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CHEMAREA
Consiliului Național al

Frontului Unității Socialiste
Oameni ai muncii 
de la orașe și sate, 
Cetățene și cetățeni 
ai Republicii Socialiste România,

Consiliul Național al Frontului Unității 
Socialiste, întrunit în ședință plenară, cu 
participarea reprezentanților tuturor orga
nizațiilor de masă, obștești, cooperatista 
și profesionale din țara noastră, reprezen
tanți ai muncitorilor, țăranilor, intelec
tualilor, femeilor și tineretului, ai oame
nilor muncii de toate naționalitățile, a 
dezbătut și aprobat în unanimitate pro
iectul planului cincinal de dezvoltare a 
economiei naționale în perioada 1971— 
1975, care va fi supus spre legiferare Ma
rii Adunări Naționale a Republicii Socia
listo România.

Consiliul Național a dat o înaltă apre
ciere acestui program de înflorire a pa
triei noastre, rezultat al activității labo
rioase a conducerii de partid și de stat, 
al unei largi consultări publice, desfă
șurate pe întreg cuprinsul țării, in între
prinderile industriale, în unitățile agri
cole. în instituții, prin presă, cu partici
parea tuturor categoriilor de oameni ai 
muncii. Proiectul noului plan cincinal co- 
j'espunde pe deplin obiectivelor stabilite 
de Congresul al X-lea al Partidului Co
munist Român, valorifică noile rezerve 
identificate în această perioadă de ela
borare a planului, prevede indicatori su
periori celor din directivele Congresului, 
deschizînd perspective largi unei dezvol
tări mai accentuate, economice și sociale 
a patriei noastre.

Planul cincinal orientează economia na
țională spre un înalt ritm de creștere, 
punînd accent pe laturile calitative ale 
activității, pe dezvoltarea rapidă a ramu
rilor industriale moderne, se înscrie în 
exigențele impuse de revoluția tehnico- 
științifică contemporană. Totodată, una 
’din problemele de bază ale noului cinci
nal o constituie accelerarea dezvoltării 
producției agricole, făurirea unei agricul
turi intensive, de înalt randament.

Tn această etapă, dezvoltarea cercetării 
științifice capătă un rol primordial, știința 
fiind chemată să contribuie nemijlocit la 
realizarea obiectivelor cincinalului. Con
tinua perfecționare a învățămîntului pu
blic, a calificării profesionale, corespun
zător cerințelor actuale și de perspectivă 
ale economiei și culturii, reprezintă, de 
asemenea, factori esențiali ai progresului 

‘economic și social. Se vor continua efor- 
turi’e de perfecționare a activității de 
conducere în toate sectoarele, asigurîndu- 
se participarea tot mai largă a oameni
lor muncii la adoptarea deciziilor și în
făptuirea programelor de dezvoltare eco
nom •‘-■'ă și socială.

întreaga activitate pe care o vom des
fășura în acest cincinal urmărește creș
terea în continuare a nivelului de trai 
material și spiritual al populației — țe
lul suprem al întregii politici a partidu
lui și statului nostru. Va fi creat un nu
măr mare de noi locuri de muncă în 
economia națională, se va înfăptui un an
samblu de măsuri privind majorarea ge
nerală a salariilor, oreșterea veniturilor 
'țărănimii, mărirea pensiilor, îmbunătăți- 
’rea alocației pentru copii, continuarea 
In ritm susținut a construcțiilor de locu
ințe. sporirea fondurilor destinate acțiu
nilor social-culturale.

înfăptuirea planului cincinal 1971—1975 
va ridica țara noastră pe o treaptă su
perioară de dezvoltare, va marca un pas 
Important pe calea apropierii sale de ni
velul țărilor dezvoltate din punct de 
vedere economic, pe calea transpunerii 
in viață a obiectivului fundamental sta
bilit de Congresul al X-lea al Partidului 
Comunist Român — edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Consiliul Național dă o înaltă apreciere 
muncii susținute, pline de elan patrio
tic, desfășurate de oamenii muncii de la 
orașe și sate, pentru îndeplinirea planu
lui pe acest an, succeselor obținute în în
tâmpinarea gloriosului semicentenar al 
■Partidului Comunist Român. Aceste _ rea
lizări ilustrează grăitor realismul obiecti
velor stabilite, ecoul puternic stîrnit în 
‘conștiința oamenilor muncii de prevede
rile cincinalului, elanul și hărnicia cu 

‘care au trecut la transpunerea lor în via- 
Jâ, sub conducerea partidului. Rezulta
tele de pînă acum evidențiază, în același 
^timp, existența unor importante rezerve 
In toate sectoarele de activitate, necesi- 
•tatea și posibilitatea punerii lor în va- 
floare prin eforturile unite ale tuturor ce
lor ce muncesc.

