în acest context s-a 
hotărit ca in primăvara acestui an să 
aibă loc 
sprijinul 
zarmare, 
R.F.G.

Ca o 
largi pe 
pentru pace, la Hamburg 
o conferință științifică cu participa
rea și adeziunea unor cunoscuți re
prezentanți ai vieții științifice, pro
fesori în principalele instituții de în- 
vățămînt superior din R.F.G. Por
nind de la misiunea reală și nobilă 
a științei de a sluji interesele vitale 
ale omenirii, de a contribui la pro
gresul și bunăstarea popoarelor, par
ticipanții au semnat o declarație care 
consemnează angajamentul lor față 
de promovarea păcii și înțelegerii 
între popoare. „Conștiința și forțele 
noastre nu trebuie să servească sco
purilor militare. Este necesar ca ele 
să fie dirijhte și puse în slujba păcii 
șl a omului" — se arată în declara
ție, care apreciază că renunțarea la 
amplasarea de noi rachete nucleare 
în Europa ar preveni creșterea în 
continuare a spiralei cursei înarmă
rilor. In cadrul reuniunii de la Ham
burg, cei prezenți au luat cunoștință 
cu satisfacție că apelul grupului de 
inițiativă „OAMENII DE ȘTIINȚA 
ÎMPOTRIVA RACHETELOR NU
CLEARE" a fost semnat de peste 
1 000 savanți.

Considerente și deziderate similare 
au fost formulate de organizații in
fluente. cum sint „TINERETUL DE
MOCRAT" și „TINERII SOCIA
LIȘTI", care în cadrul unor confe
rințe și reuniuni recente au apreciat 
că escaladarea cursei înarmărilor re
prezintă nu numai o mare primejdie 
pentru pace, ci afectează situația 
maselor largi populare, că politica 
de confruntare contravine interese
lor naționale ale R.F.G. Documente
le adoptate la aceste reuniuni preco
nizează retragerea din Europa a tu
turor armelor nucleare, ca o garan
ție sigură a păcii și securității po
poarelor continentului.

Ampla dezbatere angajată în rîn-

noi marșuri pentru pace, in 
unor măsuri efective de de- 
in toate marile

exemplificare a 
care le include

orașe din
curentelor 

mișcarea 
a avut loc

Militonții pentru pace din R.F.G. au organizat în marile orașe standuri pen
tru stringerea de noi adeziuni pe „Apelul de la Krefeld",

panourile afișate : „Moartea atomică

durile cercurilor largi ale opiniei pu
blice vest-germane în problemele 
păcii și dezarmării include toate 
partidele și organizațiile politice, in
diferent de orientarea și programele 
lor specifice, de faptul dacă sint de 
guvernămînt sau aflate în opoziție, 
în dorința de a evita o confruntare 
nedorită la apropiatul congres al 
partidului, programat pentru luna a- 
prilie la Miinchen. Comitetul Direc
tor al Partidului Social-Democrat a 
adoptat zilele trecute o rezoluție în 
problema securității, care precizează 
că P.S.D. nu va accepta instalarea 
nici unei rachete pe teritoriul vest- 
german înainte de a-și exprima opi
nia asupra rezultatelor obținute 
negocierile sovieto-americane de 
Geneva.

în consecință, decizia definitivă 
P.S.D. urmează să fie adoptată 
cadrul unui congres al partidului, ce 
se va organiza in toamna anului 
1983. P.S.D. își reafirrriă, totodată, 
împotrivirea față de bopiba cu neu
troni. După' cum se știe, organizația 
de tineret a partidului, Juso, deputați 
soclal-democrați și organizații regio
nale și locale ale P.S.D. au contestat 
oportunitatea hotărîrii N.A.T.O. din 
decembrie 1979 privind amplasarea 
de noi rachete nucleare in Europa, 
avansînd argumente judicioase în 
sprijinul evitării oricăror măsuri de 
natură a spori amploarea arsenale-

la 
la
a 

in

ne amenința
avertizînd prin 

pe toți — apărați-vă !“

lor militare 
continuarea _____ ________

' colaborare. în contextul acestor preo
cupări, congresul organizației regio
nale a P.S.D. din Hamburg, care a 
avut loc recent, a cerut să se ia în 
considerație, într-o perspectivă pe 
termen lung, realizarea unei zone 
denuclearizate în Europa, propunere 
pe care delegații landului o vor pre
zenta in aprilie la Miinchen.

