
COMUNICAT
In zilele de 12—14 octombrie a.c. 

â avut loc ședința plenară a Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român.

Plenara a dezbătut propunerile 
kn legătură cu majorarea pensiilor 
ți. îmbunătățirea legislației cu pri
vire Ia pensii. In cadrul discuțiilor 
au luat cuvintul tovarășii: Ion 
Mărcuș, Tudor Ionescu, Ion . Cotoț, 
Gheorgbe Vasilichi, Gheorghe Mi- 
hoc, Ion Ioniță, Augustin Alexa, 
Constantin Doncea, Simion Țaigăr, 
Anton Breitenhofer, Constantin 
Nistor, Vasile Vaida, Ion Cosma, 
Ștefan Voicu, Suzana Gâdea și Ma
nea Mănescu.

Plenara a adoptat in unanimitate 
Hotărîrea cu privire la majorarea 
pensiilor, îmbunătățirea legislației 
pensiilor și instituirea pensiei su
plimentare din contribuția salaria- 
ților. Plenara a hotărît ca proiec
tul de lege privind acordarea pen
siilor de asigurări sociale de stat 
și a pensiei suplimentare din con
tribuția salariaților să fie publicat 
în presă și supus dezbaterii oame
nilor muncii înainte de a fi prezen
tat Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România.

Plenara și-a exprimat convinge
rea că măsurile de majorare a 
pensiilor, precum și noua regle
mentare a pensionării în Republi
ca Socialistă România — element 
însemnat al sistemului general de 
cointeresare materială a celor ce 
muncesc — vor duce la ridicarea 
nivelului de trai al pensionarilor 
și al familiilor acestora, vor consti
tui un important factor stimulativ 
în producția bunurilor materiale și 
spirituale, asigurînd salariaților 
perspectiva obținerii la pensionare 
a unor venituri corespunzătoare, 
pe măsura contribuției aduse Ia 
dezvoltarea și propășirea patriei 
noastre. 1

z . .;La al doilea punct din ordinea 
de zi, plenara a ascultat o infor
mare asupra activității externe a 
Partidului Comunist Român și a 
Guvernului Republicii Socialiste 
România și a aprobat în unanimi
tate această activitate, politica ex
ternă a partidului și statului, care 
corespunde pe deplin intereselor 
poporului român, cauzei socialismu

HOTARIREA
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al Partidului Comunist Român 
cu privire la majorarea pensiilor, 
îmbunătățirea legislației pensiilor 

și instituirea pensiei suplimentare 
din contribuția salariaților

înfăptuirea cu succes, an de an, 
a obiectivelor cuprinse în planu
rile de stat, prin munca plină de 
abnegație q întregului popor, a dus 
la creșterea puterii economice a 
patriei, la întărirea și înflorirea 
multilaterală a orânduirii noastre 
socialiste. -

■ Creșterea sistematică a producti
vității muncii sociale și sporirea 
venitului național au asigurat re
sursele materiale și financiare ne
cesare atît reproducției lărgite cît 
și ridicării continue a- bunăstării oa
menilor muncii — scopul fundamen
tal al politicii Partidului Comunist 
Român. In perioada 1959—1965, ve
niturile din salarii au crescut de 
peste 2 ori, în principal pe seama 
creșterii salariului nominal, care, 
în anul 1965, a fost cu 42 la sută 
mai mare față de anul 1959.

A fost lărgită continuu sfera q- 
sigurărilor sociale care cuprinde 
totalitatea salariaților; în prezent, 
aproape un milion de persoane be
neficiază de pensii sau ajutoare so
ciale din bugetul statului.

In același timp, statul alocă su
me mereu mai mari pentru satisfa
cerea necesităților populației în do
meniul învățământului, culturii, ar
tei, sănătății și prevederilor sociale, 
culturii fizice și sportului. In anul 
1965, cheltuielile social-culturale 

lui și păcii. La baza politicii exter
ne a partidului și statului nostru 
se află activitatea multilaterală în
dreptată spre dezvoltarea prieteniei 
frățești și a colaborării cu țările 
socialiste, spre întărirea unității și 
coeziunii sistemului socialist mon
dial, a mișcării comuniste și mun
citorești internaționale. Plenara a 
dat o înaltă apreciere activității 
depuse de partid și guvern, schim
burilor de vizite și contactelor pe 
linie de partid și de stat în scopul 
dezvoltării relațiilor de colaborare 
economică, politică, cultural-științi- 
fică cu toate țările, indiferent de 
orînduirea socială, pe baza respec
tării independenței și suveranității 
naționale, egalității în drepturi și 
avantajului reciproc, precum și e- 
îorturilor îndreptate spre asigurarea 
securității în Europa și în lume, in 
sprijinul luptei împotriva politicii 
agresive a imperialismului, pentru 
salvgardarea păcii.

Plenara a reafirmat solidaritatea 
deplină a poporului român cu lupta 
dreaptă a poporului vietnamez pen
tru libertate, independență și reu- 
nificarea patriei sale, hotărirea de 
a-i acorda în continuare întregul 
său sprijin material și moral-politic 
pînă la victoria deplină împotriva 
agresorilor. Ea a subliniat de ase
menea, hotărirea partidului și sta
tului nostru de a-și intensifica ac
tivitatea, alături de celelalte forțe 
iubitoare de pace din lume, pentru 
a determina încetarea definitivă și 
necondiționată a bombardamentelor 
americane împotriva R. D. Vietnam 
— stat liber, independent și suve
ran — pentru curmarea războiului 
agresiv dus de S.U.A. în Vietnam; 
poporul vietnamez să fie lăsat să 
hotărască singur, fără amestec 
străin, asupra destinelor patriei sale.

Plenara a hotărît alegerea tova
rășului Vasile Vîlcu ca membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. și trecerea tovarășului Lu
dovic Fazekaș din rîndurile suplean- 
ților în rîndurile membrilor Comi
tetului Central.

In încheierea lucrărilor plenarei 
a luat cuvintul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R.

finanțate de la bugetul de stat, au 
fost de peste 6,3 ori mai mari față 
de 1950.

Planul cincinal — o nouă etapă 
de progres și prosperitate în viața 
poporului român, în înflorirea Ro
mâniei soCialiste — reflectând in
disolubila legătură dintre progresul 
economic și îmbunătățirea condi
țiilor de viață a întregului popor, 
prevede ca venitul național în 1970 
să fie cu peste 47 la sută mai mare 
decît în 1965.

Creșterea neîntreruptă și în ritm 
susținut a economiei naționale a- 
sigură, o dată cu mijloacele nece
sare dezvoltării în continuare, a tu
turor ramurilor economice, sporirea 
cheltuielilor destinate acțiunilor so- 
cial-culturale, creșterea sistematică 
a veniturilor întregii populații, in
clusiv a veniturilor pensionarilor.

Plenara C.C. al P.C.R., a exami
nat, în lumina hotărîrilor Congresu
lui al IX-lea al partidului, măsurile 

■ privind sporirea veniturilor pensio
narilor, prin majorarea pensiilor, 
îmbunătățirea actualei iegislații a 
pensiilor și introducerea pensiei su
plimentare pe bază de contribuție 
personală.

In vederea asigurării unor con
diții de viață corespunzătoare pen- 
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Programul economic 
neîntrerupt al țării — 

izvorul bunăstării întregului popor
Aș dori ca, în încheiere să 

mă refer Ia câteva probleme în 
legătură cu ordinea de zi a plena
rei Comitetului Central și dezbate
rilor care au avut loc.

Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român a stabilit un vast 
program de măsuri în vederea con
tinuării pe o treaptă superioară a 
procesului de desăvârșire a con
strucției socialiste, a dezvoltării 
multilaterale a întregii noastre so
cietăți. In Centrul acestui program 
stă continuarea neabătută a politi
cii de industrializare socialistă, 
chezășia creșterii în ritm susținut 
a. forțelor de producție ale țării, a 
dezvoltării și perfecționării bazei 
tehnice-materiale a noii orânduiri, 
a întăririi independenței și suve
ranității naționale.

întregul nostru popor și-a însu
șit cu entuziasm hotărârile Congre
sului și a trecut cu abnegație la 
îndeplinirea lor. Rezultatele obținu
te în primele trei trimestre ale a- 
cestui an — primul an al planului 
cincinal — constituie o vie ilustra
re a, avântului și hotărârii cu care 
oamenii muncii asigură, prin acti
vitatea lor de zi cu zi, înfăptuirea 
programului elaborat de partid. Sar
cinile de plan privind creșterea 
producției globale industriale au 
fost îndeplinite în proporție de 102 
pa- sută, realizîndu-Se un ritm de 
creștere, de 11 la sută, față de a- 
ceeași perioadă a anului trecut. Ca 
urmare a activității susținute des
fășurate de oamenii muncii, a mă
surilor luate pentru îmbunătățirea 
organizării producției, a promovării 
tehnicii, și tehnologiei moderne, a 
continuat să crească productiv '11- 
tea muncii, obținîndu-se pe această 
cale peste 70 la sută din sporul 
producției industriale. A crescut 
eficiența întregii activități economi
ce, au fost realizate importante e- 
conomii la prețul de cost și bene
ficii peste plan. In general întrea
ga producție este superioară celei 
prevăzute în plan.