Pentru a da viață, în mod exemplar, 
noului plan» cincinal, pentru a mobiliza 
integral rezervele materiale și Spirituale 
’ale țării, Consiliul Național al Frontului 
Jjnității Socialiste adresează muncitori
lor, țăranilor, intelectualilor, tuturor cetă- 

"țenilor de la orașe și sate, români, ma
ghiari, germani și de alte naționalități, 
tineri și vîrstnici, bărbați și femei, între
gului popor, următoarea

CHEMARE

in acest fel o înaltă îndatorire patrio
tică I Adresăm eroicei noastre clase mun
citoare, cadrelor de specialiști chemarea 
de a-șl dedica cunoștințele, experiența 
șl spiritul inovator promovării tehnicii 
noi, extinderii automatizării, creșterii pro
ductivității muncii, realizării de produsa 
cu parametri calitativi superiori, aslgu- 
rînd — prin deplina valorificare a tutu
ror capacităților de producție, a surselop 
de materii prime și materiale, a forței do 
muncă, precum și prin continua reducere 
3 cheltuielilor materiale — ridicarea efi
cienței economice a tuturor întreprinde
rilor.

Țărani cooperatori, 
Lucrători din întreprinderile 
agricole de stat și stațiunile 
de mecanizare a agriculturii, 
Oameni ai muncii de la sate,

Uniți-vă eforturile și priceperea pentru 
țpfăptuirea prevederilor programului de 
dezvoltare intensivă și multilaterală a 
agriculturii noastre socialiste elaborat de 
partid; extindeți activitățile cu caracter 
industrial, participați efectiv la acțiunea 
de sistematizare și dezvoltare social-eco- 
nomică a localităților rurale ’. Folosind ra
țional pămîntul, condițiile tot mai bune 
de înzestrare tehnică de care dispune 
agricultura noastră, promovînd pe scară 
largă tehnica avansată, asigurați creșterea 
continuă a producției vegetale și ani
male, pentru o bună aprovizionare a 
populației, întărirea economică a coopera
tivelor agricole, perfecționarea activității 
unităților agricole de stat, în interesul 
propriu și al întregii țări.

Lucrători de Ia consiliile popu
lare, din comerț și cooperație, din 
industria locală și unitățile de 
servicii pentru populație,

Consiliul Național al Frontului Unității 
Socialiste vă cheamă să aduceți o con
tribuție sporită la satisfacerea în con
diții tot mai bune a cerințelor de con
sum ale oamenilor muncii, la înfăptuirea 
obiectivelor noului cincinal privind ridi
carea nivelului de trai al poporului. Ac
ționați cu perseverență și spirit de iniția
tivă pentru valorificarea tuturor resurse
lor locale în vederea sporirii și diversi
ficării producției bunurilor de larg con
sum. pentru aprovizionarea tot mai bună 
a orașelor și satelor cu mărfuri indus
triale și produse alimentare, pentru ex
tinderea și îmbunătățirea continuă a pres
tărilor de servicii, a activităților edilitare 
și de gospodărie comunală, pentru deser
virea atentă, civilizată, corespunzătoare 
cerințelor și exigențelor sporite ale popu
lației.

