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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a participat ieri la Adunarea generală a reprezentanților 

salariaților de la Uzinele „23 August" din Capitală
Constructorii de mașini de la 

marea uzină bucureșteană „23 
August11 au avut ieri, 15 fe- 
bruarie, bucuria de a-1 avea 
din nou în mijlocul lor pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar- general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România. La sfîr- 
șitul anului trecut, colectivul a- 
cestei prestigioase unități, care 
în curînd va sărbători 50 de 
ani de existență, a primit vi
zita secretarului general al 
partidului care, în spiritul sti
lului său caracteristic de mun
că, de a fi prezent mereu în 
mijlocul oamenilor muncii, de 
a se consulta cu făuritorii bu
nurilor materiale și spirituale, 
a analizat concret, la fața lo
cului, problemele de muncă și 
de viață ale oamenilor, a dis
cutat probleme actuale și de 
perspectivă ale uzinei dînd in
dicații pentru ridicarea pe trepte 
mai înalte, a întregii activități.

întrunită la puține zile de la 
plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a- 
dunarea generală a reprezen
tanților salariaților de la U- 
zinele „23 August" s-a desfășu
rat sub semnul adeziunii totale 
la hotărîrile partidului, a voin
ței ferme de a transpune în 
viață sarcinile mobilizatoare 
cuprinse în cuvîntarea secreta
rului general.

Reîntîlnirea conducătorului 
partidului și statului cu harni
cii constructori de mașini de 
la „23 August" a: prilejuit o 
vibrantă exprimare a dragostei

și atașamentului față de Parti
dul Comunist Român, față de 
secretarul său general, mărtu
rie a legăturilor trainice dintre 
partid și popor, o emoționantă 
manifestare de caldă prețuire, 
stimă și respect față de tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

împreună cu secretarul ge
neral al partidului, la adunare 
au luat parte tovarășii Dumi
tru Popa, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini.

După darea de seamă pre
zentată de ing. Stelian Grin- 
deanu, directorul general al u- 
zinei, președinte al Comitetu
lui de direcție și informarea 
privind realizarea planului de 
măsuri tehnico-organizatorice pe 
anul 1970 și perspectivele de 
dezvoltare ale uzinei prezentată 
de ing. Adalbert Bularca, di
rector general adjunct, vreme 
de cîteva ceasuri, am fost mar
torii unor dezbateri deosebit de 
fructuoase care au oglindit în 
chip grăitor modul în care cla
sa noastră muncitoare înțelege 
să-și exercite controlul asupra 
întregii activități, atît în dome
niul producției, cît și în cel 
social-cultural.

Au urmat la tribună nu nu
mai membri ai Comitetului de 
direcție, reprezentanți ai sala
riaților în acest for muncito
resc suprem de conducere al 
întreprinderii, ci și alți mun
citori, tehnicieni și ingineri, ca
re au primit mandat din par

tea colectivelor pe care le re
prezintă să dea glas preocupă
rilor lor pentru bunul mers al 
activității.

In centrul discuțiilor, care 
s-au desfășurat la un înalt ni
vel de exigență, au stat pro
blemele muncii, analiza concre
tă, la obiect, a tuturor aspec
telor legate de sarcinile care 
revin uzinei, în îndeplinirea 
planului de stat pe anul 1971, 
în realizarea unor mașini și in
stalații de un înalt nivel teh
nic, atît pentru necesitățile e- 
conomiei naționale, cît și pen
tru export.

Toți cei care au luat cuvîn- 
tul, Marian Avram, muncitor 
în secția construcții mecanice, 
ing. Valeriu Fuior, șeful ser
viciului salarizare, ing. Alexan
dru Roșu, director tehnic pen
tru sectoarele de prelucrare la 
rece. Ștefan Zipțer, muncitor 
la secția turnătorie de fontă, 
ing. . Ion Nicșa, șeful secției 
turnătorie de oțel, Gheorghe 
Buruc, lăcătuș în secția mon
taj locomotive, Ion Răduț, in
giner șef cu probleme de dez
voltare, Marin Dobre, șeful de 
atelier la secția aparâtaj frîne, 
Cristea Ciobanu, strungar în 
secția motoare, Tudor Moise, 
maistru la oțelărie, Ștefan Ca- 
zacu, muncitor din secția forjă, 
Ion Georgescu, electrician la 
serviciul energetic-șef și loan 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, au ținut 
să-și exprime adeziunea totală 
la politica marxist-leninistă a 
partidului nostru, apreciind în 
mod deosebit însemnătatea ex

cepțională a cuvîntării tovară
șului Nicolae Ceaușescu-la Ple
nara Comitetului Central, jus
tețea orientării și politicii parti
dului privind creșterea respon
sabilității generale a oamenilor 
muncii pentru perfecționarea 
continuă a activității în toate 
domeniile.

A impresionat în mod deose
bit competența cu care au fost 
abordate problemele, rod al u- 
nei vaste experiențe în produc
ție, al perfecționării cunoștințe
lor generale, idee pe care de 
altfel secretarul general ăl parti
dului a subliniat-o în cuvînta
rea sa de ieri ca și cu alte 
prilejuri și anume, aceea că 
succesele cele mai importante 
pe care le-am obținut sînt le
gate de formarea omului nou, 
de transformările adînci care 
au loc în conștiința cetățeniloi- 
patriei noastre.

In încheierea discuțiilor asu
pra dării de seamă a comite
tului de direcție, întîmpinat cu 
puternice urale și ovații, care 
nu contenesc minute în șir, a 
luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

...Adunarea generală a repre
zentanților salariaților de la U- 
zinele „23 August" a prilejuit 
o manifestare plenară a demo
cratismului orînduirii noastre, 
exprimarea de către reprezen
tanții miilor de muncitori, teh
nicieni și ingineri de aici a 
angajamentelor însuflețite ale 
întregului colectiv, de a cinsti 
prin noi succese glorioasa ani
versare a semicentenarului 
partidului.

16
Februarie

16 Februaite — zi înscrisă 
cu litere de sînge în istoria 
mișcării revoluționare mun
citorești din România.

16 Februarie — zi sărbă
torită cu venerație în fiecare 
an de către lucrătorii de la 
căile ferate și de către în
tregul nostru popor.

In cinstea acestei zile, ce
feriștii din Valea Jiului și-au 
mobilizat toate forțele, ra- 
portînd rezultate deosebite 
în activitate. Astfel, colecti
vul de muncă al Depoului 
C.F.R., acționînd energic sub 
îndrumarea permanentă' a 
organizației de partid, a reali
zat planul de producție pe 
luna ianuarie în proporție de 
105,4 la sută, obținînd o 
creștere a productivității 
muncii de 105,25 la sută. Va
loarea economiilor realizate 
la prețul de cost pe prima 
lună a anului se cifrează la 
231 000 lei, iar volumul de 
combustibil convențional re
morcat este de 248 tone, co- 
respunzînd remorcării a 60 
perechi de trenuri pe distan
ța Petroșani-Simeria. Aceste 
rezultate sînt continuarea a- 
celora cu care a fost înche
iat planul cincinal 1966-1970, 
sînt o premisă a realizării in
tegrale a sarcinilor noului 
plan cincinal. De altminteri, 
colectivul de muncă al De
poului C.F.R. a realizat sar
cinile cincinalului 1966-1970 
la 10 noiembrie trecut, obți
nînd rezultate deosebite la 
majoritatea indicatorilor.
(Continuare în pag. a 4-a)
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Consiliul de Miniștri a elaborat proiectul de lege cu 
privire la activitatea de comerț exterior, de colaborare și 
cooperare economică și tehnico-științifică a Republicii So
cialiste România.

Potrivit practicii promovate în mod consecvent de 
conducerea partidului nostru ițe a consulta masele largi 
de oameni ai muncii în problemele hotărîtoare ale vieții 
economice, politice și sociale ale țării, în numărul de azi 
publicăm Proiectul de lege cu privire la activitatea de co
merț exterior, de colaborare și cooperare economică și teh

nico-științifică a Republicii Socialiste România, care este 
supus dezbaterii publice.

In acest fel, specialiștii din centrale industriale, grupe 
de uzine, combinate, întreprinderi de comerț exterior, mi
nistere și alte organe centrale și locale, toți oamenii muncii 
vor putea să-și aducă contribuția la definitivarea proiectu
lui de lege.

Propunerile și sugestiile vor fi înaintate comisiilor eco
nomice județene, Ministerului Comerțului Exterior, presei 
centrale și locale.

Proiect de lege cu privire la activitatea 
de comerț exterior, de colaborare

și cooperare economică și tehnico științifică
a Republicii Socialiste România

In scopul folosirii avantaje
lor participării la diviziunea in
ternațională a muncii în con
dițiile creșterii continue a po
tențialului economic, tehnic și 
științific al Republicii Socialis
te România,

pentru lărgirea participării 
Republicii Socialiste România

CAP. 1

Dispoziții generale
Articolul 1. — Comerțul exte

rior al Republicii Socialiste Ro
mânia se înfăptuiește în con
formitate cu politica partidu
lui și statului privind dezvol
tarea relațiilor economice ex
terne cu țările membre ale 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc, cu toate țările socia
liste și cu celelalte țări ale 
lumii, indiferent de orînduirea 
lor soeial-politică, pe baza res
pectării suveranității și inde
pendenței naționale, egalității 
în drepturi și avantajului reci
proc, neamestecului în trebu
rile interne.

Articolul 2. — In Republica 
Socialistă România, comerțul 
exterior — potrivit prevederi
lor constituționale — este mo
nopol de stat și se exercită în 
condițiile prezentei legi.

Articolul 3. — Prin activita
tea de comerț exterior în sen
sul prezentei legi, se înțeleg 
operațiunile comerciale și de 
cooperare economică și tehnică 
în raporturile cu străinătatea, 
privind : vînzarea, cumpărarea 
6au schimburile de mărfuri, 
prestările de servicii, transpor
tul și expedițiile internaționa
le, turismul, proiectarea și e- 
xecutarea de lucrări, asistența 
sau colaborarea tehnică, vîn
zarea sau cumpărarea de licen
țe pentru folosirea brevetelor 
de invenții sau a procedeelor 
tehnologice, consignația sau de
pozitul, reprezentarea și comi
sionul, asigurările și, în gene
ral, orice acte sau fapte de co
merț, precum și prospectările, 
ofertele, demersurile, tratativele 
și înțelegerile privind aseme
nea operațiuni.

Introducerea sau scoaterea din 
țară, definitivă sau temporară, 

la schimburile economice cu 
alte state,

avînd în vedere principiile 
constituționale ale politicii Re
publicii Socialiste România în 
domeniul relațiilor economice 
externe,

Marea Adunare Națională a- 
doptă următoarea lege i 

prin colete sau de către Călă
tori, de bunuri destinate uzu
lui sau consumului personal sau 
familial, conform dispozițiilor 
legale, nu constituie activitate 
de comebț exterior.

Articolul 4. — Conducerea 
generală a relațiilor economice 
externe ale Republicii Socialis
te România se exercită de Con
siliul de Miniștri.

Articolul 5. — Ministerul Co
merțului Exterior asigură în
făptuirea politicii partidului și 
statului în domeniul comerțu
lui exterior, colaborării și co
operării economice și tehnice 
internaționale.

Ministerul Comerțului Exte
rior întocmește, împreună cu 
Comitetul de Stat al Planifi
cării, planul comerțului exte
rior și de cooperare economică 
externă, ca parte integrantă a 
planului de stat.

Ministerul Comerțului Exte
rior exercită controlul și în
drumarea generală a exportu
lui și importului, răspunde di
rect de felul cum se realizează 
planul' de comerț exterior.

Articolul 6. — Ministerele și 
alte organe de stat și coope
ratiste — titulare ale planului de 
stat de dezvoltare a economiei 
naționale — răspund direct, 
fiecare în sectorul său, de a- 
plicarea în practică a politicii 
partidului și statului în dome
niul relațiilor economice exter
ne, de îndeplinirea planului de 
comerț exterior și de organiza
rea activității de comerț exte
rior.

Articolul 7. — Operațiunile 
de comerț exterior se realizea
ză direct de către centrale in
dustriale, combinate, unități cu 
sțatut de centrală și alte uni
tăți producătoare sau presta

toare de servicii, precum și de 
către întreprinderi specializate 
de comerț exterior și de pres
tări de servicii, organizate pe 
principii economice.