Rezultate bune au fost obținute 
și în agricultură. Producția din a- 
cest an la principalele produse a- 
gricole depășește prevederile de 
plan.

Concomitent cu creșterea produc
ției industriale și agricole s-au în
registrat progrese însemnate în ri
dicarea nivelului de trai material 
și cultural al populației ale cărei 
venituri bănești au sporit în aceas
tă perioadă cu aproape 13 la sută 
față de anul trecut.

Aceste rezultate sînt rodul mun
cii însuflețite a muncitorilor, tehni
cienilor, inginerilor, a țărănimii, , a 
oamenilor de știință și cultură ca
re, sub îndrumarea organelor și 
organizațiilor de partid, desfășoară 
o intensă activitate creatoare în 
toate domeniile vieții economice 
și sociale, își consacră întreaga lor 
putere de muncă și creație înfăp
tuirii politicii Partidului Comunist 
Român.

Realizările pe primele nouă luni 
în dezvoltarea economiei ne în
dreptățesc să apreciem că am pă
șit cu succes la înfăptuirea planu
lui, că prevederile științific funda
mentate ale cincinalului, proporțiile 
sale, sînt juste și pe deplin cores
punzătoare posibilităților reale de 
care dispunem — ceea ce ne dă 
garanția că vor fi îndeplinite în to
talitatea lor.

In prezent, principala noastră sar
cină este de a îndrepta toate for
țele pentru îndeplinirea planului 
pe 1966 în toate compartimentele 
și a crea condițiile necesare tre

cerii la realizarea planului pe anul 
viilor.

Aș vrea să subliniez, cu acest pri
lej, importanța deosebită pe care 
trebuie să o acordăm investițiilor 
— domeniu unde există unele ră
mâneri în urmă în execuția lucră
rilor de constructii-montaj și în 
punerea în funcțiune a noilor ca
pacități. Se impune concentrarea 
tuturor eforturilor pentru realiza
rea planului de investiții — pro
blemă centrală a dezvoltării eco
nomiei naționale, atît în anul 1966, 
cît și pe întreaga perioadă a cin
cinalului.

întreaga politică a partidului nos
tru, de făurire și dezvoltare â noii 
orînduiri, de creștere continuă a 
potențialului economic al patriei, 
de sporire a avuției materiale și 
spirituale a societății noastre, este 
subordonată scopului fundamental 
al ridicării sistematice a bunăstării 
poporului.

Procesul de edificare socialistă, 
realizările pe care oamenii muncii 
le obțin în toate domeniile de ac
tivitate — în industrie, agricultură, 
în dezvoltarea știihței și culturii, 
pe tărîrn social — constituie teme
lia sănătoasă și sigură a progresu
lui continuu al întregii țări, a spo
ririi permanente a posibilităților 
statului socialist de a asigura popu
lației un nivel de trai și un grad 
de civilizație tot mai înalt. După 
cum se știe, numai în perioada 
1959—1965, veniturile din salarii ale 
populației au crescut de peste 2 
ori,. în principal pe seama sporirii 
salariului nominal, care, anul tre
cut, a fost cu 42 la sută mai mare 
decît în 1959. Paralel cu acțiunile 
periodice de majorare generală a 
salariilor, a fost lărgită continuu 
sfera asigurărilor sociale, cheltuin- 
du-se în acest scop fonduri însem
nate din bugetul statului. In pre
zent, aproape un milion de persoa
ne beneficiază de pensii sau de a- 
jutoare sociale. In același timp, sta
tul socialist alocă anual sume tot

Noua lege a pensiilor asigură 
o bătrînețe fără griji, constituie 

un mijloc important de cointeresare 
a oamenilor muncii

greșul general al societății, soaie-In ansamblul măsurilor stabilite 
de Congresul partidului pentru ri
dicarea nivelului de trai al oame
nilor muncii și cuprinse în planul 
cincinal, unul din obiectivele de 
mare însemnătate este majorarea 
pensiilor. Este, pentru noi toți, un 
prilej de satisfacție că am putut 
înscrie pe ordinea de zi a Plenarei 
Comitetului Central dezbaterea u- 
nor asemenea măsuri care privesc 
îmbunătățirea condițiilor de viață 
a unui mare număr de cetățeni și 
familii din . patria noastră. Majora
rea pensiilor oglindește grija parti
dului nostru față de cei care după 
o activitate îndelungată și rodnică 
în producție, au tot dreptul să se 
bucure de condiții bune de viață 
la bătrînețe, răsplată pe deplin me
ritată a muncii lor, a contribuției 
aduse de-a lungul anilor la prospe
ritatea și înflorirea României.

Adoptarea acestor măsuri a de
venit posibilă datorită sporirii po
tențialului economic al țării, care 
creează noi resurse materiale și 
financiare pentru ridicarea nivelu
lui de civilizație și cultură al în
tregului nostru popor, pentru pro1 

mai mani pentru îmbunătățirea con
tinuă a condițiilor de locuit, pen
tru satisfacerea necesităților popu
lației în domeniul învățământului 
și culturii, al sănătății și prevede
rilor sociale, al odihnei, precum și 
pentru alte acțiuni de ordin social- 
cultural. In acest an, cheltuielile 
social-culturale se ridică la 23,6 mi
liarde lei, ceea ce reprezintă a- 
proape un sfert din totalul bugetu
lui de stat.

Reflectând legătura strânsă dintre 
progresul economic al țării și ridi
carea nivelului de trai al poporului, 
planul cincinal prevede noi și im
portante măsuri în domeniul îmbu
nătățirii condițiilor de mun
că și de viață ale oa
menilor muncii. Potrivit prevederi
lor cincinalului, pe baza creșterii 
venitului național cu 47 la sută 
față de 1965, salariul real va spori 
în 1970 cu 25 la sută, iar veniturile 
țărănimii cu 20—25 la sută.

După cum știți, tovarăși, Congre
sul al IX-lea al partidului, pornind 
de la însemnătatea pe care o are 
cointeresarea materială a oameni
lor muncii în obținerea de rezul
tate cît mai bune în întreaga acti
vitate socială, a trasat sarcina îm
bunătățirii în continuare a sistemu
lui de salarizare și premiere și a 
celorlalte forme de stimulare ma
terială a celor ce muncesc. In acest 
scop vor trebui studiate măsurile 
necesare pentru îmbunătățirea în
tregului sistem de cointeresare ma
terială, în așa fel incit acesta să 
mărească interesul, grija și răspun
derea fiecărui om al muncii pen
tru creșterea producției, ridicarea 
nivelului ei tehnic, sporirea produc
tivității muncii, reducerea prețului 
de cost, îmbunătățirea calității pro
duselor și creșterea eficacității. în 
toate domeniile de activitate.

In perioada următorilor ani, pla
nul cincinal prevede dezvoltarea în 
continuare a construcției de locuin
țe, îmbunătățirea condițiilor de. a- 
sistență medicală, de ocrotire a 
mamei și copilului, precum și alte 
măsuri care se vor reflecta pozi
tiv în viatia fiecărui cetățean al 
patriei, a fiecărei familii, a între
gului nostru popor.

liste.
O" caracteristică principală a mă

surilor dezbătute de plenară cu pri
vire la majorarea pensiilor o con
stituie ridicarea, în primul rînd, a 
nivelului pensiilor jpinime și creș
terea mai accentuată a pensiilor 
mici. Aceasta va însemna că, în 
mod practic, mai mult de jumătate 
din numărul total al pensionarilor 
vor beneficia de pensii majorate cu 
20 pînă la peste 40 la sută. In vi
itor, pensia minimă pentru limita 
de vîrstă, pentru cei cu vechime 
completă, va fi de 500 lei, cu 43 
la sută mai mare decît în pre
zent. Toate celelalte pensii al 
căror nivel depășește 600 lei vor 
beneficia de o majorare generală 
de 15 la sută. In felul acesta, pen
sia medie de asigurări sociale de 
stat va crește de la 467 lei lunar, 
cît este în prezent, Ia circa 600 lei, 
iar pensia medie de bătrînețe pen
tru cei care au vechime comple
tă va ajunge la circa 800 lei, față 
de nivelul mediu actual de 677 lei 
lunar.

O dată cu aceasta se prevede 
desființarea plafonului maxim de

fContinuare In pag. a 2-a)
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1 200 lei aplioat pensiilor prin le
gislația actuală.

De asemenea, se vor majora pen
siile pentru cei care au devenit in
valizi ca urmare a unui accident 
au a unea boii — fapt ce reflectă 

grija partidului și statului pentru 
angajați! care își pierd definitiv 
șau temporar capacitatea de muncă.