Oameni de știință, 
Lucrători din institutele 
de cercetări și proiectări,

Contribuiți tot mai intens prin activi
tatea voastră creatoare la eforturile în
tregului popor pentru progresul multila
teral al economiei naționale, la dezvol
tarea științei românești, la creșterea ro
lului ei în viața socială. Consacrați-vă 
talentul și capacitatea științifică conce
perii de noi tehnologii, mașini, instalații 
cu performanțe superioare, lărgirii ba
zei de materii prime și substanțe utile, 
a surselor energetice, creării de noi so
iuri de plante și rase de animale produc
tive, noi bunuri de consum, satisfacerii 
multiplelor nevoi ale societății I

Proiect

Muncitori, tehnicieni, 
ingineri, economiști,

Consacrați-vă întreaga energie continuă
rii operei de industrializare a țării, dez
voltării rapide a ramurilor industriale 
'moderne, cu conștiința că vă îndepliniți

Oameni de artă și cultură,
Creați noi opere inspirate din clocotul 

construcției socialiste, opere care să dea 
întruchipare artistică eroismului și fru
museții faptelor oamenilor muncii, să-i 
însuflețească în activitatea lor pentru în
făptuirea obiectivelor noului cincinal ! 
Exprimînd cu și mai mare forță năzu
ința și idealurile poporului nostru, veți 
contribui la ridicarea continuă a nivelu
lui de cultură al maselor, la dezvoltarea 
conștiinței lor socialiste, la afirmarea înal
telor virtuți morale caracteristice omului 
nou, veți spori patrimoniul de valori spi
rituale al patriei noastre socialiste.

Profesori, învățători, educatori,
Consacrați-vă întreaga activitate dezvol

tării și perfecționării învățămîntului, în
tăririi legăturii sale cu practica, pregătirii 
temeinice a elevilor și studenților, ridi
cării nivelului lor de cunoștințe profesio
nale și de cultură generală, educării lor 
în spiritul înaltelor idealuri socialiste, 
formării lor ca fii devotați și activi ai 
patriei!

Femei din România,
Punînd în valoare hărnicia, pricepe

rea și spiritul vostru de responsabilitate 
care se bucură de prețuirea întregului 
popor, contribuiți în tot mai mare măsură 
la sporirea producției de bunuri, la or
ganizarea și perfecționarea vieții social- 
economice, la îmbunătățirea calității măr
furilor și doservirii populației. Indeplinln-

du-vă, cu conștiinciozitatea care vă ca
racterizează, îndatoririle profesionale și 
gospodărești, puteți da un aport prețios 
la îmbunătățirea continuă a condițiilor de 
muncă și de trai, la ridicarea bunăstării 
familiilor, la înflorirea orașelor și satelor 
patriei.

Tineri ai patriei noastre,
Cu energia și pasiunea tinerească de 

care de atîtea ori ați dat dovadă în rea
lizarea unor impresionante lucrări de con
strucții economice' și sociale pe întreg în
tinsul patriei — munciți în fabrici, pe 
șantiere și pe ogoare pentru înfăptuirea 
obiectivelor însuflețitoare ale noului cin
cinal 1 Străduiți-vă fără preget pentru a 
vă însuși știința și cultura, pentru per
fecționarea calificării profesionale, pre- 
gătiți-vă temeinic spre a deveni oameni 
înaintați, demni făuritori ai societății so
cialiste multilateral dezvoltate!

Soldați, subofițeri, maiștri militari 
și ofițeri ai Republicii Socialiste 
România,

Stînd de strajă cuceririlor revoluțio
nare ale poporului nostru, pregătindu-vă te
meinic pentru apărarea patriei, partici
pați și în viitor, cu tot elanul și abne
gația voastră ostășească, alături de oa
menii muncii de la orașe și sate, la în
făptuirea marilor obiective înscrise în 
planul cincinal, contribuind astfel prin 
munca voastră la progresul economiei na
ționale !

Cetățene și cetățeni,
In cadrul planului general de dezvol

tare a patriei în perioada 1971—1975, 
realizarea Programului Național de gos
podărire rațională a resurselor de apă. 
extinderea lucrărilor de irigații, îndiguiri, 
desecări, combaterea eroziunii solului și 
apărarea împotriva inundațiilor, are o 
Importanță deosebită. Realizarea la timp 
și în bune cnodițiuni a lucrărilor prevă
zute va contribui la creșterea capacității 
productive a pămîntului, la sporirea pro
ducției agricole, va avea un rol hotărî tor 
în apărarea orașelor și satelor, a obiec
tivelor economice și a avutului populației 
împotriva calamităților naturale.