Fiecare întreprindere produ
cătoare se ocupă nemijlocit și 
răspunde de activitatea de co
merț exterior, chiar dacă nu in
tră direct în relații cu piața 
străină, ci își realizează această 
activitate prin intermediul cen
tralei sau al unei întreprinderi 
de export și import.

Conducătorul unității econo
mice autorizate să desfășoare 
activități de comerț exterior 
poartă răspunderea realizării 
pianului de export și import 
și semnează, în calitate de 
președinte al Consiliului de ad
ministrație sau al Comitetului 
de direcție, contractele exter
ne; în caz de necesitate, pre
ședintele Consiliului de admi
nistrație sau al Comitetului de 
direcție poate împuternici și 
alți membri ai conducerii uni
tății să semneze contracte ex
terne.

Principalele contracte de im
port și export — în mod deo
sebit. exportul și importul de 
utilaje complexe și acțiunile de 
cooperare în producție — sînt 
semnate de directorul general 
al centralei industriale sau al 
unității cu statut- de centrală 
chiar dacă centrala sau unita
tea respectivă acționează pe 
piețele externe prin intermediul 
altei unități de comerț exte
rior.

Articolul 8. — Ministerele,
comitetele executive ale consi
liilor populare județene și al 
municipiului București și uni
tățile producătoare — centrale 
industriale, combinate, unități 
cu statut de centrală, fabrici, 
uzine — sînt obligate să asigure 
aprovizionarea ritmică, să or
ganizeze producția la nivel teh
nic ridicat și să ia măsuri de 
desfacere a produselor pe pie
țele interne și externe în con
diții cît mai bune.

Ciclul de producție se con
sideră încheiat o dată cu va
lorificarea producției în țară și 
în străinătate și încasarea e- 
fectivă a contravalorii acesteia.

Ministerele, comitetele execu
tive ale consiliilor populare ju
dețene și al municipiului Bu

curești și unitățile producătoa
re trebuie să organizeze cu 
prioritate producția destinată 
exportului.

In cazul nerealizării exportu
lui pe ministere sau alte or
gane — titulare de plan — sau 
pe unități producătoare, chiar 
dacă producția globală a fost 
îndeplinită, se consideră că pla
nul a fost îndeplinit numai în 
proporția în care a fost reali
zat planul de export, influen- 
țînd corespunzător rezultatele 
economico-financiare ale aces
tora. In același mod este con
siderată realizarea planului și 
pentru unitățile producătoare 
care participă cu anumite sub- 
ansamble sau piese la fabrica
rea produsului finit destinat 
exportului.

Articolul 9. — In vederea a- 
sigurării unei eficiențe cît mai 
ridicate a activității de comerț 
exterior, ministerele, comitetele 
executive ale consiliilor popu
lare județene și al municipiu
lui București și unitățile pro
ducătoare sînt obligate să pună 
în fabricație pentru export a- 
cele produse prin care se asi
gură o valorificare superioară 
a materiilor prime, și care fiind 
realizate la un nivel tehnic și 
calitativ ridicat, sînt competi
tive pe piețele externe.

In vederea creșterii compe
titivității pe piețele externe, 
ministerele, centralele industria
le și unitățile cu statut de cen
trală, unitățile producătoare, 
institutele de cercetări și pro
iectări -sînt obligate să ia mă
suri pentru modernizarea și 
reînnoirea continuă a produse
lor destinate exportului, pentru 
cercetarea, proiectarea, asimila
rea și introducerea în fabri
cație de produse care să aibă 
calități tehnice de nivel mon
dial.

Articolul 10. — Unitățile pro
ducătoare pot introduce în fa
bricație numai acele mărfuri 
pentru care este asigurată des
facerea, atît pe piața internă, 
cît și pe piețele externe.

Pentru a-și asigura necesarul 
de comenzi externe pe perioa
de cît mai lungi, unitățile pro
ducătoare trebuie să prospec-

(Continuare în pag. a 3-a)

In ajunul plecării reprezen
tanților tineretului din Valea 
Jiului la Congresul al IX-lea 
al U.T.C., redacția noastră l-a 
avut ca oaspete pe tovarășul 
Vasile Oros, prim secretar al 
Comitetului municipal U.T.C. 
Petroșani, el însuși delegat la 
Congres :

— După cite știm, tovarășe 
prim-secretar, peste citeva zi
le, in Capitala patriei noastre, 
se va desfășura un eveniment 
politic cu multiple rezonanțe 
în viața tineretului nostru, al 
organizației sale revoluționare 
— Congresul al IX-lea al 
U.T.C. Cum e și firesc, orga
nizația municipală U.T.C., ti
neretul Văii Jiului vor fi re- 
prezentați la marele forum al 
uteciștilor țării printr-o dele
gație numeroasă. De asemenea

De la stînga la dreapta, rîndul de sus : Petre Pălivan, Ileana Fekete, Vasile Oros, Va
sile Rusu, Crislea Răcaru; rîndul din mijloc : Maria Elekes, Eva Pfeiffer; rîndul de jos I 
Rudolf lanovetz, Ioan Despa, Ludovic Ventzel, loan Stoicoiu.

Interviu cu tovarășul VASILE OROS, prim-secretar 
al Comitetului municipal Petroșani al U.T.C.

apropierea Congresului este 
marcată de o intensă și susți
nută activitate politico-educa- 
tivă în organizațiile U.T.C. 
Am dori, deci, să ne prezentați 
delegația uteciștilor Văii Jiu
lui la forumul tineretului ță
rii, să ne vorbiți pe scurt des
pre reprezentanții tineretului 
Văii Jiului pe care-i conduceți 
la Congres.

— Organizația noastră mu
nicipală va fi reprezentată la 
Congresul al IX-lea al U.T.C., 
de 12 delegați și 7 invitați — 
uteciști din toate domeniile de 
activitate economică și social- 
culturală a municipiului. In 
componența delegației fac 
parte tineri de toate catego
riile : mineri, preparatori, fi
latori, studenți, elevi etc. Ceea 

ce aș vrea să precizez e fap
tul că despre toți am putea 
vorbi în termeni elogioși, toți 
fiind „colegi de generație" cu 
care tineretul Văii Jiului se 
poate mîndri. Sînt uteciști 
entuziaști cu o prodigioasă și 
multilaterală activitate profe
sională și obștească, exemple 
de dăruire și responsabilitate 
în îndeplinirea îndatoririlor ce 
le incumbă calitatea de mem
bri ai organizației comuniste 
de tineret. Deci, mandatul 
li se cuvine cu prisosință în 
egală măsură tuturora.

Doi delegați, tînărul miner 
Vasile Rusu și profesoara Ilea-

Ion DUBEK

(Continuare în pag. a 4-a)
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VALEA JIULUI ÎN CINCINALUL 1966-1970
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INVESTIȚII
In anii cincinalului 1966—1970 pentru dez

voltarea economică și social-culturală a orașului 
Petroșani au fost investite din fondurile 
statului

656 MILIOANE LEI
din

431 MILIOANE LEI 
pentru creșterea bazei tehnico-materiale a industriei

care 'Wiîr”’
225 MILIOANE LEI 

pentru dezvoltări social-cultura- le, edilitare, comerciale etc.
OBIECTIVE NOI

A

In anii cincinalului în orașul Petroșani 
au fost puse în funcțiune 

următoarele obiective
• Instalația de extracție a puțului principal, 

instalația de sortare si însilozare a cărbune-9 9
lui, atelierul electromecanic și grupul social- 
administrativ Dîlja

• Atelierul electromecanic al minei Livezeni
• Atelierul mecanic și stația auto-moto (I.I.L.) 

Livezeni
• Stația de cercetări pentru securitate minieră s-a dez

voltat cu o incintă nouă și trei laboratoare noi în incin
ta existentă

• POLIGONUL DE PREFABRICATE LIVEZENI
• AUTOBAZA I. T. A.
• 1 657 APARTAMENTE CU ÎNCĂLZIRE CENTRALA
• CASA DE CULTURA
• CĂMIN PENTRU NEFAMILIȘTI, SALARIAȚI Al MINEI 

DILJA (300 LOCURI)
• CĂMIN PENTRU NEFAMILIȘTI, SALARIAȚI Al MINEI 

LIVEZENI (300 LOCURI)
• CĂMIN CU 300 LOCURI PENTRU GRUPUL ȘCOLAR 

PROFESIONAL PETROȘANI

• ȘCOALA CU 16 SĂLI DE CLASĂ
NR. 6

• LICEUL CU 16 SĂLI DE CLASĂ
• CREȘA-GRADINIȚA CU 300 LOCURI IN CARTIERUL 

AEROPORT
• TREI PUNCTE COMERCIALE IN CARTIERUL AEROPORT 
» STAȚIA DE TRANSFORMARE DE 35/6 KVA AEROPORT 
•- DEPOZITUL DE MOBILA
• SILOZUL DE LEGUME Șl FRUCTE AL C.L.F. (CAPACITATE 

1 000 TONE)

/----------------------
odernizare, am

plificare, matu
rizare - iată

coordonatele ce de
finesc la o evaluare re
trospectivă pentru cin
cinalul încheiat desti
nul centrului Văii Jiului, 
al orașului de reședință 
al municipiului - PE
TROȘANI. In întregul 
său perimetru, de la 
Dîlja la Maleia, de Ia 
Dărănețti la Livezeni, 
Petroșaniul s-a moder
nizat, ți-a amplificat 
prezența în viața efer
vescentă a Văii, s-a 
maturizat prin oamenii 
săi, prin structurile sa
te economice ți social- 
culturale, prin amploa
rea și dimensiunile pro
cesului creator pe ca
re îl generează zi de 
zi.

Petroșaniul nu e doar 
simbolul Văii Jiului, cen
trul ei politico-adminis- 
trativ. Petroșaniul e o- 
raș industrial, Petroșa
niul e centru științific 
și universitar, Petroșa
niul e centru cultural 
artistic. In toate aces
te ipostaze ale prezen
tului său socialist, cin
cinalul încheiat î-a con
ferit noi valențe, noi 
semnificații, l-a ridicat 
pe trepte superioare a- 
le afirmării in grandios 
sul proces al edificării 
României socialiste.

Petroșaniul, a cărui 
industrie se rezuma în 
trecut la rudimentalele a- 
teliere de reparat utilaj 
minier, iți justifică azi 
cu prisosință denumirea 
de centru al celui mai 
mare bazin carbonifer 
al țării : el insuși e cen
tru carbonifer. Mina 
Dilja, deschisă din nou 
după anii lungi cit și-a 
ispășit condamnarea la 
inexistență sub eticheta 
de „cimp minier neren- 
tabil", îți afirmă azi cu 
pregnanță vigoarea, de
venind unul din cele 
mai bogate izvoare de 
cărbune ale bazinului, 
chemat să alimenteze 
singur puternica cetate 
energetică de la Mintia. 
Dotarea tehnică moder
nă, dezvoltarea cîmpu- 
lui minier, perfecționa
rea procesului de ex
tracție, hărnicia colec-

V

tivului ei i-au permis 
să-ți sporească produc
ția in anii cincinalului 
de peste trei ori. Simul
tan cu maturizarea Dîl- 
jei, in extremitatea o- 
pusă a orațului, se des
fășoară geneza celei 
mai tinere unități ex
tractive din bazin. Cin
cinalul a lăsat urme 
impresionante in perime
tru! liniștit al fostei lun
ci de pe malul Jiului : 
turnurile de beton ți 
sticlă ale puțurilor, ate
lierul electromecanic ți

In contextul amplelor 
perfecționări inițiate de 
partid in organizarea și 
conducerea economiei 
naționale, in Petroșani 
ființează din cincinalul 
încheiat Centrala căr
bunelui - prestigios or
ganism tehnico-econo- 
mic chemat să ridice 
pe noi trepte ale teh
nicii moderne industri- 
a noastră carboniferă.

Mutații profunde au 
cunoscut și celelalte 
sectoare economice a-

complexul social al vi
itoarei mine. „Urmele" 
constructorilor iși au 
un corespondent in a- 
dincuri : drumurile de 
beton ți fier săpate de 
mineri spre stratele de 
cărbune p' care, înce- 
pind de anul viitor, vor 
„curge" spre ziuă flu
viul de aur negru din 
subteranul Livezeniului.