„Mișcarea pentru pace — nota 
săptămînalul „DIE ZEIT", citind 
opinia unui militant vest-german 
pentru dezarmare — este preocu
pată de continuarea politicii de 

, destindere. Sintem pentru dezanga
jarea blocurilor in acest spațiu eu
ropean, suprainarmat, pentru ca in 
această zonă armele nucleare să 
fie rarefiate pină la dispariția to
tală, incepind cu nordul Europei, 
trecînd prin centrul continentului, 
pină la Mediterană".

în ultimă instanță, indiferent de 
convingerile filozofice ori religioa
se, mișcările pentru pace din R.F.G. 
revendică pentru cetățenii vest-ger- 
mani, ca și pentru toți locuitorii 
globului, „dreptul de a trăi in sigu
ranță, nu in umbra munților de ra
chete" — cum au înscris pe pancar
tele lor participanții la o recentă ac
țiune pentru dezarmare.

și pronunfindu-se pentru 
politicii de destindere și

Petre STĂNCESCU

...„Bărbat. 30 de ani, 
zece ani in infanteria 
marină, caută de lucru 
ca mercenar, dacă este 
pbslbil intr-o țară cit 
mai îndepărtată; Fair
banks, Arizona", „Mer
cenar femeie. 28 de 
ani, dură, discretă, ex
pertă in arme sofisti
cate ; Miss K, Holmes, 
Jersey City, New Jer
sey"...

Nu, nu este vorba 
de vreun fragment 
dintr-un scenariu de 
film, ci de citeva „ba
nale'* anunțuri pe 
care le publică, număr 
de număr, revista 
„Soldier of Fortune", 
revista „soldaților no
rocului", a 
tanților. a 
combatanți, 
nu vor să 
armelor. O 
un tiraj de 
exemplare 
anuale de 4 400 000 do
lari.

O mare parte dintre 
„cititorii" revistei s-au 
reunit, nu demult. 
Scottsdale 
S.U.A.) la cea 
doua convenție 
nală, așa... intre 
razi, ornanizată 
de „Soldier of Fortu
ne". Cum 
uniunea, 
„băieții".

Im bar. 
reporter de la fața lo
cului, soldatli beau 
bere rece și urmăresc, 
amuzați chelnărițele 
in minifuste. Ei au 
executat lungi marșuri 
in aceas'ă dimlnea'ă. 
apoi au făcut exerciții 
de tir ore întregi.

excomba-
viitorilor 

a celor ce 
zică adio 
revistă cu 
210 000 de ' 

si încasări

la i.
(Arizona, 

de-a 
națio- 
cama- 
chiar

a decurs re- 
cine sint 

ce gindesc ? 
transmite un

„Vedeți acești bă
ieți ? Vor să facă 
război, deși mylți din
tre ei nici nu știu des
pre ce este vorba", zice 
John Early. John este 
un soldat adevărat. A 
fost 12 ani ofițer al 
„beretelor verzi", apoi 
mercenar, comandant 
de mercenari in Ango
la, Mozambic. Zambia, 
Rhodesia (actualul stat 
Zimbabwe). îmbrăcat 
civil, nu are fizicul și 
atitudinea milităroasă 
a soldaților din jur, 
dar ochii săi albaștri, 
reci și chipul încreme
nit, care nu mai știe 
să zimbească — ii dau 
un aspect dur. trist. 
„Pacea pare frumoasă 
în teorie — continuă 
el — dar este imposi
bilă. Este clar că lu
mea se pregătește de 
război". 1 se pare că 
astăzi se ciștigă mai 
putini bani cu meseria 
armelor. „Altădată era 
altfel. In Rhodesia, 
leafa mea era aceea a 
unui 
circa 1 200 de 
pe lună. Cind luptam 
in Angola era de 3 500 
de dolari și se putea 
urca pină la 5 000. Un 
soldat putea ajunge 
pînă la 2 000. Dar sint 
și alte rațiuni pentru 
a fi mercenar".