Uniți-vă eforturile, contribuiți prin 
muncă voluntară, patriotică, la efectua
rea lucrărilor de păstrare și utilizare a 
resurselor naturale, a apei și solului — 
problemă vitală, de interes național, de 
care depind în mare măsură dezvoltarea 
economiei și îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale poporului!

Cetățene și cetățeni, 
Tineri și vîrstnici,
Oameni ai muncii de toate națio
nalitățile din Republica Socialistă 
România,

Avem un program măreț și însuflețitor 
do dezvoltare multilaterală a României 
socialiste în perioada anilor 1971—1975. 
Prezentul și viitorul luminos al patriei, 
creșterea bunăstării oamenilor muncii, a 
familiilor lor, sînt nemijlocit legate de 
activitatea pe care o depune fiecare ce
tățean al țării pentru dezvoltarea susți
nută a forțelor de producție, a industriei 
și agriculturii, a economiei naționale în 
ansamblul său, a științei, învățămîntului 
Și culturii, pentru realizarea tuturor obiec
tivelor înscrise în planul cincinal. Stă în 
puterea muncitorilor, țăranilor, intelectua
lilor, a minunatului nostru popor, să în
făptuiască mărețul program pe care ni 
l-am propus pentru viitorii cinci ani, să 
asigure, sub conducerea încercată a glo
riosului nostru partid comunist, înălțarea 
României pe noi culmi ale civilizației so
cialiste.

Consiliul Național al Frontului Unității 
Socialiste cheamă sindicatele, organiza
țiile Uniunii Tineretului Comunist, co
mitetele și comisiile femeilor, organiza
țiile cooperatiste, consiliile oamenilor 
muncii ale naționalităților conlocuitoare 
șl celelalte organizații de masă și ob
ștești să desfășoare o suținută muncă po- 
■litică și organizatorică pentru antrenarea 
maselor largi populare la uriașul efort 
constructiv condus de partid, să pună în 
valoare inițiativa și energia cetățenească 
în vederea realizării tuturor obiectivelor 
cincinalului.

CONSILIUL NAȚIONAL AL FRONTU
LUI UNITĂȚII SOCIALISTE IȘI EXPRI
MA DEPLINA ÎNCREDERE CA, ÎNSU
FLEȚIȚI DE UN FIERBINTE PATRIO
TISM. VEȚI PARTICIPA CU TOȚII, CU 
ÎNTREAGA RĂSPUNDERE CE REVINE 
FIECĂRUIA LA LOCUL DE MUNCA, 
PRINTR-0 LARGA MOBILIZARE A 
ENERGIILOR CREATOARE, LA REALI
ZAREA ÎN CONDIȚIUNI OPTIME A PLA
NULUI CINCINAL, CONTRIBUIND AST
FEL LA CREȘTEREA POTENȚIALULUI 
ECONOMIC AL ȚARII, LA RIDICAREA 
NIVELULUI DE TRAI AL CELOR CE 
MUNCESC DE LA ORAȘE ȘI SATE, LA 
ÎNFLORIREA SCUMPEI NOASTRE PA
TRII.

CONSILIUL NAȚIONAL AL' 
FRONTULUI UNITĂȚII 

SOCȚyjȘȚE

REDACȚIA 
ȘI ADMINISTRAȚIA 

ZIARULUI
Petroșani, strada Republicii nr. 90

Telefoane» redactor șef — 16 38|
redactor șef adjunct șl secretariat de 
redacție — 1662 ; secțiile ziarului, prin 
centrala — 1220 (1221): viața de partid 
— Interior 71 ; social — Interior 74 ț 
economicii — interior 32 i cultură—invfl- 
(ămînt — Interior 41 : administrație — 
interior 68 j prin Centrala cărbunelui — 
26!) După ora 16, telefon de serviciu — 
1663.

LEGE
CU PRIVIRE U ORGANIZAREA Șl CONDUCEREA

UNITAflLOR ECONOMICE OE STAT
Consiliul de Miniștrii a elaborat proiectul de lege cu 

privire Ia organizarea și conducerea unităților economice 
de stat.