O dată ou majorarea pensiilor 
vor fi sporite indemnizațiile de în
grijire a pensionarilor ou invalidi
tate de gradul 1, precum și ajutoa
rele sociale acordate persoanelor 
în vârstă, care n-au îndeplinit con
dițiile de vechime în muncă pen
tru a primi pensie. Propunerile fă
cute în plenară, în legătură cu pro- 
blfema ajutorului social, vor trebui 
să fie studiate pînă la definitivarea 
Legii pensiilor.

După aceleași criterii stabilite 
pentru pensiile din bugetul asigu
rărilor sociale de stat se vor ma
jora și pensiile cadrelor militare, 
ale pensionarilor din cooperația 
meșteșugărească și ale altor cate
gorii de pensionari. Cooperația 
meșteșugărească și alte asociații ca
re au case de pensii proprii — tre
buie să se încadreze în criteriile 
legale, asigurînd membrilor lor un 
nivel de pensionare corespunzător 
celui stabilit în Legea pentru ca
tegoriile respective. In felul acesta 
vom asigura ca și aceste categorii 
de pensionari să beneficieze de 
drepturile stabilite de societate 
foștilor salariați ai statului.

Nivelul actual de dezvoltare a 
economiei naționale, ritmurile sus
ținute de creșterea producției ma- 

< teriale și a venitului național per
mit majorarea pensiilor de toate 
categoriile, în medie cu 26 la sută, 
pentru pensionarii existenți la 31 
decembrie 1966. In acest scop, sta
tul va aloca anual fonduri supli
mentare în valoare de 1 miliard 
365 de milioane de lei.

Actualele măsuri de majorare a 
pensiilor, a indemnizațiilor și aju
toarelor sociale — împreună cu cele 
luate în cursul acestui an privind 
Introducerea sistemului de pensii 
pentru țărănimea cooperatistă — a- 
șigură îndeplinirea unei sarcini im
portante trasate de Congresul al 
IX-lea ai partidului, aceea de a îm
bunătăți pensiile tuturor categori
ilor de pensionari. Ele se încadrea
ză în ansamblul preocupărilor parti
dului și statului de a crea, pe mă
sura dezvoltării avuției naționale, 
condiții de viată tot mai bune tu
turor cetățenilor patriei, întregu
lui nostru popor.

Tovarăși,

Ținînd seama de rolul pensiei 
în asigurarea condițiilor de viață 
ale unei mari categorii de cetățeni, 
în stimularea și cointeresarea ma
terială a oamenilor muncii, o dată 
cu propunerile pentru majorarea 
pensiilor, au fost prezentate ple
narei noastre măsuri de mare în
semnătate privind introducerea 
unui nou sistem de pensionare. 
După cum cunoașteți, legislația de 
pensionare actuală nu corespunde 
necesității de a asigura oamenilor 
muncii la bătrânețe condiții mate
riale de trai, pe măsura cantității 
și calității muncii depuse în peri
oada de activitate. De aceea, a fost 
necesară elaborarea unui nou sis
tem de reglementare a pensiilor, 
care să înlăture aceste neajunsuri 
și să asigure tuturor oamenilor 
muncii pensii după criterii care să 
corespundă principiilor generale ce 
Stau la baza retribuirii muncii în 
orânduirea noastră socialistă.

Potrivit noii legislații de acordare 
w pensiilor, oamenilor muncii li se 
va asigura perspectiva obținerii la 
vârsta pensionării a unor venituri ca
re să reflecte mai bine aportul pe 
care l-au adus în anii de activitate 
la dezvoltarea economică și social- 
culturală a tării. In acest fel, pensia 
va deveni un mijloc important de 
stimulare a tuturor salariatilor de 
a-și perfecționa în permanentă jtte- 
gătirea profesională, de a avea o 
continuitate cît mai mare în aceeași 
întreprindere șau instituție, de 
a-și pune tot mai larg în valoare cu
noștințele și experiența acumulată în 
acopul înfloririi continue a pa
triei.

Exprimînd grija societății noastre 
față de cei care și-au dedicat în
treaga lor viață dezvoltării econo

miei și culturii patriei socialiste, no
ua legislație va asigura pensiona
rilor venituri personale sporite, re
prezentând 60 pînă la 100 la 
sută din salariul tarifar.

Pentru a răsplăti corespunzător 
și a atrage cadrele necesare în sec
toarele cele mai grele și hotărîtoare 
ale producției materiale, se prevede 
ca raportul între pensie și salariul 
tarifar să fie stabilit diferențiat, în 
funcție de condițiile de muncă. Ast
fel, pensia va reprezenta 70 la sută 
pînă la 100 la sută din salariul tari
far, pentru angajații care lucrează 
la locuri de muncă cu condiții foar
te grele și foarte vătămătoare,- 65 
la sută pînă la 95 la sută pentru cei 
cu condiții grele și vătămătoare de 
muncă și 60 la sută pînă la 90 la su
tă pentru celelalte categorii de 
muncă.

La aceasta se vor adăuga însem
nate sporuri pentru vechime, pentru 
continuitate în aceeași întreprindere 
și alte avantaje suplimentare care 
vor mări substanțial cuantumul to
tal al pensiei. Din calcule reiese că
unele persoane vor putea primi 
pensii, împreună cu pensia sup'i- 
mentară, chiar mai mari decît sala

primit în prezent. In 
fiecare om al mun

riul tarifar 
acest fel,
cii, care în anii activității 
și-a făcut pe deplin datoria, va 
ști că la capătul acestor ani are tot 
ce-i trebuie pentru a-și trăi bătri- 
nețea în tihnă, că pentru ceea ce a 
realizat în viață, societatea îi asi
gură mijloacele materiale de trai 
corespunzătoare, îl înconjoară cu gri
jă și respect.

Prevederile proiectului noii legis
lații de a se acorda sporuri de pen
sie angajaților cu o vechime înde
lungată în aceeași unitate va con
tribui la o stabilitate mai mare a
cadrelor pe locul de muncă, la evi
tarea fluctuației. Faptul că salaria- 
tii vor fi stimulați și pe această cale 
să lucreze în permanență în ace
eași întreprindere se va reflecta în 
mod pozitiv asupra rezultatelor mun
cii, asupra contribuției lor la reali
zările colectivului din care fac par
te, la pregătirea noilor cadre, la 
buna desfășurare a întregii activi
tăți din întreprinderi și instituții,

După cum ați văzut, tovarăși, în 
proiectul de lege se stabilește că 
pensia va fi proporțională cu salariul, 
renunțîndu-se la sistemul actual de 
plafonare a pensiilor, care nedrep
tățește pe cei ce vreme întelungată 
au desfășurat o activitate de înaltă 
calificare pentru dezvoltarea econo
mică și socială a tării. Se va asi
gura o; corelare mai justă între nive
lul salariilor și al pensiilor, în func
ție de contribuția adusă la dezvol
tarea producției materiale, a învăță- 
mîntului, științei și culturii.

Fondul total a) pensiilor de stat 
se va constitui în întregime fără niti 
o reținere din salariile oamenilor 
muncii așa cum a fost, de altfel, și 
pînă acum.

Realitățile de astăzi din viața ță
rii, a poporului, cerințele actualei 
etape de dezvoltare a economiei na
ționale, necesitatea menținerii în 
muncă un timp mai îndelungat a 
cadrelor calificate și cu o îndelun
gată șl valoroasă experiență, cer 
și în același timp asigură în mod 
obiectiv posibilitatea ca vîrsta pen
tru acordarea pensiei să fie majorată 
cu 2 ani, astfel încît limita de vir- 
stă pentru pensionarea celor care 
au lucrat în condiții de muncă obiș
nuite să fie de 62 de ani la bărbat’ 
și 57 ani la femei. Această măsură 
a devenit pe deplin realizabilă, ca 
urmare a îmbunătățirii continue a 
condițiilor de muncă prin introduce
rea tehnicii noi, a măsurilor de pro
tecție și securitate a muncii, de 
ocrotire a sănătății populației, a 
creșterii duratei medii de viață.

înaltele țeluri umaniste 
ale orînduirii noastre socialiste

Este știut că țelurile pe care si 
le propune socialismul au un con
ținut profund uman, asigură omu
lui posibilitatea de a-și dezvolta mul
tilateral personalitatea, de a partici
pa activ în toată plenitudinea forțe
lor și capacităților sale la progresul 
general al noii orînduiri și de a 
beneficia, pe măsura aportului său, 
de o retribuție care să-i creeze con
diții de viață demne și civilizate. ’ 

Partidul Comunist Român, al că

Pentru angajații care lucrează in 
locuri de muncă cu condiții deose
bite, limitele de vîrștă se vor re
duce proporțional cu anii lucrați în 
astfel de condiții.

In același timp, angajații care la 
împlinirea acestor vîrste de pen
sionare își vor păstra capacitatea 
de muncă, iar unitățile vor avea ne
voie de serviciile lor, pot fi men
ținuți în activitate atîta timp cît 
vor îndeplini în bune condiții sarci
nile care le revin.