Incepind din cincina
lul trecut, Petroșaniul 
iți leagă ți mai puter
nic existența de înnoi
rile calitative din a- 
dincurile minelor, iți 
spune ți mai pregnant 
cuvintul in ridicarea 
gradului de tehnicitate 
al extracției carbonife
re. Fosta uzină de re
parat utilaje a devenit 
o unitate constructoare 
de mașini și de echipa
ment modern pentru 
minele bazinului.

Ie orașului. Industria fo
restieră, transportul fe
roviar ți autorutier, in
dustria locală ți alimen
tară, unitățile de presta
ții, comerțul ți coope
rația au trăit o dinami
că mereu ascendentă 
integrîndu-se organic în 
cadența vie ce carac
terizează dezvoltarea ți 
modernizarea economiei 
municipiului.

înnoirile, marile tran
sformări prin care trece 
Petroțaniul sint puse in 
evidență ți de ritmul 
impetuos in care orașul 
Iți schimbă infățițarea 
urbanistică. Petroșaniul 
crește pe verticală ți pe 
orizontală. Noile con
strucții, șirul blocurilor 
turn edificate in anii 
cincinalului i-au împru
mutat noi valențe ale 
frumosului, i-au îmbo
gățit harta edilitară.

An de an s-a extins re
țeaua de străzi asfalta
te, rețelele de apă - ca
nalizare ți iluminat, au 
apărut noi spații ale 
frumosului care pun ți 
mai mult în valoare no
ua arhitectonică a car
tierelor. In ultimul an 
al cincinalului prin con
tribuția directă a cetă
țenilor, a miilor de par
ticipant la acțiunile 
gospodărești - edilitare, 
suprafața zonelor verzi 
a ajuns la peste 12 hec
tare. Orașul are mai 
multe peluze cu flori, 
mai multe spații plan
tate ca oricind. Florile, 
verdeața, frumosul îm
prumută localității tot 
mai multă prospețime, 
îi ridică gradul de civi
lizație - pe măsura 
vieții social-economice 
ți culturale efervescente 
care domină centrul de 
reședință al municipiu
lui.

Noul destin al orașu
lui se afirmă cu preg
nanță totodată ți pe 
plan spiritual. Din 1969 
s-a semnat actul de 
naștere ai unei noi in
stituții științifice : Insti
tutul de cercetări ți 
proiectări miniere pen
tru huilă — menit să 
optimizeze procesul de 
perfecționare a extrac
ției ți a preparării 
cărbunelui. Rodnicia 
muncii creatoare a pro- 
iectanților ți cercetăto
rilor minieri de Ia 
I.C.P.M.H. ți de la 
S.C.S.M., prestigioasa 
activitate a cadrelor In
stitutului de mine pen
tru pregătirea viitorilor 
specialiști mineri, mun
ca pasionată, plină de 
dăruire a celorlalți slu
jitori ai școlii, artei și 
culturii conferă orașu
lui Petroșani un loc 
.demn pe harta spi
rituală a țării.

Pășind în noul cinci
nal, locuitorii Petroșa- 
niului iși evaluează cu 
mindrie înfăptuirile, bi
lanțul bogat in dez
voltarea economică ți 
înfrumusețarea orașului 
lor ți, împreună cu toți 
cetățenii municipiului, cu 
întregul nostru popor, 
iși consacră toată ener
gia ți puterea de crea
ție viitoarelor întemeieri, 
viitoarelor victorii pe 
frontul construcției so
cialiste.

___________ 7

Activitatea de cercetare și proiectare
S. C. S. M. I. C. P. M. H.

• Total teme rezolvate in cincinal = 208
• Cheltuieli de cercetare : 32 887 mii lei.

1965 1970

• 37 teme rezolva
te ;

• 4 384 mii lei chel
tuieli de cercetare.

9 43 teme rezolva
te ;

• 7 507 mii lei chel
tuieli de cercetare.

• •

Total proiecte elaborate in cincinal : 293 ;

• Valoarea totală a investițiilor proiectate : 
727,4 milioane lei ;

• Valoarea utilajelor proiectate : 165,5
milioane lei ;

• In anii 1969 - 1970 (primii doi ani de ac
tivitate ai I.C.P.M.H.) au fost elaborate 63 
studii de cercetare.
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teze sistematic piețele externe, 
să intre în raporturi de cola
borare și cooperare cu între
prinderi și firme din alte țări, 
să adapteze producția cererilor 
de pe piețele străine.

Articolul 11. — Centralele in
dustriale, combinatele, unitățile 
cu statut de centrală, întreprin
derile de comerț exterior și 
prestatoare de servicii trebuie 
să acționeze pe piețele exter
ne pentru obținerea unor pre
țuri cît mai bune la export, la 
Import și la prestațiile de ser
vicii.

Articolul 12. — Unitățile care 
produc pentru export și cele 
care beneficiază de importuri 
trebuie să aibă în vedere, încă 
de la elaborarea planurilor, a- 
•igurarea unei valorificări cît 
mai bune a produselor expor
tate și o utilizare cît mai ra
țională a mijloacelor financiare 
necesare importurilor.

In activitatea de iprovizio- 
nare tehnico-materială trebuie 
să se aibă în vedere utilizarea 
In primul rând a posibilități
lor interne, inclusiv utilizarea 
de înlocuitori ai unor materii 
prime și materiale.

Articolul 13. — Fiecare uni
tate producătoare trebuie să 
tindă nu numai spre a-și crea 
In întregime — din activități 
proprii — mijloacele valutare 
necesare pentru asigurarea im
porturilor, ci și să realizeze plu
suri de valută în folosul sta
tului.

Prin planurile valutare se va 
stabili pentru fiecare titular de 
plan volumul încasărilor și plă
ților în valută, stabilindu-se în
casările excedentare pentru ti
tularii de plan care sînt prevă- 
zuți să aibă exporturi mai mari 
decît importurile, sau necesa
rul suplimentar de valută pen
tru titularii de plan care sînt 
prevăzuți cu exporturi mai mici 
decît importurile.

Ministerele, centralele indus
triale, combinatele și unitățile

€AP. It

Planificarea activități 
de comerț exterior și 
cooperare economică 

externă
Articolul 16. — Schimburile 

economice externe ale Repu
blicii Socialiste România se 
realizează pe baza planului de 
comerț exterior și de coopera
re economică externă și a ba
lanței de plăți externe care 
constituie părți componente ale 
planului de stat privind dezvol
tarea economiei naționale.

Articolul 17. — Unitățile pro
ducătoare, cu sprijinul centra
lelor industriale și al ministe
relor economice, își elaborează 
planul de export, import și 
cooperare economică externă pe 
baza prospectării piețelor ex
terne, a studiilor proprii și a 
contractelor externe.

Planurile unităților producă
toare de export, import și co
operare economică externă stau 
Ia baza elaborării proiectului 
.planului de comerț exterior și 
cooperare economică externă al 
centralelor industriale și uni
tăților cu statut de centrală, 
al ministerelor și organelor cen
trale economice, al Consiliilor 
populare județene și al Consi
liului Popular al Municipiului 
București.

Pe baza propunerilor minis
terelor și a celorlalte organe 
centrale de stat și obștești, Mi
nisterul Comerțului Exterior, 
împreună cu Comitetul de Stat 
al planificării, Ministerul Fi
nanțelor, Banca Națională a 
Republicii Socialiste România și 
Banca Română de Comerț Ex
terior elaborează proiectul pla
nului de comerț exterior și de 
cooperare economică externă pe 
ansamblul economiei și proiec
tul balanței de plăți externe,

CAP. ill

Organizarea activității 
de corner} exterior ; 
atribufii, răspunderi

Articolul 21. — Activitatea 
de comerț exterior se organi
zează în raport cu cerințele 
.dezvoltării economice și sociale 
ale Republicii Socialiste Româ
nia.

Consiliul de Miniștri stabi
lește formele concrete de or
ganizare, precum și unitățile 
economice care au dreptul să 
efectueze direct operațiuni de 
comerț exterior.

Articolul 22. — Unitățile e- 
oonomice care au activități de 
export și import răspund, po
trivit obiectului lor de activi
tate, de lurmătoanele :

a) elaborarea proiectului pla
nului de export și import pe 
baza studiilor proprii, a pros
pectării piețelor externe și a 
contractelor încheiate cu par
teneri străini;

b) realizarea integrală a sar
cinilor de export și import și a 
planului de încasări și plăți în 
valută, încheierea nemijlocită 
de contracte externe sau parti
ciparea la încheierea contrac
telor externe de către unitățile 
autorizate să desfășoare acti
vități de comerț exterior;

c) organizarea producției des
tinate exportului și asimilarea 
de noi produse și sortimente 
cu caracteristici tehnice și eco
nomice superioare, cerute pe 
piețele externe;

■d) valorificarea superioară a 
mărfurilor pe piețele externe 
și creșterea eficienței exportu

cu statut de centrală, întreprin
derile producătoare care au sar
cina de a vărsa statului o parte 
din încasările valutare vor pu
tea să angajeze importuri nu
mai în măsura în care au e- 
fectuat trimestrial vărsămintele 
de valută stabilite.

Articolul 14. — Raporturile 
dintre unități cu sarcini de co
merț exterior și bănci se înte
meiază pe principii economice.

Valuta rezultată din export, 
prestări de servicii și alte ac
tivități de comerț exterior se 
cedează statului prin Banca Ro
mână de Comerț Exterior.

Valuta necesară pentru plata 
importurilor, serviciilor și pen
tru alte activități de comerț 
exterior se obține de la stat 
prin Banca Română de Comerț 
Exterior.

Valuta cedată sau obținută se 
decontează în lei potrivit nor
melor legale.

Sumele în lei obținute din 
valorificarea produselor la ex
port și din alte activități de 
comerț exterior, cît și cele ne
cesare pentru plata importu
rilor se reflectă direct în ges
tiunea proprie a unităților e- 
conomice.

Articolul 15. — Băncile sînt 
autorizate să acorde credite în 
valută unităților economice cu 
activitate de comerț exterior și 
pot să constituie depozite în 
valută pentru aceste unități, 
din încasările realizate peste 
prevederile din planul anual.

Unitățile cu activitate de co
merț exterior pot obține, pen
tru îndeplinirea sarcinilor de 
plan de import și export, cre
dite în valută pentru nevoi 
temporare, dacă fac dovada că 
au posibilități reale pentru res
tituirea la timp a valutei îm
prumutate.

Pentru creditele acordate și 
depozitele constituite, băncile 
percep și plătesc dobîndă în 
valută.

Băncile percep comisioane 
pentru serviciile pe care le pres
tează unităților economice.

corelîndu-le cu celelalte sec
țiuni ale planului de dezvol
tare a economiei naționale, ți- 
nînd seama de directivele de 
dezvoltare ale economiei națio
nale, de asigurarea eficienței și 
echilibrului schimburilor, pre
cum și de angajamentele ex
terne.

Articolul 18. — Pe baza legii 
planului de stat, Consiliul de 
Miniștri stabilește sarcinile de 
plan privind comerțul exterior 
și cooperarea economică exter
nă pe ministere, celelalte orga
ne centrale și comitete execu
tive ale consiliilor populare ju
dețene și al municipiului Bu
curești.

Articolul 19. — Ministerele, 
celelalte organe economice cen
trale și comitetele executive 
ale consiliilor populare jude
țene și al municipiului Bucu
rești repartizează sarcinile de 
export, import și cooperare e- 
conomică externă pe centrale, 
combinate și alte unități eco
nomice subordonate, precum și 
pe întreprinderile de comerț 
exterior.

In același mod se procedea
ză și în ceea ce privește re
partizarea planului de încasări 
și plăți în valută.