Potrivit practicii democratice promovate în mod con
secvent de conducerea partidului nostru de a consulta ma
sele largi în problemele hotărîtoare ale vieții economice, 
politice și sociale ale țării, acest proiect de lege este supus 
dezbaterii publice pentru a da posibilitate conducătorilor 
unităților economice, membrilor comitetelor de direcție și 
ai consiliilor de administrație, ai organelor sindicale, spe
cialiștilor, tuturor oamenilor muncii din întreprinderi și 
instituții de a-și aduce contribuția la îmbunătățirea și 
definitivarea lui.

Observațiile, propunerile și sugestiile se vor trimite, 
pînă Ia 20 iunie 1971, comisiilor economice județene, Mi
nisterului Muncii, Consiliului Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor, presei centrale și locale.

In ansamblul măsurilor de 
perfecționare a vieții economi
ce și sociale din țara noastră 
— adoptate pe baza hotărîrilor 
Conferinței Naționale din 1967 
șl ale Congresului al X-lea al 
partidului — un loc de seamă 
ocupă delimitarea mai bună a 
rolului întreprinderii, constitu
irea centralelor industriale, ex
tinderea atribuțiilor unităților 
lucrative, promovarea consec
ventă a principiilor muncii și 
conducerii colective în econo
mie.

întreprinderile, unități eco
nomice de bază, în care se des
fășoară producția de bunuri 
materiale, asigură executarea 
ritmică și integrală a sarcini
lor planificate, folosirea com
pletă a capacităților producti
ve, modernizarea proceselor teh
nologice, gospodărirea judicioa-* 
să a mijloacelor materiale și 
bănești. Desfășurîndu-și acti
vitatea în cadrul centralelor sau 
aparținînd direct de ministere, 
de alte organe centrale și con
silii populare, întreprinderilor 
11 se asigură cadrul necesar 
pentru a acționa operativ și e- 
ficient în realizarea producției 
și pentru obținerea unei efici- 
ențe maxime.

Centralele industriale și ce
lelalte unități asimilate, se con
stituie pe principiul concentră
rii orizontale sau verticale a 
producției și reunesc, în mari 
unități economice, in raport de 
specificul proceselor tehnolo
gice, amplasarea geografică și 
alți factori economici, între
prinderi cu profil apropiat sau 
din ramuri conexe. Ele au sar
cina de a dezvolta specializa
rea și cooperarea în producție 
între unitățile componente, de 
a organiza executarea în mod

centralizat a activităților de 
cercetare, proiectare, pregătire 
și realizare a investițiilor, de 
aprovizionare tehnico-materială 
și desfacere, precum și alte ac
tivități, care se justifică din 
punct de vedere economic.

Colectivul fiecărei unități e- 
conomice de stat administrea
ză o parte a avuției naționale 
a întregului popor. In dubla 
lor calitate de producători și 
proprietari, oamenii muncii 
poartă răspunderea în fața so
cietății pentru modul cum sînt 
atilizate fondurile materiale și 
financiare încredințate, au în
datorirea de a se preocupa ne
încetat de asigurarea bunului 
mers al unității în care lucrea
ză.

In cadrul măsurilor de per
fecționare a organizării și con
ducerii economiei, constituirea 
organelor de conducere colec
tivă, comitetele de direcție, 
consiliile de administrație, in
stitution alizarea adunărilor ge
nerale ale salariaților asigură 
ridicarea la un nivel superior 
a muncii de conducere, în 
concordanță cu exigențele actua
le ale progresului economic, 
contribuie la adîncirea demo
crației socialiste, creează un ca
dru corespunzător pentru par
ticiparea directă a maselor ia 
conducerea vieții economice, a 
întregii opere de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate în România.

Pentru a preciza atribuțiile 
și modul de organizare a uni
tăților economice de stat, com
petențele și răspunderile orga
nelor de conducere colectivă 
din întreprinderi și centrale, 
precum și rolul adunărilor ge
nerale ale salariaților, Marea 
Adunare Națională adoptă pre
zenta lege i

CAPITOLUL I

Organizarea
și funcționarea
întreprinderilor

ART. 1. — întreprinderea’este 
unitate de bază a producției și 
are ca obiect de activitate, în 
funcție de specific, producerea 
de bunuri, executarea de lu
crări, prestarea de servicii, a- 
provizionarea și desfacerea pro
duselor.