Profesorii și conferențiarii din în- 
vățămîntul superior și lucrătorii cu 
funcții asimilate din institutele de 
cercetări ^științifice vor putea fi 
pensionați de instituție la împlinirea 
vârstei de 65 de ani bărbații și 60 
ani femeile,- la cererea lor, aceștia 
pot fi însă pensionați, în condițiile 
generale, după împlinirea vîrstei de 
62 ani bărbații și 57 ani femeile.

Principiile pe care este funda
mentat noul sistem de pensii din 
tara noastră, sporurile însemnate pe 
care el le asigură, vor avea o in
fluentă pozitivă nu numai asupra 
condițiilor de viață ale pensionari
lor, ci și asupra bugetelor familiilor 
din care fac parte. Creșterea venitu
rilor pensionarilor va duce la de
grevarea bugetelor acelor familii ca
re în condițiile existente pînă în 
prezent, trebuiau să completeze o 
parte din cheltuielile de întreținere 
a pensionarilor, îndeosebi a celor 
cu pensii mici. Aceasta înseamnă că 
avantajele noului sistem de pensii 
se vor răsfrînge practic asupra ma
rii majorități a familiilor din țara 
noastră.

Tov&răși,
Proiectul noii legi prevede ca pe 

lingă introducerea noului sistem de 
acordare a pensiilor din fondurile 
de asigurări sociale de stat, să se 
instituie o pensie suplimentară, a- 
cordată din fondurile realizate prin 
contribuția salariatilor.

Acordarea pensiei suplimentare se 
bazează pe principiul unei depline 
mutualităti între salariați, fiecare 
contribuind la constituirea fondului 
de pensii în timpul activității și 
beneficiind de pensia suplimentară 
o dată cu pensionarea sa.

Pentru asigurarea fondurilor ne
cesare se prevede ca salariații să 
participe cu o cotă de 2 la sută din 
salariul tarifar lunar. In acest fel, 
fiecare angajat va contribui la con
stituirea fondului pentru pensia su
plimentară o dată cu pensionarea 
sa.

Pentru asigurarea fondurilor ne
cesare se prevede ca salariații să 
participe cu o cotă de 2 la sută din 
salariul tarifar lunar. In acest fel, 
fiecare angajat va contribui la con
stituirea fondului pentru pensia su
plimentară cu o sumă proporțională 
cu salariul tarifar pe care îl are. 
urmînd să primească o pensie su
plimentară, care, în funcție de nu
mărul anilor cotizați, se va putea 
ridica pînă la 14 la sută din sala
riul tarifar.

Prin noul sistem de pensionare 
se vor asigura astfel pensionarilor 
condiții de trai mai bune, o bătrî- 
nețe liniștită și demnă, bucurîndu-se 
din plin de dreptul la asigurare ma
terială în caz de bătrînete sau in 
cazul pierderii capacității de mun
că, drept înscris la loc de cinste in 
Constituția României socialiste. în
tregul ansamblu de măsuri pe care 
îl cuprinde noul sistem de pensio
nare supus dezbaterii și aprobării 
plenarei noastre corespunde mai 
bine principiului socialist al cointe
resării materiale, mobilizează oa
menii muncii în sporirea aportului 
lor în producție și în celelalte sec
toare ale vieții economice și sosial- 
culturale.

rui obiectiv fundamental este înfăp
tuirea în practică a acestor prin
cipii ale spcialismului, pune în cen
trul activității sale grija față de fa
milie, față de om, îmbunătățirea con
tinuă, pe toate planurile, a vieții 
creatorilor de bunuri materiale și 
spirituale ale societății noastre. Nu
meroasele măsuri luate în ultima 
vreme de partidul nostru sînt me
nite să asigure cetățenilor condiții de 
trai cît mai bune în decursul în

tregii vieți, din primii ani și pînă 
la adinei bătrinețe. Astfel, după cum 
vă este cunoscut, au fost elaborate 
măsuri menite să contribuie la creș
terea natalității, la întărirea fami
liei, la ridicarea rolului și răspun
derii ei în viața societății noastre 
socialiste.

Statul socialist stimulează pe cale 
economică, socială și juridică înte
meierea și întărirea familiei, acordă 
sprijin familiilor cu mulți copii, îm
bunătățește ocrotirea mamei și a co
pilului, creînd condiții tot mai bune 
pentru creșterea, îngrijirea și edu
carea tinerei generații. In acest 
scop s-a prevăzut dezvoltarea rețelei 
de creșe și cămine de zi, atît în 
mediul urban cît și la sale, plata 
unor indemnizații de naștere, ex
tinderea dreptului de asistență me
dicală gratuită, precum și alte mă
suri pentru realizarea cărora statul 
va cheltui în următorii patru ani 
peste 700 milioane de lei.

Sprijinirea și consolidarea fami
liei, îmbunătățirea ocrotirii mamei 
și a copilului, majorarea pensiilor Si 
introducerea noului sistem de pen
sionare se înscriu pe linia preocu
părilor pentru înflorirea multilate
rală a societății noastre, pentru îm
bogățirea vieții materiale și spiri
tuale a întregului nostru popor — 
trăsătură esențială a politicii Parti

O politică externă activă în sprijinul 
aspirațiilor înaintate ale omenirii 

contemporane
La1 ordinea de zi am avut și u

nele probleme ale activității inter
naționale a partidului și statului 
nostru.

Ați studiat materialele privitoare 
la activitatea politică externă des
fășurată de partidul și guvernul ță
rii noastre în ultima vreme. Acțiu
nile întreprinse oglindesc efortu
rile pe care le depunem pen
tru a spori contribuția noastră 
la întărirea continuă a forțelor so
cialismului și păcii din întreaga lu
me, la dezvoltarea mișcării «ntâim- 
perialiste, a luptei pentru democra
ție și progres social.

Partidul nostru consideră că își 
îndeplinește datoria sa internațio
nal istă față de cauza socialismului 
și păcii, asigurînd dezvoltarea con
tinuă a societății noastre socialiste, 
întărind economia și cultura patriei, 
ridicând nivelul de viață al poporu
lui și, în aceiași timp, desfășurând 
o intensă activitate internațională 
în sprijinul aspirațiilor înaintate 
ale omenirii contemporane, al ten
dințelor progresiste ale epocii noas
tre.

Așa după cum este cunoscut, la 
baza politicii noastre externe stă 
prietenia și ailianța cu toate țările 
socialiste, preocuparea pentru dez
voltarea continuă a forței și coe
ziunii sistemului mondial socialist, 
întărirea colaborării frățești cu toa
te popoarele care construiesc noua 
orânduire socială.

Relațiile tării noastre cu țările 
socialiste se dezvoltă continuu, peJ 
măsura înfloririi economiei și cul
turii țărilor noastre, în interesul 
fiecăruia dintre popoarele noastre 
și, în același timp, al sistemului 
sociajist mondial, ai cauzei socia
lismului în întreaga lume.

Importanța promovării unor ase
menea relații între țările socialiste 
constă, de asemenea, în faptul că 
ele exercită o puternică înrîurire 
asupra întregii vieți internaționale, 
asupra luptei popoarelor pentru cu
cerirea libertății și independenței 
naționale, pentru consolidarea su
veranității de stat. Apărute pentru 
prima oară în istorie, aceste re
lații se dezvoltă și se perfecționea
ză neîncetat, depășind dificultățile 
inerente unui domeniu atît de com
plex și multilateral.

O caracteristică importantă a po
liticii internaționale a țării noas
tre o constituie, de asemenea, lăr
girea și consolidarea continuă a 
relațiilor de colaborare cu toate 
țările, indiferent de orânduirea lor 
socială. Noi considerăm că dezvol
tarea .unor asemenea relații cores
punde unor cerințe imperioase ale 
vieții contemporane, constituie un 
mijloc însemnat de cunoaștere și 
apropiere între popoare, de destin
dere internațională, de îndepărtare 

dului Comunist Român, a statului 
socialist.

Trebuie să avem permanent în 
atenție faptul că numai în condiți
ile asigurării unei dezvoltări sus
ținute a întregii economii, a sec
toarelor hotărîtoare pentru mer
sul înainte al societății noas
tre, al realizării tuturor o- 
biectivelor stabilite de cel de-al 
IX-lea Congres al partidului, vom 
putea crea resursele, materiale și 
financiare necesare înfăptuirii mă
surilor ce ni le-am propus, creșterii 
continue a bunăstării tuturor cetă
țenilor.

Ridicarea nivelului de civilizație și 
cultură al întregului nostru popor 
este indisolubil legată de creșterea 
producției materiale, a productivită-.. 
ții muncii sociale, a eficienței eco
nomice în toate domeniile de activi
tate, de sporirea acumulărilor ne
cesare dezvoltării forțelor de pro
ducție ale țării.