Articolul 20. — Centralele,
combinatele și celelalte unități 
economice asimilate acestora, 
repartizează sarcinile de ex
port, import și cooperare eco
nomică externă pe unitățile 
productive sau prestatoare 

* de lucrări și servicii cu ges
tiune economică proprie, pre
cum și pe unitățile de comerț 
exterior subordonate lor.

lui, asigurând competitivitatea 
mărfurilor, calitatea, condițiile 
de prezentare, de ambalaj și 
de livrare sau a altor condiții 
care pot influența nivelul pre
țului extern;

e) respectarea obligațiilor și 
asigurarea valorificării dreptu
rilor oe le revin din contrac
tele încheiate cu partenerii ex
terni, luînd măsuri de îndepli
nire a acestora;

f) îndeplinirea obligațiilor ce 
le revin pentru realizarea pa
rametrilor tehnico-economici ai 
utilajelor și instalațiilor impor
tate;

g) buna gospodărire a mate
riilor prime, materialelor și al
tor bunuri provenite din im
port;

h) participarea la tîrguri și 
expoziții în străinătate, reali-! 
zarea în termen a exponatelor 
și prezentarea acestora, organi
zarea reclamei comerciale, asi
gurarea materialelor de propa
gandă comercială, cataloage, 
prospecte și alte materiale, pen
tru produsele din nomenclato
rul său;

i) organizarea, cu aprobarea 
ministerului, de depozite și ma
gazine proprii de prezentare și 
vînzare a produselor în străi
nătate;

j) trimiterea în’străinătate de 
delegați permanenți sau tempo
rari și stabilirea altor forme 
de reprezentare în exterior;

k) asigurarea — în cadrul 

planului de import — ,a apro
vizionării întreprinderilor com
ponente cu produsele din im
port;

l) organizarea, potrivit regle
mentărilor în vigoare a coope
rării în producție cu firme și 
organizații din străinătate, atât 
pentru nevoile interne, cît și 
pentru export și de încheierea 
de convenții, în limita compe
tențelor ce le revin;

m) selecționarea și pregătirea 
personalului necesar activității 
de comerț exterior.

Articolul 23. — Organizațiile 
economice producătoare de măr
furi pentru export sau benefi
ciare de mărfuri din import, 
precum și cele prestatoare de 
servicii sau care execută lu
crări pentru străinătate și cane 
nu sînt autorizate să încheie 
direct contracte cu partenerii 
externi, efectuează activitățile 
de comerț exterior prin inter
mediul unităților autorizate să 
efectueze operațiuni de comerț 
exterior, pe bază contractuală.

Articolul 24. — întreprinde
rile specializate de comerț ex
terior răspund de :

a) îndeplinirea planului de 
export și valorificarea superi
oară a mărfurilor pe piața ex
ternă ;

b) îndeplinirea planului de 
import în condițiile de cali
tate și la termenele necesare 
unităților beneficiare de im
porturi ;

c) negocierea și încheierea de 
contracte externe la prețurile 
cele mai avantajoase, în con
diții de plată și de derulare 
care să fie în concordanță cu 
interesele și posibilitățile fi
nanciare și de producție ale 
unităților economice pe care le 
reprezintă ;

d) prospectarea permanentă 
și sistematică a pieței externe 
și informarea unităților produ
cătoare asupra nivelului prețu
rilor și tendințelor pieței ex
terne la produsele care fac 
obiectul lor de activitate;

e) sprijinirea unităților pro
ducătoare în orientarea și a- 
daptarea producției la cerin
țele pieței externe, pentru a se 
asigura valorificarea superioa
ră a resurselor materiale șl 
de forță de muncă.

Pentru executarea sarcinilor 
ce le revin, întreprinderile de 
comerț exterior încheie cu or
ganizațiile economice române 
contracte economice de comerț 
exterior pe bază de comision 
sau rabat comercial.

întreprinderile de comerț 
exterior pot efectua și cumpă
rări de mărfuri pentru a le 
vinde pe contul lor la export. 

Articolul 25. — Pentru rea
lizarea operațiunilor de im
port-export. centralele, combi
natele și celelalte organizații 
economice autorizate să efec
tueze activități de comerț ex
terior au autonomie în pros
pectarea pieței, alegerea par
tenerilor externi, negocierea și 
încheierea contractelor, cu res
pectarea dispozițiilor legale.

Articolul 26. — Organizațiile 
economice autorizate să desfă
șoare activitatea âe comerț 
exterior pot face și operațiuni 
de cumpărări-revânzări pe alte 
piețe.

Articolul 27. — Organizațiile 
economice de importanță repu
blicană care desfășoară activi
tate de comerț exterior se în
registrează la Ministerul Finan
țelor, iar cele de interes local 
se înregistrează la administra
ția financiară în a cărei rază 
de activitate își au sediul.

Articolul 28. — Raporturile 
contractuale cu partenerii ex- 
.terni, precum și modificarea 
acestor raporturi se constată 
în formă scrisă, cu respecta
rea condițiilor pentru validi
tatea convențiilor, luîndu-se 
toate garanțiile necesare pen
tru apărarea intereselor eco
nomiei naționale.

Articolul 29. — Orice import 
sau export se realizează numai 
pe bază de autorizație elibe
rată de Ministerul Comerțului 
Exterior, pentru fiecare pro
dus sau grupă de produse.

Pot fi supuse regimului 
autorizațiilor de export și im
port și alte operațiuni de 
comerț exterior.

Unitățile cu activitate de 
comerț exterior solicită Minis
terului Comerțului Exterior au
torizații de export sau de im
port.

încălcarea autorizațiilor con
stituie infracțiune și se sanc
ționează potrivit legii.

Articolul 30. — Ministerul 
Comerțului Exterior poate in
terzice sau introduce restric
ții la importul sau la expor
tul unor mărfuri în scopul o- 
crotirii sănătății publice, al 
apărării intereselor economiei 
naționale și securității statului.

Articolul 31. — Ministerele 
și celelalte organe centrale și 
locale ale administrației de 
stat, precum și organizațiile 
centrale cooperal.ste și obștești 
exercită, în domeniul activității 
de comerț exterior, următoa
rele atribuții :

a) îndrumă, coordonează și 
controlează organizațiile eco
nomice și întreprinderile din 
subordinea lor, care desfășoa
ră activitate de comerț exteri
or și cooperare economică ex
ternă ;

b) elaborează propuneri pri
vind planul de export și im
port, proporțiile, structura și 
orientarea schimburilor comer
ciale în perspectivă ; urmăresc 
și răspund de realizarea planu
lui de comerț exterior din sec
torul lor de activitate, în mod 
ritmic, asigurînd cu prioritate 
mărfurile contractate la ex
port ;

c) organizează și orientează 
producția destinată exportului 
pe baza studierii și prospectă
rii cererii și tendințelor pieței 
externe ; .

d) ajută unitățile producă
toare subordonate pentru a 
asigura calitatea, competitivi
tatea și valorificarea superioa
ră a mărfurilor pe piața exter
nă, îndrumă și controlează uni

tățile cu activitate de comerț 
exterior subordonate în ce pri
vește realizarea prețurilor in
terne și externe ;

e) răspund, în condițiile le
gii, de eficiența investițiilor 
realizate cu instalații comple
xe din import;

f) negociază și încheie, îm
preună cu Ministerul Comer
țului Exterior sau direct, a- 
tunci cînd sînt împuternicite, 
acorduri, convenții și proto
coale de cooperare economică 
cu alte state sau firme stră
ine ;

g) răspund, împreună cu 
Ministerul Comerțului Exterior, 
de îndeplinirea obligațiilor ce 
le revin din înțelegerile în
cheiate cu alte state în do
meniul relațiilor economice, 
externe, cuprinse în planul de 
stat;

h) coordonează, sprijină și 
răspund de participarea unită
ților din subordine la târgu
rile și expozițiile internaționa
le și alte forme de propagan
dă și reclamă comercială în 
străinătate;

i) organizează selecționarea 
și instruirea sistematică a 
personalului care lucrează în 
sectoarele de come ț exterior 
din unitățile subordonate.

Articolul 32. — Ai. ..o.erele 
și celelalte organe centrale și 
locale ale administrației de 
stat, precum și organizațiile 
centrale cooperatiste și obștești 
sînt obligate ca, înainte de 
trimiterea unor delegații eco
nomice în străinătate, să exa
mineze împreună cu Ministe
rul Comerțului Exterior opor
tunitatea și sarcinile concrete 
care fac obiectul deplasărilor 
respective ; de asemenea, după 
terminarea misiunii în străină
tate, delegațiile economice au 
obligația să informeze Ministe
rul Comerțului Exterior asupra 
problemelor economice discu
tate, rezultatelor obținute, mă
surilor stabilite, precum și 
asupra altor aspecte care in
teresează relațiile economice 
externei

Articolul 33. — Ministerele 
și celelalte organe centrale cu 
activitate de comerț exterior 
pot organiza în cadrul 
lor compartimente distincte de 
comerț exterior sub forma 
unor direcții generale, direcții, 
oficii, servicii de export-im- 
port-cooperare, în funcție de 
volumul și complexitatea sar
cinilor de comerț exterior.

Articolul 34. — Ministerul 
Comerțului Exterior, în vederea 
aplicării în practică a poli
ticii economice externe stabi
lite de partid și guvern, asigu
rării echilibrului și eficienței 
schimburilor economice cu 
străinătatea, exercită următoa
rele atribuții :

a) răspunde de elaborarea 
proiectului planului de comerț 
exterior și cooperare economică 
externă împreună cu Comite
tul de Stat al Planificării și 
alte organe centrale ; elaborea
ză proiectul planului balan
ței comerciale ;

b) răspunde direct de mo
dul cum se realizează planul 
de comerț exterior și planul 
balanței comerciale, exercită 
controlul și îndrumarea gene
rală asupra exportului și im
portului ;

c) participă, împreună cu 
Comitetul de Stat al Planifică
rii, Ministerul Finanțelor, 
Banca Națională a Republicii 
Socialiste România și Banca 
Română de Comerț Exterior, la 
elaborarea și realizarea planu
lui balanței de plăți externe;

d) asigură lărgirea continuă 
a relațiilor comerciale externe 
ale țării și promovarea coope
rării economice și tehnice in
ternaționale ; negociază și în
cheie acorduri, convenții și 
protocoale, din însărcinarea 
Consiliului de Miniștri, precum 
și alte înțelegeri comerciale și 
de cooperare economică și teh
nică, urmărește și răspunde de 
realizarea acestora ;
e) elaborează împreună cu mi
nisterele și celelalte organe, 
centrale, programe anuale și 
de perspectivă cu privire Ia 
promovarea și dezvoltarea 
schimburilor economice interna
ționale ;

f) se preocupă, împreună cu 
Ministerul Afacerilor Externe, 
de obținerea de facilități și 
clauze preferențiale din partea 
altor state pe baza reciproci
tății ;

g) asigură contactele și par
ticiparea Republicii Socialiste 
România și unităților cu acti
vitate de comerț exterior la 
organismele economice inter
naționale ;

h) coordonează și controlea
ză nivelul prețurilor externe 
în valută, practicate de organi
zațiile economice la produsele 
de export și import;

î) urmărește creșterea con
tinuă a eficienței comerțului 
exterior. în care scop ia mă
suri de prospectare sistematică 
a piețelor externe, studiază 
tendințele imediate și de per
spectivă de pe piețele exter
ne și elaborează pe această 
bază analize și propuneri, in
formează operativ ministerele 
și unitățile economice intere
sate pentru a lua măsurile care j, 
se impun ;

j) îndrumă și controlează 
activitatea de comerț exterior- 
a organizațiilor economice care 
efectuează asemenea activitate 
indiferent de subordonarea 
lor.;

k) eliberează autorizații de 
export și import, urmărind 
realizarea unor schimburi echi
librate și eficiente, în con
cordanță cu prevederile pla
nului de stat, balanței de plăți 
externe și cu obligațiile asu
mate prin acorduri, convenții 
și alte obligații externe ;

l) organizează, în condițiile 
prevăzute de lege, reprezen
tanțele economice permanente 
în străinătate, asigură îndru
marea și controlul lor în pro
blemele concrete de comerț 
exterior și cooperare economică 
externă;

m) colaborează cu Ministe
rul Invățămîntului la îmbună
tățirea programelor învăță- 
mîntului superior și liceelor de 
specialitate, care să asigure 
pregătirea temeinică a cadrelor 
necesare activității de comerț 
exterior; elaborează — în co
laborare cu alte ministere — 
■programe de școlarizare perio
dică a cadrelor care lucrează 
în domeniul comerțului exte
rior ;

n) editează lucrări și publi
cații în domeniul comerțului 
exterior;

o) asigură și controlează a- 
plicarea legilor, decretelor și 
hotărârilor Consiliului de Mi
niștri în domeniul schimburi
lor economice externe și al 
activității vamale.

Articolul 35. — In aplicarea 
dispozițiilor legale care re
glementează activitatea de co
merț exterior și în exercitarea 
atribuțiilor sale, Ministerul 
Comerțului Exterior emite nor
me și instrucțiuni cu caracter 
obligatoriu pentru toate minis
terele, organele centrale și or
ganizațiile economice cu acti
vitate de comerț «exterior.