întreprinderea este unitate 
economică cu autonomie în 
gospodărirea fondurilor in 
scopul folosirii întregului po
tențial economic ; răspunde fa
ță de organul căruia îi este 
subordonată, de îndeplinirea 
planului și a indicatorilor eco
nomici financiari.

ART. 2. — întreprinderile se 
organizează și funcționează pe 
principiul gestiunii economice, 
întreprinderile au personalitato 
juridică pe care o exercită de 
la data înregistrării lor la Mi
nisterul Finanțelor sau în ca
zul celor de subordonare lo
cală, la organele financiare ju
dețene și al municipiului Bucu
rești.

întreprinderile au plan pro
priu, corespunzător activității 
pe care o desfășoară, .parte in
tegrantă a planului de stat, 
încheie bilanț, au-cont la bancă, 
beneficiază de credite bancare,

Carnet cultural
Spectacol în reluare :

„Spargere la miezul nopții“
Mîine, la ora 19, în sala 

Teatrului de stat, după o pe
rioadă de turnee, se reia 
spectacolul de succes cu co
media în două părți „Spar
gere la miezul nopții" a seri-

itorului iugoslav Miroslav 
Mitrovici. In distribuție, ac
torii Dumitru Drăcea, Mar
cel Popa, Paulina Codreanu, 
Claudia- Popescu, Nicolao Ni- 
colae, în regia artistică a lui 
Călin Florian.

„Mureș Mureș11
Orchestra populară a Fi

larmonicii de stat din Arad 
prezintă mîine, la ora 20, în 
sala Casei de cultură din Pe
troșani, spectacolul folcloric

,Mureș-Mureș“. Dumitru Con
stantin și Ilie Muțiu, cola
boratori ' ai radioteloviziunii, 
apar alături de soliștii vocali 
și instrumentiști din Arad ai 
muzicii populare.

au relații economice și finan
ciare cu alte unități.

ART. 3. — întreprinderile a- 
parțin direct de ministere, alte 
organe centrale ale administra
ției de stat, consilii populare 
sau de centrale, potrivit actu
lui lor de înființare. Prin actul 
de înființare a întreprinderii 
se stabilesc obiectul aotivită- 
ții, denumirea și sediul prin
cipal.

întreprinderile de interes 
republican se înființează prin 
hotărîri ale Consiliului de Mi
niștri ; întreprinderile de in
teres local se înființează prin 
hotărîri ale cosiliilor populare.

Desființarea întreprinderilor, 
modificarea obiectului activi
tății, denumirii și sediului se 
fac de către organele care au 
în competență înființarea lor.

ART. 4. — întreprinderile se 
înzestrează la înființare cu fon
duri fixe și se dotează cu mij
loace circulante proprii, nece
sare desfășurării activității lor.

Fondurile fixe nu pot fi în
străinate, ipotecate sau gajate 
și nu pot fi urmărite pe nici o 
cale și în temeiul niciunui ti
tlu.

Fondurile fixe devenite dis
ponibile, aflate în stare de 
funcționare ori uzate, se trans
feră, se valorifică sau se lichi
dează, după caz, potrivit legii.

Dotarea cu mijloace circulan
te se face de către ministere, 
alte organe centrale ale admi
nistrației de stat sau comitete
le executive ale consiliilor popu
lare județene și al municipiu
lui București, după caz, din 
fondurile înscrise în bugetul de 
stat, cu avizul Ministerului 
Finanțelor, respectiv al orga
nelor financiare locale.

Mijloacele circulante, cu ex
cepția mijloacelor bănești, nu 
pot fi urmărite pentru niciun 
fel de creanțe.

Creșterile de mijloace circu
lante de la un an la altul se 
acoperă în cursul perioadei de 
plan prin credite bancare, ram
bursabile din resursele prevă
zute în acest scop.

Mijloacele circulante se uti
lizează în cadrul normativului 
total aprobat pe ramuri de ac
tivitate. Disponibilitățile de 
fonduri bănești ce apar în cursul 
executării planului la unele 
elemente ale normativului mij
loacelor circulante pot fi folo
site pentru acoperirea unor ne
voi suplimentare temporare la 
alte elemente.