Ne exprimăm convingerea că a- 
ceste măsuri vor constitui un nou 
și puternic stimulent pentru toți oa
menii muncii de a desfășura o ac
tivitate cît mai rodnică în produc
ție și în celelalte domenii ale vie
ții sociale, de a-și spori continuu 
contribuția la înfăptuirea politicii 
partidului nostru, la înflorirea na
țiunii socialiste, la ridicarea patriei 
pe noi culmi ale. civilizației și pro
gresului.

z

a pericolului unui nou război, re
prezentând în aceiași timp un fac
tor important al progresului mate
rial și spiritual al popoarelor.

Condiția hotărîtoare pentru pro
movarea largă a relațiilor de cola
borare între state este respectarea 
dreptului fiecărui popor de a-și ho
tărî singur soarta, corespunzător 
voinței și aspirațiilor sale vitale, 
a principiilor independenței și su
veranității naționale, egalitatea în 
drepturi și neamestecul în treburile 
interne.

Cercuri tot mai largi ale opiniei 
publice internaționale consideră că 
aplicarea acestor principii reprezinr 
tă unui din comandamentele fun
damentale ale vieții contemporane, 
singura bază rațională acceptabilă 
pentru soluționarea nenumăratelor 
probleme pe care le ridică rapor
turile dintre state și popoare, pen
tru salvgardarea păcii și securită
ții în lume.

Țetal păcii și al colaborării în
tre popoare ciîștigă tot mai mult te
ren pe arena mondială. Astăzi, sub 
drapelul cauzei păcii și progresu
lui social se ridică 'forțe sociale 
uriașe pe toate continentele; aces
te forțe își impun tot mai mult 
voința asupra mersului evenimen
telor, exercită o influență tot mai 
puternică asupra evoluției vieții 
politice internaționale.

Dar, așa după cum este știut, 
ideile păcii și progresului au nu 
numai partizani, ci și adversari. 
Viața arată că imperialismul inter
național, și în primul rînd imperia
lismul american, se opune cu înver
șunare proceselor progresiste care 
au loc în epoca noastră, încearcă 
să frîneze evoluția societății spre 
idealurile și aspirațiile de libertate 
și dreptate socială ale tuturor po
poarelor, face totul pentru a înnă- 
buși lupta forțelor democratice de 
pretutindeni. Cercurile imperialiste 
americane și forțele care le sprijină 
au comis în ultima vreme un șir 
de acte agresive, de atentate la li
bertatea și independența unui șir 
de popoare, de amestecuri brutale 
în treburile interne ale altor țări, 
încâlcind în mod flagrant normele 
dreptului internațional, sfidînd opi
nia publică.

Toate acestea demonstrează că 
atâta timp cît există imperialismul, 
continuă să se mențină în lume și 
pericolul izbucnirii unui nou război 
mondial, continuă să planeze gra
ve amenințări asupra păcii popoa
relor.

Aceasta impune tuturor forțelor 
care militează pentru pace și pro
gres să-și mențină trează vi
gilența și combativitatea, să-și în
tărească puterea de luptă, să fie

(Continuare in pag. a 4-a)
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cu privire la majorarea pensiilor, îmbunătățirea legislației pensiilor 
și instituirea pensiei suplimentare din contribuția salariaților

(Urmare din pag. t)

sionarllor, a unei bătrâneți liniștite 
și demne, răsplată binemeritată pen

I. Cu privire la majorarea pensiilor 
de toate categoriile

începând cu data de 1 ianuarie 
1967 se vor majora pensiile pen
sionarilor existenți la sfârșitul anu
lui 1966.

1. Pensiile de asigurări sociale de 
stat vor fi majorate după cum ur
mează :

a) Pensia minimă pentru limită 
de vârstă pentru cei cu vechime 
completă va fi de 500 lei pe lună 
față de 350 lei cât este în prezent, 
ceea ce reprezintă o creștere de 
aproape 43 Ia sută. In corelație cu 
noul nivel al acestei pensii vor fi 
majorate și celelalte pensii mini
me prevăzute în lege: pensia- mi
nimă pentru limită de vârstă, pen
tru cei cu vechime incompletă, de 
invaliditate etc.

b) Pensiile mici al căror nivel 
este apropiat de pensia minimă ac
tuală, vor fi majorate în procente 
diferențiate între 40 la sută și 20 
la sută. Astfel pensiile de pînă la 
400 lei vor fi majorate cu 40 la

41. Cu privire la introducerea noului sistem de pensionare
Caracteristicile principale ale 

noii legislații a pensiilor, care va 
intra în vigoare la 1 ianuarie 1967, 
sân t :

—- îmbunătățirea raportului între 
pensie și salariu tarifar;

— renunțarea la plafonarea pen
siei ;

— stimularea prin pensie a sta- 
bHâtățij cadrelor în aceeași unitate, 
acordîadu-se un spor procentual 
la pensie pentru continuitate în 
muncă ,-

\ 1 
*

Pentru condiții de mun
că foarte vătămătoare 

sau foarte grele
Pentru condiții grele 

sau vătămătoare
Pentru celelalte condi

ții de muncă

(grupa I) (grupa II) (grupa III)
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Pînă la 800 100 _ 95 _ 90
de la 801— 900 95 800 90 760 85 720

f* 901—1 200 «) 855 85 810 80 765
M 1 201—1 600 85 1 080 80 1 020 75 960
ft 1 601—2 000 80 1 360 75 1 280 70 1 200
li 2 001—2 800 75 1 600 70 1 500 65 1 400

peste 2 800 70 2100 65 1 960 60 1 820
Această scară procentuală este 

mai ridicată cu 10—15 la sută decît 
cea actuală Ia marea majoritate a 
nivelelor salariilor, tarifare. Astfel, 
pensia pentru condiții de muncă 
obișnuite (grupa a IlI-a) va repre
zenta 90 la sută din salariile tari
fare de pînă la 800 lei lunar, la ve
chimea minimă cerută de lege față 
de situația actuală, când acest pro
cent se aplică la salariile de până 
la 500 lei lunar — și 60 la sută din 
salariile de peste 2 800 lei, în timp 
ce în prezent acest procent se a- 
plică la salariile de peste 1 200 lei.

bl pentru fiecare an lucrat în 
plus peste vechimea minimă — 25 
icni bărbați și 20 ani femeile — ne
cesară obținerii pensiei integrale 
pentru limită de vîrstă, se va a- 
corda un procent suplimentar de 
1 la sută aplicat la salariul tarifar. 
Pensia, astfel calculată, nu va pu
tea depăși salariul tarifar.

c) baza de calcul a pensiei o va 
constitui media salariilor tarifare 
pe 5 ani consecutivi din ultimii 10 
ani de activitate luați la alegerea 
angajatului. Salariile ce se vor Iu - 
în considerare la stabilirea salariu
lui mediu tarifar pe perioada de 5 
ani vor fi actualizate, potrivit func

tru activitatea îndelungată depusă 
în muncă de salariați, Plenara Ge- 
mitetului Central aii Partidului Co
munist Român, hotărăște: 

sută, ceie între 401—450 lei, cu 35 
la sută, cele între 451—500 lei, cu 
30 la sută, cele între 501—550 lei 
cu 25 la sută, cele între 551—600 
lei cu 20 la sută.

c) Toate celelalte pensii al căror 
nivel depășește 600 lei vor bene
ficia de majorarea generală de 15 
la sută.

d) Se desființează plafonul maxim 
de 1 200 lei stabilit la pensiile al că
ror nivel, rezultat din aplicarea pre
vederilor legale, era superior aces
tei sume. Pensionarii a căror pen
sie rezultată din calcul este între 
1 201—1 380 lei vor beneficia de 
majorarea generală de 15 la sută, 
calculată la pensia de 1 200 lei. 
Pensionarii, a căror pensie rezul
tată din calcul depășește suma de 
1 380 lei, vor primi pensia rezul
tată din calcul, fără altă majorare.

e) O dată cu majorarea pensiilor 
de invaliditate se vor majora și in
demnizațiile de îngrijire a pensio

— încadrarea angajaților în trei 
grupe de muncă, în funcție de con
dițiile de la locul de muncă în ca
re aceștia și-au desfășurat activi
tatea ,-

— stabilirea pensiei de invalidi
tate pe baza unui nou sistem, co
relat cu principiile de acordare a 
pensiei pentru limită de vîrstă,-

— introducerea în afara pensiei 
din asigurări sociale de stat a unei 
pensii suplimentare pe baza contri
buției personale a angajaților.

țiilor avute în perioada respectivă, 
la nivelul în vigoare la data pen
sionării. In acest fel, pensia va re
flecta mai bine activitatea din ul
timii ani de muncă ai salariatului și 
va corespunde nivelului salariilor 
din momentul pensionării.

2. începând cu data de 1 ianuarie 
1967 se desființează plafonul maxim 
de 1 200 Iei al pensiei.