Articolul 36, — In unele cen
tre importante din țară se pot 
înființa oficii sau birouri 
subordonate Ministerului Co
merțului Exterior, pentru spri
jinirea și îndrumarea unități
lor producătoare în promova
rea exporturilor și .acțiunilor 
de cooperare și în desfășurarea 
activității lor de comerț exte
rior.

Articolul 37. — Ministerul
Comerțului Exterior, împreu
nă eu Direcția Centrală de Sta
tistică, elaborează sistemul in
formațional, în domeniul co
merțului exterior, urmărește și 
raportează realizarea planului 
de comerț exterior. In acest 
scop, ministerele, celelalte or
gane centrale, unitățile cu ac
tivități de comerț exterior, co
mitetele executive ale consilii
lor populare sînt obligate să 
asigure datele și informațiile 
necesare.

Articolul 38. — Comitetul de 
Stat al Planificării elaborea
ză, împreună cu Ministerul 
Comerțului Exterior, în cadrul 
proiectului planului de ansam
blu, propunerile pentru planul 
de comerț exterior.

Comitetul de Stat al Plani
ficării ia măsuri în colaborare 
cu ministerele și alte organe.
— titulare de plan — ca la 
întocmirea proiectului planului 
de dezvoltare a economiei na
ționale să se prevadă fondul 
de mărfuri destinate exportu
lui, care să asigure echilibrul 
balanței de plăți externe, creș
terea continuă a eficienței co
merțului exterior prin îmbu- 
natățirea structurii exporturi
lor și importurilor, stabilitatea 
schimburilor economice cu 
străinătatea și respectarea an
gajamentelor externe.

In colaborare cu ministerele 
și alte organe centrale, duce 
tratative cu organele centrale 
de planificare și economice din 
țările socialiste și din alte țări, 
cu privire la problemele cola
borării, specializării și coope
rării economice în perspectivă.

Articolul 39. — Ministerul 
Finanțelor verifică respectarea 
prevederilor cu caracter valu
tar din legi, decrete, precum și 
din hotărâri ale Consiliului de 
Miniștri, urmărind apărarea 
intereselor financiare ale sta
tului, controlează — împreună 
cu Ministerul Comerțului Ex
terior — operațiile de comerț 
exterior și prestații de servicii, 
precum și orice alte sperați! 
din care rezultă drepturi sau 
obligații valutare, propunînd 
măsuri pentru creșterea eficien
ței activității economice exter
ne. îndrumă și verifică acti
vitatea celorlalte organe care
— potrivit legii — exercită 
controlul financiar în aceste 
probleme și sectoare de acti
vitate.
. Articolul 40. — Băncile, prin 
activitatea de creditare, de de
contare, prin regimul dobînzilor, 
sprijină și exercită un control 
sistematic asupra realizării pro
ducției pentru export, determi- 
nînd luarea de măsuri care să

CAP. IV

Organizarea în străinătate 
a activității 

de comerț exterior
Articolul 48. — Șeful misi

unii diplomatice, în calitate de 
reprezentant al statului român, 
poartă răspunderea pentru dez
voltarea colaborării și cooperă
rii ’ economice, tehnologice și 
științifice, pentru lărgirea con
tinuă și realizarea schimburi
lor comerciale dintre Repu
blica Socialistă România și 
țara în care -este acreditat.

Șeful misiunii diplomatice 
trebuie să cunoască temeinic 
posibilitățile României și ale 
țării în care este acreditat, de 
colaborare și cooperare econo
mică și tehnică, de lărgire a 
comerțului exterior și să ac
ționeze pentru folosirea acestor 
posibilități în vederea dezvol
tării continue a schimburilor 
economice' dintre România și 
țară respectivă.

Secția sau agenția economi
că, precum și alte reprezentan
țe economice permanente sau 
temporare în țara respectivă 
sînt subordonate și răspund de 
activitatea lor și în fața șefu
lui -misiunii diplomatice ; de 
asemenea, orice delegație eco
nomică care se deplasează în- 
tr-o țară străină, este obligată 
să informeze și să se con
sulte cu șeful misiunii diplo
matice asupra problemelor 
care fac obiectul deplasării 
sale. .

Șeful misiunii diplomatice 
trebuie să acorde sprijinul ne
cesar secției sau agenției eco
nomice, tuturor reprezentanțe

ducă la dezvoltarea exportului, 
creșterea eficienței schimburilor 
economice și cheltuirea cu eco
nomicitate a fondurilor valu
tare.

Banca Română de Comerț 
Exterior dezvoltă permanenl 
relațiile cu băncile din străi
nătate și încheie aranjamente 
și convenții cu acestea pentru 
fructificarea disponibilităților în 
valută și organizarea finanță
rilor bancare care să contri
buie la sprijinirea dezvoltării 
schimburilor economice ale 
Republicii Socialiste România 
cu alte state. In acest scop, 
Banca Română de Comerț Ex
terior urmărește evoluția con
juncturii financiare și mone
tare internaționale, dezvoltă 
contactele cu instituțiile finan
ciare și bancare internaționale 
și poate organiza reprezentan
țe proprii pe principalele pie
țe -monetare.

Articolul 41. — Ministerul 
Finanțelor și băncile au obli
gația de a veghea permanent 
la menținerea unei balanțe de 
plăți externe echilibrate și 
participă la elaborarea unui 
plan valutar corespunzător.

Articolul 42. — Ministerul 
Afacerilor Externe acționează 
și răspunde pentru realizarea 
de acorduri și înțelegeri care 
să faciliteze lărgirea schimburi
lor economice, colaborarea și 
cooperarea economică, tehno
logică și științifică ale Repu
blicii Socialiste România cu 
alte state.

Ministerul Afacerilor Ex
terne, împreună cu Ministerul 
Comerțului Exterior, acordă 
ajutor permanent și operativ 
tuturor ministerelor și între
prinderilor în relațiile pe care 
acestea le au cu organisme și 
firme din alte state.

Articolul 43. — Ministerul 
Transporturilor, împreună cu 
Ministerul Comerțului Exteri
or, asigură aplicarea conven
țiilor și acordurilor internațio
nale privitoare la expediția și 
transporturile internaționale, 
controlează îndeplinirea de 
către unitățile din subordine a 
obligațiilor ce decurg din a- 
cestea și răspunde de îndepli
nirea planului de transporturi 
internaționale.

Ministerul Transporturilor 
răspunde de folosirea eficientă 
a mijloacelor de transport ro
mânești în traficul internațio
nal.

Articolul 44. — Ministerul 
Turismului răspunde de reali
zarea planului valutar de în
casări și plăți din activitatea 
de turism.

Articolul 45. — Organizațiile 
centrale cooperatiste pot efec
tua operațiuni de export, im
port, prestații de servicii și 
alte operațiuni de comerț ex
terior în condițiile legii, prin 
unitățile lor autorizate.

Articolul 46. — Inspectora
tul General de Stat pentru 
Controlul Calității Produselor, 
împreună cu ministerele și ce
lelalte organe centrale, aplică 
politica statului în domeniul 
calității și al controlului teh
nic de calitate al produselor, 
lucrărilor și serviciilor care 
fac obiectul activității de co
merț exterior.

Articolul 47. — Camera de 
Comerț a Republicii Socialis
te România este o organizație 
obștească din care fac parte, 
de drept, organele și orga
nizațiile care desfășoară acti
vitate de comerț exterior. 
Pot fj membri ai Camerei de 
Comerț a Republicii Socialiste 
România și alte organizații 
socialiste, precum și oameni de 
știință sau specialiști în pro
bleme de comerț exterior.

Camera de Comerț e Repu
blicii Socialiste România con
tribuie la dezvoltarea și întă
rirea legăturilor economice ale 
Republicii Socialiste România 
prin dezvoltarea de relații cu 
organizații internaționale si
milare, firme și asociații pro
fesionale din străinătate, prin 
organizarea de tîrguri și ex
poziții- în țară sau în străină
tate, prin acțiuni de propagan
dă economică și comercială, 
precum și alte mijloace pre
văzute în lege.

lor economice permanente sau 
temporare, precum și delegații
lor economice, pentru ca aces
tea să-și poată realiza în bune 
condițiuni sarcinile ce le revin.

Articolul 49. — Ministerul 
Comerțului Exterior împreună 
cu Ministerul Afacerilor Ex
terne organizează reprezentan
țele economice permanente în 
străinătate în funcție de neoe- 
sitățiie schimburilor economic» 
și specificul țării respective, 
purtând denumiri și funcțio- 
nînd în condițiile convenite cu 
autoritățile din țara de reșe
dință.

Reprezentanțele economice 
permanente funcționează după 
normele și orientările generale 
date în comun de Ministerul 
Afacerilor Externe și Ministe
rul Comerțului Exterior iar în 
problemele specifice de co
merț exterior după instruc
țiunile Ministerului Comer
țului Exterior ; reprezen
tanțele economice permanen
te sînt subordonate Ministeru
lui Comerțului Exterior, în 
fața căruia poartă răspunderea 
pentru activitatea lor.

Articolul 50. — Reprezen
tanțele economice permanente 
în străinătate răspund de dez
voltarea continuă a schimburi
lor economice ale Republicii 
Socialiste România cu țara în 
care își desfășoară activitatea, 
în eare scop, le revin urmă
toarele atribuții și sarcini prin
cipale i

a) să cunoască economia ță
rilor de reședință, realizările 
în domeniul economic și teh
nic, tendințele de dezvoltare 
și conjuncturile ale acestora;

b) să facă cunoscute realiză
rile în domeniul economic și 
tehnic ale Republicii Socialis
te România, produsele româ
nești și posibilitățile de sclTim- 
buri comerciale și de coopera
re ale organizațiilor economice 
române ;

c) să prospecteze permanent 
piața, să urmărească continuu 
conjunctura pieței și să infor
meze operativ Ministerul Co
merțului Exterior și ministere
le sau unitățile economice in
teresate, făcînd propuneri de 
folosire a piețelor sau conjunc
turii favorabile ;

d) să ia toate măsurile care 
se impun pentru realizarea 
sarcinilor de export și import 
în țara sau ^ona geografică în 
care își desfășoară activitatea ;

e) să stabilească și să men- . 
țină legături permanente pe 
linie economică cu autorități te 
din țara de reședință pentru 
crearea condițiilor necesare 
realizării sarcinilor de comerț 
exterior ;

f) să facă propuneri privind 
lărgirea schimburilor comer
ciale și dezvoltarea cooperării 
economice și tehnico-științifice 
cu țara de reședință ;

g) să urmărească și să spri
jine îndeplinirea prevederilor 
acordurilor comerciale și altor 
înțelegeri bilaterale de cola
borare și cooperare economică 
și tehnico-științifică, precum 
și a protocoalelor sesiunilor 
comisiilor mixte de colaborare 
și cooperare economică și teh- 
hico-științifică ;

h) să coordoneze și să spri
jine activitatea de reclamă co
mercială, să prezinte propuneri 
de participare la expoziții, târ
guri internaționale și alte ma
nifestări cu caracter economic 
si comercial în țara de reșe
dință ;

:) să elaboreze studii con- 
juncturâle privind țara unde 
activează ; să elaboreze pro
puneri privind organizarea și 
adaptarea în perspectivă a pro
ducției de export la cerințele 
pieței respective : să informe
ze operativ despre situația 
prețurilor pe piața respectivă ;

j) să facă propuneri privind 
formele de organizare a desfa
cerii produselor în țările res
pective, ținînd seama de spe
cificul mărfurilor și al piețe
lor. urmărind o apropiere cît 
mai mare a producătorilor ro
mâni de consumatorii externi 
ai mărfurilor respective ;

Articolul 51. — Reprezentan
țele economice permanente în 
străinătate — ca organe de 
specialitate — coordonează ac
tivitatea tuturor misiunilor e- 
conomice, a reprezentanților

OP. V

Cooperarea economică 
și tehnică internațională

Articolul 55. — Pe baza prin
cipiilor generale ale politicii 
externe a statului, cooperarea 
economică și tehnică a Repu
blicii Socialiste România cu 
alte țări are drept scop :

a) intensificarea participă
rii Republicii Socialiste Româ
nia la diviziunea internațională 
a muncii prin colaborarea și 
cooperarea economică cu țările 
membre ale Consiliului de Aju- ’ 
tor Economic Reciproc, cu 
toate țările socialiste și cu ce
lelalte țări ale lumii, indife
rent de orânduirea lor social- 
politică, care să asigure dez
voltarea independentă a econo
miilor tuturor statelor;.

b) realizarea în condiții op
time a planurilor de stat pri
vind dezvoltarea economiei na
ționale ;

c) îmbunătățirea și diversifi
carea continuă a structurii 
schimburilor comerciale, creș
terea eficienței și diversificarea 
exportului ;

d) accelerarea introducerii în 
producție a celor mai noi și 
eficiente realizări ale științei 
și tehnicii pe plan mondial, 
în vederea ridicării nivelului 
tehnic și calitativ al produc
ției ;

e) participarea Republicii So
cialiste România în alte țări 
Ia realizarea unor programe de 
dezvoltare, în domeniul econo
mic, comercial, financiar și în 
alte domenii de activitate.