Care 
țiuni ? 
Lv.kett, 
„Bill", 
venit 
pentru 
de ani 
tat in 
ca locotenent-colonel).- 
Este lumea mea. As

ofițer normal, 
dolari

sint aceste ra- 
WilTam T. 

supranumit 
explică : „Am 
la convenție 
că am fost 2J1 
militar (a lup- 
Vietnam. Laos,
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20.40 Orizont tehnlco-știlnțiflc
20,50 Roman foileton : „Ținutul Beulah" 

— episodul 2
21.40 Cadran mondial. Economia mon

dială șl evoluția preturilor
21,55 Recital susținut de Mariana Cloro- 

mila și Ionel Voineag. soliști al 
Operei Române- din Iași

22.15 Telejurnal
22,30 închiderea programului

PROGRAMUL 2
15,00 Cenacluri ale tineretului. Literatu

ra de anticipație și pacea
15,25 Tineri interpreți ai Conservatoru

lui „C. Porpmbescu" din Bucu-

1_ =z
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 16, 
17 și 18 februarie. In țară : Vremea va 
fi in general rece, cu cerul ■ temporar 
noros. Vor cădea ninsori slabe locale 
tn jumătatea de nord a țării și. izolat, 
in rest. Vintul va prezenta unele in
tensificări în regiunile estice șk la

prefera să fiu acolo 
unde să pot ucide co
muniști. Sint gata să 
mă bat pină in poar
ta casei lor". John 
Early este de părere 
că thercenarii „de cla
să" sint mai pu'ini. 
Nu-i vorba de număr; 
in fond, după Vietnam 
țara este plină de ve
terani. care se simt 
fără ocupație. Ci de 
costul unei „acțiuni". 
Dacă vrei să duci 25 
de mercenari b:ne 
înarmați in Africa, 
pentru două luni, cos
tă cel puțin două mi
lioane de dolari, 
zice el, cu 25 de 
cenari se poate 
ceva intr-o tară 
lumea a treia".

Comentară. ■>înt de 
prisos. Pent . i nu 
este vorba tae fabula
țiile unui aventurier, 
ci. de scenarii ale unor , 

adevărate, 
vreme. în 

grup de 
de patru

Dar, 
mer- 
face 
din

întâmplări 
Cu putină 
urmă, un 
mercenari ... ,___ .
ori mai mare dec'.t cel 
preconizat de John 
Early debarca pe ae
roportul din capitala 
statului Seychelles, 
sub conducerea unui 
maestru al tagmei. 
faimosul M’ke doare. 
E drept, „soldași noro
cului" nu nrea au avut 
noroc. Acțiunea a 
eșuat, iar protagoniștii 
au găsit refugiu... in 
Africa de Sud. Da, co
mentariile sint de pri
sos, dar rămine o în
trebare : cine plătește 
milioanele de dolari ? 
(V. Păunescu).

reștl. laureați ai concursurilor na
ționale

13,50 Arhitectura populară tradițională. 
O producție a Studioului de film 
TV
Film artistic : „Himera" 
1001 de seri 
tnchiderba programului 
Telejurnal
Selecțiuni din Festivalul de muzică 
ușoară românească Melodii '81 
Două decenii de agricultură .socia
listă. „Castelanii" din comuna 
Castelu — reportaj de Platon 
Pardău

21,00 La Început de săptămînă • X, Y, Z 
comentat de Lucian Funar, elev In 
clasa a IX-a a Liceului „Nicolae 
Bâlcescu" din Craiova o Un ca
ricaturist român premiat la Tokio: 
Mthai Stănescu ■ Pe strune de vi
oară cu Nicușor Predescu • Mlnl- 
gala desenului animat o Magneto- 
scop muzical cu Amalla Rodrlguez 
si Gerard Lenormand • Sub cupo
la circului a Din filmoteca TV : 
Sarita Montiel. Emisiune de Tu
dor Vornlcu și Ileana Vlad

22.15 Telejurnal
22.38 închiderea programului

18,15
17.50
18.03
20.00
20.23

20,40

munte, dar va sufla slab în restul te
ritoriului. Maximele, ziua, vor fi cu
prinse între minus 5 și plus 5 grade, 
iar minimele, noaptea, vor oscila între 
minus 15 șl minus 5 grade. Ceata, 
frecventă șl persistentă la începutul in
tervalului. va ,scădea treptat. In Bucu
rești : Vremea' va fi în general rece, cu 
cerul temporar noros. favorabil ninso
rii slabe. Maxima, ziua, va oscila în
tre 1 și 4 grade. Iar minima, noaptea, 
între minus 3 și minus 6 grade. (Cor- 
neliu Pop. meteorolog de serviciu).
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