Nivelul pensiilor ce se vor acor
da în viitor va fi cel rezultat din 
calcul, în raport de salariul tari
far și de vechimea în muncă, fără 
nici o plafonare. Aceasta va lichida 
situația care a condus la nivelarea 
pensiilor muncitorilor de înaltă ca
lificare, tehnicienilor, inginerilor, 
cadrelor cu funcții de conducere 
in economie, cadrelor didactice din 
învățămînțuil superior, cercetătorilor 
etc. și va asigura o corelație pro
porțională între pensii și salarii.

3. Ținând seama de influența po
zitivă a continuității în muncă a 
salariaților asupra rezultatelor ac
tivității întreprinderilor și institu
țiilor noastre se va acorda un spor 
de pensie celor cu vechime înde
lungată în aceeași unitate. Astfel, 
la pensia cuvenită se va adăuga 
un spor de 4 la sută pentru cei. cu 

narilor cu invaliditate de gradul I, 
astfel: de la 200 Iei Ia 300 lei lu
nar pentru invalizii din accident de 
muncă sau boală profesională și de 
la 100 Iei la 200 lei lunar pentru in
valizii din accident în afară de 
muncă sau boală obișnuită.

2. Ajutoarele sociale acordate 
persoanelor în vîrstă care au avut 
o activitate redusă în muncă și nu 
au îndeplinit condițiile de vechime 
pentru a primi o pensie vor fi ma
jorate, în medie, cu 25 la sută.

3. Pensionarii invalizi și acciden
tați de război, ofițeri și subofițeri, 
precum și urmașii acestora, vor 
beneficia de aceleași majorări ca 
și pensionarii de asigurări sociale. 
Pensiile invalizilor și accidentați- 
lor de război cu grade inferioare, 
precum și ale urmașilor acestora, 
vor fi majorate în medie cu 25 la 
sută.

4. Celelalte categorii de pensii 
— ale cadrelor militare, UCECOM, 
ale avocațillor și cultelor — se vor 
majora după aceleași criterii ca șî 
pensiile din cadrul asigurărilor so
ciale de stat.

In urma acestor măsuri, crește
rea medie a pensiilor va fi de 26 
la sută. Statul va aloca anual în 
acest scop fonduri suplimentare în 
sumă de 1 365 milioane lei.

1. îmbunătățirea raportului actual 
dintre pensie și salariul tarifar la 
pensia pentru limită de vîrstă și la 
pensia de serviciu a cadrelor mili
tare, se va realiza astfel:

a) pensia integală pentru limită 
de vîrstă cu îndeplinirea condiți
ilor de vechime se va stabili în pro
cente din salariul tarifar, asigurîn- 
du-se un raport mai bun între pen
sie șl salariu, după cum urmează:

'o continuitate în muncă de 10—15 
ani, de 7 la sută pentru cei cu 
15—20 ani, și de 10 la sută pen
tru cei cu o continuitate în muncă 
de peste 20 de ani.

In cazurile schimbării locului de 
muncă și întreruperilor din motive 
care nu depind de salariați ca, 
transferări în interes de serviciu, 
satisfacerea obligațiilor militare, în
deplinirea unei funcții eligibile- etc., 
continuitatea în muncă se va con
sidera neîntreruptă.

îmbunătățirea scării procentuale 
de calcul a pensiilor, desființarea 
plafonului maxim, acordarea spo
rului pentru vechime și a sporului 
pentru activitate neîntreruptă, fac 
ca oamenii muncii ajunși la vârsta 
pensionării să beneficieze de pen
sii care ating nivelul salariului ta
rifar sau apropiat acestuia.

4. In viitor, criteriul de încadra
re în grupa de muncă a angajați
lor va fi cel al condițiilor de la 
locul de muncă și nu cel al profe
siei cum este în prezent.

După gradul de influență al con
dițiilor de muncă asupra organis
mului și asupra capacității de mun
că, acestea se împart în trei grupe :

— grupa I în care se încadrează 

locurile de muncă cu condiții foar
te grele sau foarte vătămătoare;

— grupa a Il-ă, în cure se înca
drează locurile de muncă cu con
diții grele sau vătămătoare,-

— grupa a Mi-a, în care se înca
drează celelalte locuri de muncă.

5. Ga urmare a îmbunătățirii con
tinue a condițiilor de muncă, dato
rită introducerii tehnicii noi, a mă
surilor privind protecția și tehnica 
securității muncii, de ocrotire a să
nătății populației, a crescut durata 
medie a vieții, s-a creat posibilita
tea menținerii capacității fizice și in
telectuale a oamenilor muncii pînă 
la vîrste mai înaintate.

Toate acestea, precum și cerin
țele mereu crescânde ale economiei 
naționale de cadre calificate cu e 
bogată și valoroasă experiență, de
termină necesitatea menținerii în 
muncă a acestora o perioadă de 
timp mai îndelungat. In aceste con
diții devine posibil și necesar ca 
vîrstă pentru acordarea pensiei să 
fie majorată cu 2 ani, astfel încât li
mita de vîrstă pentru pensionarea 
celor care au lucrat în condiții de 
muncă obișnuite să fie 62 ani ia 
bărbați și 57 ani la femei.

a) Pentru anaajatii care lucrează 
în condiții de muncă deosebite, li
mitele de vîrstă se vor reduce cu 
cîte un an : pentru doi ani lucrați în 
grupa I de muncă și pentru 4 ani 
lucrați în grupa a Il-a. In felul a- 
cesta, pentru 20 de ani lucrați efec
tiv în condiții deosebite, vîrstele de 
pensionare, pe grupe de muncă vor 
fi: 52 ani la grupa I de muncă, 57 
ani la bărbați și 52 ani la femei la 
gțupa a Il-a.

Angajatii care la împlinirea aces
tor vârste de pensionare își vor 
păstra capacitatea de muncă iar 
unitățile vor avea nevoie de servi
ciile lor, pot fi menținuți în activi
tate, atâta timp cât vor îndeplini, în 
bune condiții, sarcinile care le 
revin.

Pentru cei oare au lucrat in Pentru cei care au lucrat în 
condiții deosebite (gr. I și II) condiții obișnuite (grupa III)
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pî-nă la 1 000 lei 100
între 1 001—1 100 lei 95
între 1 101—1 200 lei 90
între 1 201—1 600 lei 85
între 1 601—2 000 Iei 80
între 2 001—2 500 lei 75
între 2 501—2 800 lei 70
peste 2 800 lei 65

pînă Ia 800 lei 100
între 801— 900 lei 95
între 901—1 000 Iei 90
între 1 001—1 100 lei 85
între 1 101—1 200 lei 80
îțitre 1 201—1 600 lei 75
între. 1 601—2 000 lei 70
între 2 001—2 800 lei 65
peste 2 800 lei 60

Pentru gradul II de invaliditate, 
nivelul pensiei va fi de 85 la sută, 
iar pentru gradul III de 55 le, sută, 
din pensia stabilită pentru gradul I;

b) pensia de invaliditate din ac
cident în afară de muncă șau boală 
•bișnuită de gradul I se va stabili 
în raport cu salariul tarifar și ve
chimea în muncă, reprezentând 65 
la sută la salariul tarifar de pînă 
la 800 lei și va scădea treptat pînă 
la 35 la sută la salariile tarifare 
de peste 2 800 lei. Pentru fiecare 
an de vechime în muncă se va a- 
corda un procent suplimentar de 1

III. Cu privire la instituirea 
pensiei suplimentare 

din contribuția salariaților
Creșterea continuă a bunăstării 

celor ce muncesc ca urmare a spo
ririi veniturilor, statornicirea unor 
relații noi de colaborare și întraju
torare reciprocă între oameni în 
procesul muncii și în viața socială, 
bazate pe comunitatea de interese

b) Profesorii și confereațiarîi din 
invățămîntul superior și lucrătorii 
cu funcții asimilate din institutele de 
cercetări științifice vor putea fi 
pensionați de instituție la împlinirea 
vîrsted de 65 ani bărbații și 60 ani 
femeile, iar fa cerere la 62 ani băr
bații și 57 ani femeile.

c) Femeile-mame salariate, care au 
născut și au crescut cel puțin 4 
copii pînă la vârsta de 10 arii, vor 
beneficia de o reducere a virstei 
de pensionare cu 1 an, iar pentru 
cele care au născut și au crescut 
5 sau mai mulți copii pînă la vira
ta de 10 ani, limita virstei va fi 
redusă ou 2 ani.

6. Vechimea în muncă pentru sta
bilirea dreptului de pensie la împli
nirea limitei de vîrstă va fi aceeași 
pentru toți angajați, indiferent de 
grupa de muncă din care fac parte 
— 25 ani bărbații și 20 ani femeii". 
Celor care au lucrat, însă, în locuri 
de muncă cu condiții deosebite li se 
va adăuga o vechime suplimentară 
peste anii efectiv lucrați, diferenția
lă pe grupe de muncă astfel :

— 6 luni pentru fiecare an lucrat 
efectiv în locuri de muncă din gru
pa ț;

— 3 luni pentru fiecare an lucrat 
efectiv în locuri de muncă din gru
pa a Il-a.