ART. 5. — întreprinderile sub
ordonate ministerelor, celorlal
te organe centrale ale adiminis- 
trației de stat și consiliilor 
populare au relații directe cu 
bugetul de stat. întreprinderile 
din cadrul centralelor realizea
ză relațiile cu bugetul de stat 
prin intermediul centralei din 
care fac parte: ele efectuea
ză direct vărsămintele repre
zentând impozitul pe circulația 
mărfurilor și alte venituri cu
venite bugetului de stat.

ART. 6. — Beneficiile aprobate 
prin planul financiar al între
prinderilor se repartizează, po
trivit legii, pentru i nevoi fi
nanciare privind producția și 
investițiile ; vărsăminte la bu
getul de stat sau la dispoziția 
centralei, în funcție de subor
donarea întreprinderii; constitu
irea fondului de premiere, pre
cum și pentru alte destinații 
legale.

Beneficiile obținute peste 
plan, rămase după acoperirea 
nevoilor financiare'proprii, po
trivit legii, se repartizează în 
funcție de subordonarea între
prinderilor, la bugetul de stat 
sau la centrală.

ART. 7. — întreprinderea cons
tituie la dispoziția sa în condi
țiile legii, următoarele fonduri i

— fondul pentru efectuarea 
de modernizări, îmbunătățiri 
ale tehnologiei producției, pre
cum și pentru lucrări de repa
rații capitale, în afara celor 
planificate a se executa din 
cheltuielile de producție sau 
circulație, în limita unei cote de 
pînă la 25 la sută din amorti
zarea aferentă fondurilor fixe 
utilizate după expirarea duratei 
de serviciu normate ;

— fondul pentru tehnica 
nouă ;

— fondul de premiere pentru 
acordarea de premii anuale, 
premii pentru economii de ma
terii prime, materiale și forță 
de muncă, pentru depășirea sar
cinilor de export și reducerea 
importurilor, precum și premii 
pentru realizări deosebite în 
cursul anului ;

— fondul pentru efectuarea 
unor lucrări de investiții so
ciale i locuințe, creșe, cămine, 
cantine, dispensare și altele simi
lare, din beneficiile peste plan 
ale anului anterior, în cadrul 
cotelor stabilite prin planurile

pentru întrepriiȚdcrilo

din cadrul centralelor, fondul 
se constituie la nivelul centra
lei •

— alte fonduri prevăzute de 
dispozițiile legale.

ART. 8. — întreprinderea bene
ficiază de fonduri repartizata 
de organul căruia îi este subor
donată, din cele ce se constitu
ie centralizat la nivelul acestu
ia.

ATRIBUȚII
ART. 9. — In domeniul plani

ficării și controlului îndepli
nirii sarcinilor de plan, între
prinderea are următoarele a- 
tribuții principale 1

a) elaborează planul cincinal 
și planurile anuale îmbunătăți
te, pentru întreaga sa activita
te. asigurînd folosirea maximă 
a tuturor capacităților de pro
ducție și a celorlalte resurse 
pe care le are la dispoziție și 
ținînd seama de posibilitățile 
de asigurare a materiilor prime 
și materialelor necesare, pre
cum și de desfacere a produse
lor realizate atît pe piața in
ternă cit și la export; elabo
rează studii de prognoză pri
vind dezvoltarea în perspecti
vă ; planul astfel elaborat se 
corelează cu prevederile planu
lui de stat de dezvoltare a ra
murilor și a economiei națio
nale în ansamblul său, de că
tre organul ierarhic superior și 
se aprobă de conducerea colec
tivă a acestuia;

b) asigură relații de coopera
re cu alte unități economice ;

c) urmărește și răspunde de 
îndeplinirea ritmică și integra
lă a planului și raportează pe
riodic organului căruia îi este 
subordonată, asupra realizării 
acestuia ;

d) organizează evidența ca
pacităților de producție, con
trolează modul de folosire a 
lor și ia măsuri pentru crește
rea gradului de utilizare a a- 
cestora ;

ART. 10. — In domeniul cerce- 
tării-dezvol tării, întreprinderea 
are următoarele atribuții prin
cipale i