Articolul 56. — Cooperarea e- 
conomică și tehnică internațio
nală poate fi realizată în for
me variate, în funcție de inte
resele economiei naționale, da 
obiectul cooperării, de destina
ta) n reduselor.

Coordonarea pe întreaga eco
nomie a acțiunilor de coope
rare economică și tehnică in
ternațională se realizează de 
Comisia Guvernamentală de 
Colaborare și Cooperare Eco
nomică și Tehnică și de Minis
terul Comerțului Exterior, în 
strînsă legătură cu ministerele

CAP. VI

Regimul vamal
Articolul 62. — Ministerul Co

merțului Exterior realizează po
litica vamală a Republicii So
cialiste România.

Articolul 63. — Mărfurile,
mijloacele de transport, pre
cum și orice alte bunuri pot 
intra sau ieși din Republica 
Socialistă România prin punc
tele de control pentru trecerea

Dispozifii finale
Articolul 65. — Prezenta lege 

intră în vigoare în termen de 
60 de zile de la publicare. Pe 
aceeași dată Decretul nr. 

permanenți sau temporari al 
centrelor industriale, unităților 
cu statut de centrală și între
prinderilor de comerț exteri
or, a delegațiilor comerciala^ 
acționînd în strînsă unitate șl 
sub conducerea șefului misiu
nii diplomatice.

Articolul 52. — In vederea 
realizării sarcinilor de export 
sau import, unitățile cu activi
tate de comerț exterior pot fi 
reprezentate în străinătate pria 
delegați permanenți sau tem
porari, birouri tehnice și comer
ciale, societăți proprii sau cu 
participare străină, reprezen
tanți locali, precum și alt» 
forme proprii, în funcție de 
specificul piețelor și condițiile 
concrete din fiecare țară.

Trimiterea de delegați per- 
manenți în străinătate se face 
cu acordul Ministerului Co
merțului Exterior.

Articolul 53. — Atribuțiile 
principale ale reprezentanțilo» 
în străinătate ai centralelor 
industriale, unităților cu statut 
de centrală, combinatelor, fa
bricilor, uzinelor și întreprin
derilor specializate de comerț 
exterior sînt următoarele :

a) să asigure realizarea sar
cinilor de comerț exterior al» 
unităților pe care le repre
zintă pentru țara respectivă ;

b) să stabilească legături 
directe cu conducerile firmelor 
și întreprinderilor străine ;

c) să prospecteze piețele ex
terne în vederea creșterii vo
lumului și diversificării ex
porturilor, sporirii eficienței 
operațiunilor de comerț exteri
or ;

d) să urmărească executarea 
contractelor de livrări de măr
furi, prestări de servicii și exe
cutări de lucrări sau a impor
turilor ;

e) să rezolve unele problem» 
legate de exportul produselo» 
cum sînt: urmărirea comportă
rii în exploatare a mașinilo» 
și utilajelor în perioada da 
garanție, asigurarea asistenței 
tehnice necesare, organizarea 
service-ului ;

f) să inițieze și să urmăreas
că realizarea de acțiuni da 
cooperare economică și tehnî- 
co-științifică pe bază de con
tracte de lungă durată în do
meniul de activitate al orga-» 
nizațiilor economice pe care te 
reprezintă ;

g) să facă propuneri sau să 
organizeze rețeaua de comer
cializare a produselor organi
zațiilor economice românești 
pe care le reprezintă;

h) alte sarcini primite de la 
organizațiile economice pe care 
Ie reprezintă.

Articolul 54. — Organizațiile 
de turism, de transporturi sat» 
alte organizații prestatoare de 
servicii pot fi reprezentate 
în străinătate prin agenții saw 
birouri proprii. i 

și organizațiile centrale coope
ratiste și obștești.

Articolul 57. — Organizațiil» 
economice autorizate să desfă
șoare activitate de comerț exte
rior și întreprinderile cu acti
vitate de comerț exterior po» 
constitui în străinătate societăți 
comerciale sau de producție și 
se pot asocia la asemenea so
cietăți cu respectarea dispozi
țiilor legale.

Articolul 58. — Organizațiile 
economice pot coopera cu firme 
sau întreprinderi străine la con
struirea în comun în Republi
ca _ Socialistă România și în 
străinătate de obiective econo
mice.

Obiectivele economice con
struite astfel în Republica So
cialistă România sînt proprie
tate exclusivă a statului român 
sau organizațiilor cooperatiste.

Statul român, prin instituțiile 
împuternicite, dă garanții par
tenerilor străini în legătură cu 
transferul în străinătate al co
telor de amortisment, al be
neficiilor, precum și al alto» 
drepturi ce li se cuvin, potrivit 
convențiilor dintre părți.

Articolul 59. — Condițiile co
operării cu firme sau întreprin
deri străine la construirea în 
comun în Republica Socialistă 
România de obiective economi
ce sînt stabilite de Consiliul de 
Miniștri.

Articolul 60. — Firmele co
merciale și organizațiile econo
mice străine pot obține autori
zarea pentru înființarea d» 
reprezentanțe în Republica .So
cialistă România în condițiile 
prevederilor legii.

Articolul 61. — Prin lege pot 
fi create pe teritoriul Republi
cii Socialiste România porturi 
sau zone libere de taxe va
male, fiscale și de impozite, 
pentru exporturile și importu
rile efectuate prin aceste punc
te. Regimul acestor porturi sau 
zone libere se stabilește prin 
hotărârea Consiliului de Miniș
tri.

frontierei de stat unde func
ționează organe vamale, fiind 
supuse controlului vamal, potri
vit legii.

Articolul 64. — Mărfurile ca
re se importă sînt supuse re
gimului taxelor vamale, fiscale 
sau altor taxe, stabilite prin 
lege.

317/1949, pentru reglementarea 
operațiunilor de export, import 
și tranzit, se abrogă.
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DE PE^TE HOTARE »

HOUSTON 15 (Agerpres). 
— Examenul preliminar al 
eșantioanelor lunare recolta
te de misiunea „Apollo-14" 
demonstrează că regiunile 
muntoase de pe Lună for
mează un strat primitiv de 
roci la fel de vechi ca și 
Luna însăși. Mostrele lunare 
recoltate acum conțin de a- 
proape 10 ori mai mult ura
niu, toriu și potasiu, ceea ce 
înseamnă că văile lunare de
numite „mări", vizitate de 
„Apollo-ll“ și „Apollo-12“, 
sînt mult mai „tinere".

Această declarație a fost fă
cută de Robin Brett, șeful 
serviciului geochimic de la 
Centrul spațial din Houston, 
cu ocazia deschiderii primu
lui pachet lunar".

ORIENTUL APROPIAT
„Al Gumhuria44 despre 

misiunea lui Jarring
ț. Ziarul egiptean „Al Gum

huria". scrie că R.A.U. a exa
minat cu interes ultimele pro
puneri prezentate de Gunnar 
Jarring, reprezentantul special 
al secretarului general al O.N.U. 
pentru Orientul Apropiat. Aces
te propuneri — menționează 
cotidianul — se referă la prin
cipiile de bază pentru aplica
rea rezoluției Consiliului de Se

curitate, „atît în ceea ce pri
vește retragerea forțelor israe- 
liene de pe toate teritoriile a- 
rabe ocupate, cît și obligațiile 
diverselor părți în cauză". „Al 
Gumhuria" subliniază că, potri
vit aprecierilor cercurilor bine 
informate, misiunea lui Gun
nar Jarring a intrat într-o fază 
activă.

Comunicat israelian

LAOS
XIENG KUANG 15 (Ager

pres). — Comandamentul arma
tei populare de eliberare lao- 
țiene a dat publicității un co
municat care precizează că, de 
la declanșarea intervenției mi
litare americano-saigoneze în 
(Laos, detașamentele patrioților 
au scos din luptă peste 1500 
de soldați și ofițeri din rîn- 
dul forțelor inamice, au dobo- 
rît 89 de avioane și elicoptere 
și au distrus peste 50 de ve
hicule militare ale acestora.

Comunicatul subliniază hotă- 
rîrea patrioților laoțieni de a 
continua lupta împotriva forțe
lor agresoare, pînă la victoria 
finală.

Un comunicat oficial dat 
publicității la Tel Aviv relevă 
că ministrul de externe, Abba 
Eban, a prezentat guvernului 
un raport asupra problemelor 
politice și a contactelor cu am
basadorul Gunnar Jarring. Is
raelul — adaugă comunicatul 
— va continua să urmeze po
litica pe care a definit-o în le

gătură cu reluarea misiunii Jar
ring la începutul lui ianuarie 
1971 și așteaptă răspunsul gu
vernului R.A.U. la propunerile 
sale înaintate reprezentantului 
secretarului general al O.N.U.

După cum relatează agențiile 
de presă, guvernul israelian ur
mează să se întrunească din 
nou joi, într-o ședință extraor
dinară.

i

(Urmare din pag. 1)
na Fekete, au fost propuși dă 
către
U.T.C. să candideze ca mem
bri ai C.C. al U.T.C.
în alb... al încrederii" li se cu
vine. Vasile Rusu e secretarul 
comitetului U.T.C. de la mina 
Aninoasa. Pentru entuziasmul 
său molipsitor, pentru spiritul 
său inventiv și întreprinzător, 
se bucură de multă stimă în 
rîndul tineretului aninosean. 
Pe profesoara Ileana Fekete, 
din Petrila o caracterizează 
aceeași pasiune, 
căutărilor neobosite 
țierea unor acțiuni cît mai 
atractive și eficiente pentru 
formarea tineretului școlar.

— Cine sînt ceilalți delega
ți ?

— Ii voi enumera doar, deși, 
cum am mai spus, toți ar me
rita o caracterizare mai am
plă. Ceilalți uteciști cărora li 
s-a oferit cinstea de a parti
cipa ca delegați la Congresul 
U.T.C. sînt următorii • lăcătu
șul Rudolf Ianovetz, un talen
tat pictor amator din Lupeni,

conferința județeană

„Cectil

pasiunea 
în ini-

Declarația O.S.P.A.A.A.L.
HAVANA 15 (Agerpres). — 

Secretariatul Executiv al Or
ganizației de solidaritate a po
poarelor din Asia, Africa și A- 
merica Latină (O.S.P.A.A.A.L.) 
a dat publicității o declarație 
prin care condamnă interven
ția americano-saigoneză în Laos 
și escaladarea operațiunilor mi
litare în întreaga Indochină.

Noua aventură a agresorilor 
americani și a acoliților lor în 
Asia de Sud-Est, se spune în

declarație, constituie o provo
care la adresa popoarelor a- 
cestui continent, a întregii o- 
pinii publice mondiale, o ame
nințare gravă la adresa păcii. 
Secretariatul Executiv al 
O.S.P.A.A.A.L a cerut guvernu
lui S.U.A. să înceteze războiul 
din Indochina și să dea popoa
relor din această zonă posibi
litatea să-și hotărască singure 
soarta.

f. In Cuba se desfășoară o 
consfătuire a cadrelor didacti
ce din învățămîntul elementar, 
mediu și superior. Participan- 
ții dezbat probleme legate de 
perfecționarea sistemului națio
nal al învățămîntului.