In acest fel, angajatii care lucrea
ză în locuri de muncă cu condiții 
deosebite vor avea — la același «nu
măr de ani efectiv lucrați — ve
chimi mai mari decît cei care lucrea
ză îr, locuri de muncă cu condiții 
obișnuite și, îh conseaință, vor be
neficia de o pensie mai mare.

7) Sistemul de calcul al pensiei 
de invaliditate va fi îmbunătățit. Ni
velul pensiei de invaliditate va fi 
stabilit, ca și cel al pensiei pentru 
limită de vîrstă, în raport procen
tual fată de salariul tarifar întreg, 
după cum urmează :

a) pensia de invaliditate din ac
cident de muncă sau boală profesio
nală gradul I va fi: 

la sută din salariul tarifar, astfel că 
la 25 ani vechime în muncă aceas
tă pensie va fi egală cu pensia pen
tru limită de vîrstă. Pentru gradul
II de invaliditate nivelul pensiei va 
fi de 85 la sută, iar pentru gradul
III de 55 la sută (țin pensia stabi
lită pentru gradul I.

8. In' vederea sprijinirii copiilor 
rămași fără susținători și care 
continuă studiile, se va acorda și 
acestora pensia de urmași pînă la 
terminarea studiilor, fără a depăși 
vîrșta de 25 ani.

în lupta pentru făurirea vieții noi, 
face posibilă instituirea pensiei su
plimentare din contribuția salariați
lor, pe principiul mutualității.

Comitetul Central consideră ne-

(Continuare în pag. a 4-a).
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(uvlntarca tovarășului 
Nlcolac Ccaușcscu

HOTĂRÎREA
Plenarei Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român
(Urmare din pag. a 2-a)

oricând gata de a da o puternică 
ripostă agresorilor imperialiștii.

' ■ Actul cel mai condamnabil] să- 
vîrșit de imperialismul , american 
— expresie elocventă a caracteru
lui profund reacționar al politicii
S.U.A. — îl constituie agresiunea 
in Vietnam. Puternica reacție ne
gativă, de protest și desolidarizare 
pe care acest act a stîrnit-o în cer
curile cele mai largi ale opiniei pu
blice mondiale reliefează cit de 
grea este răspUndera pe care S.U.A. 
și-au asumat-o în fața istoriei, în 
fața judecății omenirii.

Dreptatea cauzei poporului viet
namez este evidentă pentru orice 
om de bună-credință, ea se bucură 
de simpatia și sprijinul tuturor po
poarelor. înaltul moral și hotărîrea 

. cu care poporul vietnamez duce 
lupta sa eroică împotriva agresori
lor imperialiști demonstrează că se
tea de libertate și neatârnare a 
unui popor nu poate fi înfrîntă pe 
calea armelor, voința sa de a-și a- 
firma nestingherit ființa națională 
nu poate fi înnăbușită.

Partidul și guvernul nostru, în
tregul popor și-au manifestat de
plina solidaritate frățească cu lupta 
poporului vietnamez din prima zi a 
agresiunii americane.

Țara noastră a sprijinit și sprijină 
poporul vietnamez pe plan politic, 
matersial și moral și este hotărîtă 
să acorde acest sprijin pînă Ia vic
toria deplină împotriva agresorilor 
americani. Ne bucură faptul că to
varășii vietnamezii apreciază ajuto
rul acordat de poporul român, de 
celelalte țări socialiste, subliniind 
importanța lui în lupta grea pe care 
o, duc împotriva agresorilor. Noi 
considerăm că este necesar să se 
intensifice eforturile politice și di
plomatice, acțiunile de mobilizare a 
întregii opinii publice mondiale pen
tru a cere încetarea agresiunii 
S.U.A. în Vietnam.

In ultima vreme opinia publică s- 
sistă la încercarea repetată a im
perialismului american de a înșel» 
omenirea cu așa-zise propuneri de 
pace. Acestea nu pot fi considerate 
expresie a sincerității S.U.A., a do
rinței lor de a pune capăt războiu
lui în Vietnam atît timp cît impe
rialismul american continuă să in
tensifice agresiunea în Vietnamul 
de sud și bombardarea Republicii 
Democrate Vietnam. Omenirea aș
teaptă ca S.U.A. să înceteze defini
tiv și necondiționat bombardamen
tele împotriva R. D. Vietnam,- să 
înceteze actele de război în Viet
nam, să-și retragă trupele, să recu
noască Frontul de eliberare națio
nală, reprezentantul autentic al Viet
namului de sud, să lase poporul 
vietnamez să-și rezolve singur pro
blemele vieții sale interne, fără nici 
un amestec din afară. Pentru solu
ționarea problemei vietnameze este 
absolut necesar să se respecte pre
vederile acordului de la Geneva.

■ Noi sîntem convinși că lupta for
țelor iubitoare de pace și libertate 
din întreaga lume va determina în
cetarea agresiunii imperialiste îm
potriva poporului vietnamez.

Una din problemele importante de 
care depinde destinderea vieții in
ternaționale o constituie reglemen
tarea relațiilor dintre statele euro
pene, înlăturarea surselor de încor
dare de pe continentul nostru. Țara 
noastră desfășoară o activitate sus
ținută pentru promovarea principi
ilor cuprinse în Declarația cu pri
vire la întărirea securității euro
pene adoptată de țările socialiste 
participante la Consfătuirea de la 
București. După cum știți, în ulti
ma vreme, delegații guvernamentale 
ale tării noastre, în frunte cu tova
rășul Ion Gheorghe Maurer au vi
zitat o serie de țări din Europa și 
alte părți ale lumii. Aceste vizite 
au dus la dezvoltarea relațiilor de 

colaborare economice, politice și 
telinico-științifice dintre România și 
țările respective, contribuind prin a- 
ceasta la îmbunătățirea atmosferei 
politice de pe continentul nostru, la 
cauza păcii și securității în lume.

Țara noastră militează, de aseme
nea, consecvent pentru traducerea în 
viață a principiilor înscrise în rezo
luția pe care a inițiat-o la Organi
zația Națiunilor Unite și care a fost 
aprobată de adunarea generală cu 
privire la îmbunătățirea raporturi

Contribuția la întărirea unității 
mișcării comuniste, a forțelor 

antiimperialiste — suprema îndatorire 
internaționalistă

După cum cunoașteți, în acest an 
au avut loc întîlniri și schimburi de 
delegații între partidul nostru și 
numeroase partide comuniste din 
țări socialiste; de asemenea, țara 
noastră a fost vizitată de delegații 
de partid din țări capitaliste, cu 
care am avut discuții și schimburi 
de păreri privind unitatea mișcării 
comuniste și muncitorești internațio
nale, dezvoltarea relațiilor dintre 
partidele noastre. La rîndul său, parti
dul nostru a trimis o serie de dele
gații peste hotare, care au purtat dis
cuții cu reprezentanții unor partide 
frățești.

Considerăm de asemenea ca pozi
tive întîlnirile pe care le-am avut 
cu reprezentanții unor partide socia
liste, precum și ai unor partide și 
mișcări din țări recent eliberate sau 
care duc lupta pentru eliberarea na
țională.

Schimburile de vizite, întîlnirile 
și discuțiile inițiate de partidul și 
guvernul nostru cu reprezentanți ai 
țărilor socialiste, ai partidelor comu
niste și muncitorești și ai altor gru
pări politice ale clasei muncitoare, 
precum și cu reprezentanți ai altor 
țări și partide, contribuie la dezvol
tarea cunoașterii reciproce, îa clari
ficarea i unor probleme vital'e ale. 
vieții politice și sociale din epoca 
noastră, la dezvoltarea unității for
țelor antiimperialiste din întreaga 
lume.

După cum știți tovarăși, în ulti
mul timp, în mișcarea comunistă in
ternațională s-au întețit atacurile 
unor partide împotriva altora, s-au 
agravat divergențele și peri
colul adîncirii sciziunii. A- 
cest fapt ne provoacă nouă 
— ca și altor partide, o profundă în
grijorare. Cauzele care au dus la 
situația de astăzi din mișcarea mun
citorească sînt complexe și nu este 
timpul astăzi să discutăm asupra 
lor. Desigur, sînt multe deosebiri în 
aprecierea fenomenelor epocii con
temporane, dar, după părerea noas
tră, esențial este faptul că nu s-a 
renunțat încă la vechile practici de 
a impune puncte de vedere din afa
ră, de a face ingerințe în treburile 
interne ale altor partide. Aceasta face 
ca în locul unei analize principiale, 
a unei abordări liniștite a deosebi
rilor de păreri asupra problemelor 
dezvoltării contemporane să se ajun
gă la insinuări, la exercitarea de pre
siuni și la acuzații de tot felul, la 
reeditarea tendințelor cunoscute de 
condamnare a unora de către alții.

Interesele cele mai profunde ale 
clasei muncitoare internaționale cer 
să se renunțe cu desăvîrșire Ia ase
menea practici, să se meargă pe linia 
găsirii căilor de unitate, să se apli
ce în relațiile dintre toate țările 
și partidele frățești normele bazate 
pe respectarea principiilor indepen
denței, ale egalității în drepturi și 
respectului reciproc, al neamestecu
lui în treburile interne, ale interna
ționalismului socialist. Geea ce 
unește partidele comuniste, țările so
cialiste este, după părerea noastră. 

lor de bună vecinătate . între statele 
europene. Noi considerăm că orice 
nou progres în îmbunătățirea cli
matului politic din Europa, în in
staurarea unor relații normale de 
colaborare între popoare, vine în 
sprijinul luptei generale a forțelor 
antiimperialiste democratice și pro
gresiste din întreaga lume, facilitează 
lupta popoarelor de pe toate conti
nentele împotriva imperialismului, 
pentru preîntîmpinarea unui nou 
război mondial.

fundamental și primează asupra di
vergențelor și deosebirilor de păreri, 
asupra ceea ce desparte în prezent 
mișcarea muncitorească. Orice pas 
îndreptat spre întărirea unității din
tre țările socialiste, dintre partidele 
frățești, este bine venit.

De aCeea, noi considerăm că în 
condițiile actuale, îndatorirea su
premă a partidului nostru ca și a tu
turor partidelor comuniste frățești, 
este aceea de a-și aduce contribu
ția la întărirea unității mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale, a tuturor forțelor antiimperia
liste; partidul nostru va milita nea
bătut pentru îndeplinirea acestei în
datoriri.

întreaga activitate internațională 
pe care o desfășoară partidul și gu
vernul nostru urmează liniile direc
toare stabilite de Congresul al IX-lea, 
are drept scop îndeplinirea sarcini
lor internaționaliste care revin popo
rului român în lupta pentru salvgar
darea intereselor vitale ale popoare
lor. Republica Socialistă România nu 
precupețește și nu va precupeți nici 
un efort pentru a-și face cu cinste 
datoria de factor activ în marele 
front mondial antiimperialist, în lup
ta omenirii progresiste pentru vic
toria cauzei socialismului și păcii.

Tovarăși,
Plenara Comitetului nostru Cen

tral a dezbătut probleme de mare 
însemnătate politică și socială și a 
stabilit măsuri oare, fără îndoială, 
vor fi primite cu bucurie și satisfac
ție de toți oamenii muncii din țara 
noastră. Hotărîrea privitoare la pen
sii adoptată de plenară arată încă- 
odătă că Directivele Congresului al 
IX-lea se înfăptuiesc atît în dome
niul dezvoltării bazei tehnice mate
riale a socialismului, cît și în dome
niul ridicării nivelului de viață al 
poporului, înfloririi multilaterale a 
societății.

îmbinarea strînsă a acestor două 
direcții de dezvoltare este caracteris
tica principală a programului desă- 
vîrșirii construcției socialiste; pe 
măsura creșterii puterii economice a 
patriei, se asigură condiții pentru ca 
oamenii muncii să se bucure tot 
mai din plin de avantajele civiliza
ției socialiste.

Comitetul Central al partidului își 
exprimă convingerea că toți oamenii 
muncii își vor consacra și Jn viitor 
forțele pentru a obține noi succese 
în realizarea prevederilor lumino
sului program de propășire a pa
triei, de care este strîns legată bu
năstarea fiecărui cetățean, a între
gului nostru popor.

Sîntera convinși că întregul popor 
sprijină unanim politica internă și 
externă a partidului nostru .are 
corespunde intereselor sale vitale, 
cauzei socialismului și păcii.

Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost subliniată în re
petate rînduri cu aplauze puternice, 
entuziaste. "

cu privire la majorarea pensiilor, 
îmbunătățirea legislației pensiilor 
și instituirea pensiei suplimentare 

din contribuția salariatilor
(Urmare din pag. a 3-a)

cesar să se instituie, cu începere 
de la 1 ianuarie 1967, sistemul de 
pensie suplimentară prin contribu
ția salariaților. Pensia suplimentară 
va fi acordată în plus față de pen
sia cuvenită din fondurile de stat 
pentru asigurări sociale.

1. Fiecare salariat va contribui la 
constituirea fondului pentru pen

Timpul cît a contribuit 
la fondul de pensii

Pensia suplimentară 
în procente tarifare lunare

8—10 ani inclusiv 12
5— 8 ani inclusiv 10
2— 5 ani inclusiv 7
1— 2 ani inclusiv 5

3. Pensia suplimentară se va acor
da celor care ău fost pensionați după 
instituirea pensiei suplimentare și 

t au contribuit cel puțin un an la con
stituirea fondului.

Introducerea pensiei suplimentare 
reprezintă un mijloc important de 
ridicare a pensiei tuturor salariaților 
la un nivel cît mai apropiat de cuan
tumul veniturilor din perioada do 
activitate. Astfel, un pensionar ca
re în timpul activității a realizat un 
venit lunar de 1 500. lei, din care 
salariul tarifar 1 200* lei, după 35 
de ani vechime în muncă și 15 ani 
continuitate în aceeași unitate va 
avea o pensie de asigurări* sociale 
de stat de 1 156 lei plus o pensie 
suplimentară de 168 Iei din contribu
ție personală, în total 1 324 lei.

Sumele acumulate prin depunerile 
bănești de 2 la sută din salariul ta
rifar timp de 35 de ani revin sala
riatului numai în 3-4 ani de la pen
sionare;. după aceasta, pensia su
plimentară se încasează în continua
re ca rezultat al mutualității.

Reglementarea modului de acor
dare a pensiilor pentru cadrele mili

Deschiderea noului an 
al învățămintului de partid 

la Petroșani
Ieri după-iamiază, la Casa de cul

tură din Petroșani, a avut loc des
chiderea festivă a noului an al în- 
vățămîntului de partid. Cu acest 
prilej, tovarășul Vușdea Gheorghe, 
secretar al Comitetului regional de

De la [abinstal oiăieeesi de jartifl Petroșani
Cabinetul orășenesc de partid Petroșani anunță deschiderea 

cursurilor Universității serale de marxism-leninism care va avea 
loc în ziua de 18 octombrie a. c.' orele 17, în sala Teatrului de 
stat din Petroșani. Sînt convocați studenții de la secțiile:

— Construcția de partid — anii I și II.
— Filozofie, anii I și II.
— Economie, anii I, II și III.

TELEVIZIUNE
15 octombrie

18,00 Pentru cei mici: Ecranul 
cu păpuși. Pentru tinere
lul școlar ; Cărți care vă 
așteaptă;

19,00 Telejurnalul de seară;
19,20 Colecții, colecționari, pa 

siuni;
19,45 Actualitatea cinemato

grafică;
20,00 Tele-enciclopedie; 

sia suplimentară cu o cotă; de 2 
la sută din salariul! său tarifar $1 
va beneficia de pensie suplimentară 
din momentul pensionării sale.

2. Pensia suplimentară va repre
zenta 14 la sută din salariul tarifar 
pentru cei care au contribuit cel 
puțin 10 ani la constituirea fondu
lui; pentru cei care au' contribuit 
mai puțin de 10 ani, pensia supli
mentară se stabilește astfel: 

tare, pentru pensionarii UCECOM, 
avocați, slujitori ai cultelor se va 
face pe baza principiilor stabilite 
pentru pensionarii din cadrul asi
gurărilor sociale de stat.

★
Majorarea pensiilor tuturor cate

goriilor de pensionări, noua regle
mentare a acordării pensiilor, preș, 
cum și instituirea pensiei suplimen
tare din contribuția salariaților con
stituie un ansamblu de măsuri me
nite să asigure condiții de trai me
reu mai bune pentru pensionari.

Comitetul Central al Partidului Co
munist Român își exprimă convinge
rea că oamenii muncii din . tara 
noastră — salariați și pensionari — 
vor răspunde acestor noi măsuri de 
ridicare a nivelului de trai' muncind 
cu entuziasm și hotărîro pentru apli
carea politicii partidului nostru, de 
desăvîrșire a construcției, socialiste, 
pentru continua dezvoltare și propă
șire a Republicii Socialiste Roma
nia.

partid Hunedoara a făcut în fata 
cursanților, lectorilor și propagan
diștilor prezenți o interesantă și 
documentată expuneire cu tenjas 
„Partidul Comunist Român, condu
cătorul politic al poporului român 
în construcția socialismului".

21,00 Filme de animație;
21,15 Filmul: „Omul invizibil";
21.45 Instantanee in mi bemol... 

nocturn — emisiune mu- 
zical-coregrafică;

22,30 Telesport;
22.45 Telejurnalul de noapte-,
22,55 Buletinul meteorologic-, 
23,00 închiderea emisiunii.
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