ț. Sute de fermieri belgieni 
au organizat duminică o de
monstrație de protest împotri
va prețurilor scăzute la pro
dusele agricole și împotriva in
trării Angliei în C.E.E,

$ După cum informează a- 
genția Associated Press, avioa
ne militare americane de tipul 
„F-4 Phantom", care au încer
cat să acționeze împotriva pa
trioților laoțieni, au bombar
dat duminică, din eroare, o ba
ză a Agenției Centrale de In
vestigații a S.U.A. (C.I.A.).

După negocieri dificile și 
îndelungate, organizația sindi
cală principală a muncitorilor 
feroviari americani, „Brother
hood of Railway and Airline 
Clerks", și reprezentanții com
paniilor au reușit să încheie 
un acord privind contractele 
colective de muncă pe viitorii 
trei ani.

• Bilanțul cutremurului ca
re a avut loc în urmă cu o 
săptămînă în zona Los Angeles 
— definitiv în ceea ce privește 
victimele, dar încă provizoriu 
în privința pierderilor materia
le — este de 62 de morți și 
pagube evaluate la 250—300 mi
lioane dolari. In total, 84 de 
Clădiri au fost distruse și peste 
8 000 avariate, dintre care 750 
grav. Au avut de suferit de 
pe urma dezastrului 80 000 de 
familii.

• Primul ministru al Irlan
dei de nord, James Chichester- 
Clark, și-a încheiat vizita de 
două zile la Londra, în cadrul 
căreia a avut întrevederi cu 
premierul Edward Heath și cu

o serie de alte oficialități bri
tanice.

In cursul anului 1970, pe 
șoselele Austriei și-au pierdut 
viața în accidente de automo
bil 2 200 de persoane și au fost 
rănite alte 70 000.

Un puternic viscol bîntuie 
de două zile în provincia ca
nadiană Quebec, provocînd per- 
turbații în transporturile fero
viare și rutiere. Pe alocuri, ză
pada atinge 2,80 metri, iar vîn- 
tul suflă cu peste 90 km pe 
oră. Autoritățile au suspendat 
zborurile de pe aeroportul din 
Montreal și iau măsuri de des
zăpezire.

Cifrele date publicității la 
Geneva de reprezentanți ai 
GATT (Acordul General pen
tru Tarife și Comerț) arată că

în anul 1970 volumul exportu
rilor a crescut pe plan- mon
dial cu circa 7 la sută, în timp 
ce valoarea lor a sporit cu 13 
la sută.

® Cu 47 de voturi pentru și 
10 abțineri, Adunarea Națio
nală a Voltei Superioare a 
sancționat numirea lui Gerard 
Kango Ouedraogo în funcția de 
premier al guvernului acestui 
stat.

£ Președintele Pakistanului, 
Yahya Khan, a declarat că a 
decis să convoace pentru ziua 
de 3 martie, la Dacca, Aduna
rea Națională aleasă în decem
brie 1970, pentru elaborarea și 
adoptarea constituției țării.

Tribunalul madrilen al or
dinii publice a condamnat un 
grup de 21 de persoane la a- 
menzi între 25 și 75 de mii de 
pesetas pentru faptul că, în tim
pul vizitei în Spania a lui Wil
liam Rogers, secretarul Depar
tamentului de Stat al S.U.A., în 
mai 1970, i-au scris acestuia o 
scrisoare, în care criticau acor
dul americano-spaniol privind 
folosirea bazelor militare ale 
S.U.A. din Spania.

minerul Pamfil Vlaicu din Lo
nea, lăcătușul Ludovic Ven- 
tzel de la preparația Petrila, 
strungarul Ion Stoicoiu, secre
tarul comitetului U.T.C al 
U.U.M.P., Petre Pălivan, secre
tarul comitetului U.T.C. de la 
mina Lupeni, bobinatoarea 
Eva Pfeiffer, de la F.F.A. 
„Viscoza" Lupeni, vînzătoarea 
Maria Elekeș, cîștigătoarea lo-

Blaga de la mina Lupeni, ing. 
Bujor Bogdan de la mina Uri- 
cani, studenții Lucia Manițiu 
și Grigore Calotă și electrici
anul Mihai Maxim de la mi
na Lupeni.

— Urînd succes delegaților 
și invitaților tineretului Văii 
Jiului la lucrările Congresului 
am dori să consemnăm cîteva 
din succesele pe care le închi-

CU SENTIMENTUL
PLENAR AL RĂSPUNDERII
cului I la concursul „Buna-ser- 
vire" pe județ, studentul frun
taș Ioan Despa și Cristea' Ră- 
caru, prim-secretar al comi
tetului orășenesc Vulcan al 
U.T.C. In afara delegaților din 
municipiul nostru mai parti
cipă la congres în calitate de 
invitați următorii tovarăși: a- 
sist. univ. ing. Emil Marica, 
președintele A.S. de la Insti
tutul de mine, minerul Mihai

nă uteciștii Văii Jiului eveni
mentului la ordinea de zi: 
Congresul U.T.C.

— Succese avem valoroase, 
demne de marele eveniment. 
Anul acesta — primul an al 
unui nou 
inaugurat 
U.T.C. cu 
terale, cu 
în ce privește formele, conți
nutul acțiunilor educative —

cincinal — a fost 
de organizațiile 

preocupări multila- 
căutări susținute,

menite să determine afirma
rea plenară, viguroasă a tine
retului nostru în cîmpul mun
cii.

— In ce rezidă efectul aces
tor căutări, acțiuni ?

— In emulația largă, omni
prezentă ce caracterizează în 
aceste zile tineretul Văii Jiu
lui, în strădaniile sale de a 
obține realizări calitativ supe
rioare în activitatea sa de zi 
cu zi. Bunăoară, la concursu
rile pe ramuri „Trofeul hăr
niciei", „Brățara de aur", „Bu
na servire", menite să contri
buie la perfecționarea pregă
tirii profesionale, participă mii 
de tineri. In cadrul „Decadei 
record" în plină desfășurare 
s-au evidențiat numeroase bri
găzi de tineri.

In încheiere să precizăm 
corolarul celor relatate pînă a- 
cum > tineretul Văii Jiului în- 
tîmpină Congresul U.T.C. cu 
sentimentul responsabilității 
sociale, angajat profund în în
făptuirea marilor sarcini puse 
de partid în fața tinerei ge
nerații.

I

*
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clubului sindicatului 
Petroșani a găzduit du
cea de-a IV-a ediție a 
16 Februarie" la șah

Sala 
C.F.R. 
minică 
„Cupei 
și tenis de masă. S-au între- 

reprezentanții grupelor

de la mișcare, depou, 
de zonă, revizia de 

I.T.A. și C.E.D. Intre- 
dat loc Ia dispute dîr-

sindicale 
atelierul 
vagoane, 
cerile au
ze, pasionante. Iată rezultatele 
obținute :

ȘAH. întrecerile s-au dis
putat pe echipe și individual, 
sistem turneu, și s-au încheiat 
cu următoarele rezultate : Miș
care—Depou 2-1; I.T.A. — A 
telierul de zonă 2-1; Mișcare 
— I.T.A. i/2 — 21/2; Mișcare — 
Atelierul de zonă 2-1 ; Depou — 
I.T.A. 2-1. Clasamentul pe e- 
chipe se prezintă astfel : 1. De
pou — 4 puncte ; 2.

4 puncte; 3. Mișcare — 4 
puncte; 4. Atelierul de zonă — 
0 puncte. La individual, pri
mul loc a revenit
Nicolae Cristocea de

TENIS DE MASA, 
întîlniri, primele trei 
fost ocupate,

tînărului 
la I.T.A. 
După 21 

locuri au 
fost ocupate, în ordine, de: 
Ion Dulămiță (Revizia de va
goane), Vaier Șerbănescu (Miș
care), Ion Mîndrea (C.E.D.).

La MinerulCupa preparatorul
■

■

■
■ 
B

S-a consumat etapa a IlI-a 
fazei de iarnă a competițieia 

dotată cu „Cupa preparatorul", 
la șah, popice și tenis de masă. 
Cîștigătorii primei ediții, spor
tivii de la Preparația Petrila, 
care conduceau detașat după 
cele două etape ale actualei 
competiții, și-au consolidat po
ziția de lideri, cel puțin pînă 
la faza de vară. Ei au cîștigat 
și în etapa a IlI-a primul loc 
la popice și tenis de masă și 
locul II la șah. Cîștigători neți

ai fazei de iarnă, la popice și 
tenis de masă, sînt, așadar, 
preparatorii din Petrila. La șah, 
au terminat cele trei etape ne
învinși preparatorii din Lupeni.

Clasamentul fazei de iarnă se 
prezintă astfel: 1. Preparația
Petrila ; 2. Preparația Lupeni; 
3. Preparația Coroești. Compe
tiția își va continua întrecerile 
la vară, la disciplinele : atletism 
volei, fotbal, ciclism, jocuri dis
tractive.

I

Comitetul municipal 
U.T.C. a organizat duminică 
dimineața, pe dealurile din 
preajma comunei Aninoasa, 
faza municipală a concursu
lui „Săniuța de argint" din 
cadrul Olimpiadei de iarnă

„(Săniuța

argint**

itCUPA SPERANȚELOR"
1

Lupeni
etapa a ll-a
de pregătire

FEBRUARIE
(Urmare din pag. 1)

Rezultate notabile au obți- l 
nut în cincinalul încheiat, ca 
și în prima lună a actua
lului plan cincinal, și perso
nalul stațiilor C.F.R. Petro
șani, Lupeni și Vulcan, co
lectivele de muncă de la re
vizia de vagoane, mișcare, 
siguranța circulației, toți lu
crătorii de la căile ferate de 
pe raza municipiului.

In ultima vreme, venind 
în întîmpinarea dieselizării și 
centralizării electrodinamica 
din stația Petroșani, la de
pou a fost construit un nou 
depozit de lubrefianți, o sta
ție de dedurizare a apei, a 
fost amenajată o parte din 
remiza pentru adăpostirea și 
repararea locomotivelor Die
sel. O atenție deosebită se 
acordă instruirii și ridicării 
ea’ificării personalului. In 
acest sens, s-a amenajat un 
atelier-școală, dotat cu plan
șe și piese secționate ale 
mașinilor cu aburi și electrice 
în care personalul de la si
guranța circulației se specia
lizează în meserie. Astăzi, 
Depoul C.F.R. Petroșani dis
pune de 52 mecanici și 52 a- 
jutori mecanici L.D.E., de 
2 mecanici L.D.H. și de 20 
meseriași specializați în re
pararea de locomotive Die
sel, a căror pondere este 
astăzi de 70 la sută în ac
tivitatea depoului.

Intre oamenii de bază ai 
Depoului C.F.R., la Ioc, de 
frunte se situează mecanicii 
Emil Haidu, Gheorghe Gri
gore, Petre Rusu, Iosif Crî- 
șan, fochistul loan Preda, a- 
jutorii mecanici loan Despea 
și loan Ciocan, echipele de 
întreținere și reparații con
duse de maiștrii Dumitru 
Deatcu, Grigore Ciocîrlan și 
Nicolae Cazan.

Rezultatele bune obținute 
de ceferiștii Văii Jiului în 

șite, spre satisfacția genera- . 
lă și dezvoltarea economiei

de ceferiștii Văii Jiului în 
cinstea zilei lor sînt o garan
ție că sarcinile ce le stau în 
față și angajamentele luato 
în întîmpinarea aniversării 
semicentenarului P.C.R. vot? 
fi îndeplinite și chiar depă
șite, spre satisfacția genera
lă și dezvoltarea economiei 
naționale.

cinstea zilei lor sînt o garan
ție că sarcinile ce le stau în
față și angajamentele luato
în întîmpinarea aniversării
semicentenarului P.C.R. vot?
fi îndeplinite și chiar depă-

naționale.
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10,00—11,00 Teleșcoală.
18,00 Deschiderea emisiunii. 

Interpretul preferat.
18.20 „16 Februarie 1933 — 

16 Februarie 1971“ — 
reportaj.

18.30 „Brățara de aur" — e- 
misiune-concurs.

T V
19.20 1001 de seri — emisiu

ne pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,05 România ’71. Azi, ju

dețul Ilfov.
20.30 Momente din istoria tea

trului universal.
21.50 Rămineți pe recepție...
22,00 Prim plan : prof. dr. do

cent Csehi Gyula.
22.30 Voci și chitare.
22.50 Telejurnalul de noapte.

F. C. Sao Paulo 
— Dinamo 2-1

RIO DE JANEIRO 15 (Ager
pres). — Echipa de fotbal Di
namo București și-a încheiat 
turneul în America de Sud, în- 
tîlnind valoroasa formație bra
ziliană F. C. Sao Paulo. Au 
cîștigat gazdele cu scorul de 
2—1 (1—0). Meciul a fost echi
librat, și scorul s-a menținut 
egal (1—1), pînă în ultimul mi
nut de joc, cînd cunoscutul in
ternațional Gerson a înscris go
lul victoriei. Tot el deschisese 
scorul în minutul 18. Punctul 
formației române a fost marcat 
de Dumitrache în minutul 67.

Din cele opt meciuri susți
nute cu echipe din Peru și 
Brazilia, Dinamo București a 
cîștigat patru, a pierdut trei, 
și unul l-a terminat la egali
tate.

■
■

■
■■

■

Cea de a doua ediție 
petiției municipale de 
dotată cu „Cupa speranțelor1 
a reunit la start sîmbătă după- 
amiază, pe arena din Aninoasa, 
speranțele popicarilor de la 
Viscoza Lupeni, Minerul Vulcan 
Jiul Petrila, Minerul Aninoasa. 
Echipele au fost alcătuite, din 
cîte 4 jucători, fiecare avînd 
vîrsta sub 23 de ani. După lan
sarea celor cîte 100 bile mixte, 
clasamentul 
mătorul 1 1.

a com- 
popice ,w

Jiul Petrila

pe echipe este ur- 
Minerul Vulcan —

1495 p.d. ; 2.
1494 p.d. ; 3. Minerul Aninoasa
— 1426 p.d. ; 4.
— 1176 p.d. La 
mele trei locuri 
în ordine de : 
Jiul — 404 p.d. 
Jiul — 404 p.d., 
Minerul Vulcan -

Echipa Minerul Vulcan a cîș
tigat trofeul 
primilor trei 
dual li s-au 
și premii în

Viscoza Lupeni 
individual, pri- 
au fost ocupate 
Victor Miclea, 

Gheorghe Albu, 
Ștefan Csiki, 

• 400 p.d.

pus în joc, iar 
clasați la indivi- 
atribuit diplome 
material sportiv.

„CUPA
unei alte competi-In cadrul

ții pe ramuri de producție, do
tată cu „Cupa 
bul sindicatului 
s-a desfășurat 
nirea bilaterală 
de masă) între
I.G.C. și I.G.L. din localitate. 
Net superiori, sportivii de la

I.A.S.", la clu- 
I.G.C. Petroșani 
duminică întîl- 
(la șah și tenis 
reprezentativele

I.G.C. au învins în ambele în
tîlniri cu același scor ; 4—0. 
In etapa următoare a competi
ției, echipele I.G.C. vor întîlni 
— săptămînă aceasta — forma
țiile similare ale sindicatului 
Consiliului popular municipal 
Petroșani.

Aurel SLABII

I

Speranțe

■ a

■

■ 
B

■

■

■
■

BASCHET

la Știința

I

a elevilor. întrecerile au reu
nit sportivi din liceele și șco
lile profesionale din Valea 
Jiului, mai precis, de la li
ceele din Uricani, Vulcan, Pe
trila — Lonea, Petroșani, de 
la Liceul industrial minier 
Petroșani și de la cele două 
grupuri școlare din Lupeni și 
Petroșani. Au absentat repre
zentanții liceului Lupeni și 
reprezentantele Școlii comer
ciale Petroșani. Pîrtia natura
lă, ideală pentru concursuri 
de săniuțe, precum și zăpada 
abundentă au oferit condiții 
deosebit de bune pentru des
fășurarea întrecerilor. Iată re
zultatele obținute t Fete 
400 m : Florica Răuț, Lice
ul Uricani; 2. Ioana Gîlces- 
cu ; 3. Aurora Ivanov, ambe
le de la Liceul Petrila—Lo
nea. Băieți 800 m : 1. Ion Mă- 
năilă, Liceul industrial mi
nier ; 2. George Neagoe, Li
ceul Petroșani ; 3. Aurel Fon- 
drea, Liceul Petrila—Lonea.

Au fost oferite diplome, fa
nioane și premii cîștigătorilor 
concursului și celor care au 
realizat cele mai bune cobo- 
rîri (Florica Răuț și George 
Neagoe).

Iacob IMLING
șeful sectorului sport al Co
mitetului municipal Petroșani 

al U.T.C.

Petroșani

I

I
I
I
I
I
I

Baschetbaliștii de la Știința 
Petroșani vor relua campiona
tul de pe poziția a V-a a cla-. 
samentului seriei a Il-a în ca
re activează. Deși locul cores
punde planificării făcute la 
începutul campionatului, el ne
mulțumește dacă-I raportăm la 
valoarea componenților echipei. 
Deși au smuls cu trudă patru 
puncte prețioase din deplasa
re — la Arad și Zalău — ei au 
cedat tot patru acasă cu care 
ar fi venit la sfîrșitul 
pe locul II, după fosta 
onară A, Comerțul Tg

Dar, așa-i în 
comentariile sînt 
Principal este că

turului 
divizi- 
Mureș.
Acum 
prisos.

sport, 
de 
baschetbaliș-

tii de la Știința sînt conștienți 
de posibilitățile lor și sînt ho- 
tărîți să realizeze mai mult 
în retur. După o perioadă de 
readaptare la efort și după con
sumarea sesiunji de examene, 
ei au început antrenamentele 
mai susținut, astfel ca reluarea 
„ostilităților" de primăvară 
să-i găsească bine puși la punct 
la toate capitolele, mai ales 
dacă se are în vedere că cinci 
din cele nouă meciuri le vor 
susține în deplasare, la tempe
raturi destul de ridicate. Nu
mărul antrenamentelor și vo
lumul lor vor crește treptat, 
punîndu-se accentul în continu
are pe dezvoltarea calităților

fizice, tehnice și psihice. Du
pă 25 februarie vor fi progra
mate meciuri de verificare la 
Petroșani și Brad.

Deocamdată, în echipă dom
nește optimismul, deși ea nu 
va mai fi condusă o perioadă 
de timp de antrenorul Teodor 
Szilagyi, care a suferit un stu
pid accident, ci de către jucă
torul George David, veteran al 
echipei. Din lot mai fac parte : 
Bochiș, 1 
Gheorghe 
Cornel și 
Murărețu, 
Sturek.

?AH Meciuri amicale ale
Intre echipa reprezentativă 

de șah a orașului Lupeni și 
formația Jiul Petroșani s-au 
consumat două întîlniri ami
cale (prima în sala de șah a 
clubului muncitoresc din Lu
peni, cea de-a doua la Casa 
de cultură din Petroșani) ca
re au atras un mare număr de 
spectatori. Ambele întîlniri au 
fost cîștigate de echipa Jiul, 
cu 7 */2 — 2*/2 Și cu 81/2 — ll/2. 
Comportări notabile au avut 
jucătorii Iosif Smida, Mircea 
Botez, Vasile Tătaru, Elena 
Șeprodi, Ion Mărășescu (în

vîrstă de numai 12 ani) de la 
Jiul, Dumitru Florescu din re
prezentativa Lupeniului.

Duminică, echipa Jiul a evo
luat la Tg. Jiu, în compania 
unei reprezentative locale. Du
pă o luptă dramatică de aproa
pe 5 ore, întîlnirea s-a termi
nat la egalitate : 4>/2 — 41/2.
Rezultatul nu se situează Ia 
nivelul posibilităților șahiștilor 
de la Jiul, deși ei au evoluat 
fără doi jucători de bază : Di- 
anu Mitrică și Tiberiu Olah. 
Nu-i mai puțin adevărat că

După aproape 25 de zile de 
pregătire, în care accentul s-a 
pus pe pregătirea fizică gene
rală, fotbaliștii de la Minerul 
Lupeni au trecut la antrena
mente de exersare cu mingea, 
tras la poartă din diferite po
ziții, controlul individual al 
balonului. Se fac antrenamente 
zilnice consistente, cu procedee 
tehnice variate, după un plan 
chibzuit și ingenios întocmit 
de antrenorul Cornel Cărare. 
In fiecare zi se învață ceva 
nou; ceva plăcut, astfel incit 
toți cei 18 componenți ai , lo
tului recepționează ușor aceste 
lecții practice. Roadele acestor 
antrenamente au ieșit la iveală 
după primele meciuri amicale 1 
5-1 cu Minerul Vulcan, 3-1 cu 
Victoria Călan, 2-2 cu C.I.L. 
Tg. Jiu.

O primă constatare: echipa 
este bine pusă la punct cu 
pregătirea, în special la ca
pitolul rezistență fizică, urrnînd 
ca în intervalul de o lună cît 
a mai rămas pînă la reluarea 
campionatului să se insiste pe 
conducerea balonului în viteză, 
precizia paselor, trasul la poar
tă. pe omogenizarea echipei.

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ4

PETROȘANI 7 Noiem- 
brie i Flacăra olimpică (15 —- 
17 februarie); LONEA — Mi
nerul ; O șansă dintr-o mie 
(15 — 17 februarie) ; VULCAN 
Afurisitul de bunic (15 — 17 
februarie) ; BARBATENI : Pi
cioare lungi, degete lungi (16 

•— 17 februarie) ; LUPENI — 
Muncitoresc 1 O întîmplare 
(16 — 17 februarie):;

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Masă
rotundă

B. NICOLAE

Azi, la ora 17, în sala biblio
tecii Casei de cultură a sindica
telor Petroșani, va avea loc o 
masă rotundă pe tema adoles
cenței. Vor conduce discuțiile 
prof. Edith Gu.ylas și ing. Anton 
Hoffman. Sînt invitați elevi de 
la liceele din Petroșani și Gru
pul școlar minier.

Clipele despărțirii
După 15 ani de rodnică 

activitate la I.M.P., unde a 
jucat în echipa de handbal 
Știința, apoi a devenit antre
norul ei, profesorul Nicolae 
Barabaș părăsește Institutul 
de mine, părăsește echipa de 
handbal de care s-a ocupat 
cu pricepere și pasiune, pă
răsește orașul Petroșani. El 
va lucra ca asistent Ia ca
tedra de educație fizică a 
Universității Babeș-Bolyai 
din Cluj.

Despărțirea de elevii săi 
s-a petrecut în seara de 11 
februarie cînd a condus ul
timul antrenament în sala 
I.M.P. Au fost clipe emoțio
nante. Jucătorii i-au mulțu
mit pentru tot ceea ce au în
vățat de la el, i-au oferit un 
frumos cadou, i-au urat să
nătate și rodnică activitate în 
viitor. La rîndul său, profe-

sorul Nicolae Barabaș și-a 
exprimat regretul despărțirii, 
dar și mulțumirea că a lu
crat cu băieți buni, cu care 
a cunoscut multe satisfacții. 
El i-a asigurat pe handbaliș- 
tii de la Știința că nu-i va 
uita, că va fi alături de ei 
în această vară, la Oradea 
și Reghin unde se va dispu
ta barajul pentru promovarea 
în divizia B, manifestîndu-și 
convingerea că foștii săi elevi 
vor reveni acolo unde, de 
fapt, le este locul.

Antrenorul Nicolae Bara
baș a predat apoi conduce
rea echipei jucătorului Va
sile Mărgulescu — veteran 
al formației de handbal 
Știința Petroșani. Au fost 
momente plăcute, emoționan
te care nu se uită ușor.

Foto și text 
Sim ion POP

I

Vasile ZARCULEA

Boboiceanu, Ianoșiga, 
și Pavel Gruber, 
Dorin Ilea, Dorin 

Ionel Solomon, Iosif

echipei Jiul
gazdele au dat o replică deose
bit de dîrză oaspeților. Rezul
tatele tehnice : Seniori : Șmida 
(Jiul) — Ciobanu (Tg. Jiu) 
l1/2 — ‘/2 ; Botez — Bobic 1-0 ; 
Gruber — Jianu 0-1 ; Kecseti — 
Stănicâ 0-1; Diaconu — Andri- 
țoiu 1-0 ; Senioare : Pop — 
Lungu 
ianu 1-0.
Ghițulescu 
Emanoil I 
disputa duminică, 
rie, la Casa de cultură din 
Petroșani.

0-1 ; Seprodi — Bobo- 
Juniori : Tătaru — 

1 0-1 ; Mărășescu —
1-0. Revanșa se va 

21 februa- 1
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