A. Cercetare 
și proiectare

a) elaborează planul propria 
de cercetare și proiectare pre
cum și planul tehnic ; face pro
puneri pentru temele de cer
cetare care să fie cuprinse în 
planul de stat;

b) elaborează studii, cercetări, 
documentații și proiecte pentru 
dezvoltarea produselor, dezvol
tarea și modernizarea utilaje
lor, reutilâri, extinderi de ca
pacități de producție, perfecți
onarea proceselor tehnologice, 
introducerea de metode și pro
cedee noi, introducerea în fa
bricație a unor materiale noi, 
înlocuirea de materiale defici
tare ; ia măsuri pentru aplica
rea acestora;

c) aplică în producție și ur
mărește rezultatul valorificării 
studiilor și cercetărilor științi
fice proprii și a celor primite 
de la organul ierarhic superi
or ;

d) organizează laboratorul de 
cercetare uzinală și colaborea
ză cu unități de cercetare și 
cu institute de învățămînt su
perior pentru realizarea teme
lor proprii de cercetare ;

e) organizează activitatea de 
invenții-inovații; elaborează pro
iecte de standarde, nor
me interne, prospecte și in
strucțiuni de folosire pentru 
produsele care intră în no
menclatura sa.

B. învestirii 
și construcții

a) elaborează planul de in
vestiții și dc finanțare Și cre
ditare a acestora ;

b) asigură in termen docu
mentațiile tehnico-economico 
necesare pentru realizarea in
vestițiilor ;

c) stabilește indicatorii teh- 
nico-economici pentru investi
ții, în Urnita competențelor a- 
cordate ;

d) încheie contracte de ani 
trepriză pentru executarea lu
crărilor de investiții ; organi
zează executarea de lucrări în 
regie proprie ;

e) încheie contracte, întocmeș
te, în colaborare cu furnizo
rii, grafice pentru livrarea u- 
tilajelor, corelate cti termenele 
de punere în funcțiune a in
vestițiilor ;

f) urmărește realizarea resur
selor proprii destinate finanță
rii investițiilor ;

g) urmărește realizarea obi- 
ectiv^Jor de investiții și răs
punde de punerea în funcțiune

('Qoțitințiare fu jxig. a 2-a[
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Lege cu privire Ia organizarea și conducerea 
unităților economice de stat

(Urmare din pag. 1)

*«» termen a noilor capacități 
ț' Jc realizarea integrala a in
dicatorilor tehnico-economiei a- 
probați; organizează și apro
bă potrivit competențelor sta- 
briile, recepția lucrărilor de 
Investiții.

Organizarea 
producției 

ți a muncii
a) asigură organizarea pe 

baze științifice a activității de 
conducere, ia măsuri pentru 
Introducerea metodelor moder
ne în acest domeniu, în care 
eeop efectuează studii privind 
perfecționarea structurii orga
nizatorice, raționalizarea siste
mului informațional și intro
ducerea treptată a metodelor 
moderne de calcul, elaborarea 
ți perfect ionarea regulamente
lor de organizare și funcțio
nare ;

b) ia măsuri pentru organi
zarea științifică a producției, 
elaborează studii privind or
na ni zarea proceselor de pro
ducție. organizarea judicioasă 
a activităților auxiliare, perfec
ționarea metodelor de fabri
cație și asigură extinderea și 
generalizarea acestora;

c) asigură îmbunătățirea con
tinuă a organizării și normării 
muncij și elaborează normati
ve și norme unificate specifice 
domeniului său de activitate;

d) elaborează planul de nor
mare a muncii și ia măsuri 
pentru îndeplinirea lui, asigu- 
♦ând aplicarea normelor funda
mentate științific la toate acti
vitățile și categoriile de per
sonal Și stabilește măsuri pen
tru ridicarea nivelului calita
tiv al acestora ;

e) stabilește programul de 
măsuri pentru îndeplinirea sar
cinii planificate de creștere a 
productivității muncii Și asigu
ră aplicarea acestuia în scopul 
utilizării eficiente a resurselor 
vie care dispune.

ART. 11. — In domeniul pro
ducției, întreprinderea are ur
mătoarele atribuții principale i

a) organizează și răspunde de 
îndeplinirea planului de pro
ducție în condiții de eficiență 
ridicată, prin folosirea comple
tă a capacităților de produc
ție și utilizarea rațională a 
forței de muncă și a timpului 
dc lucru ;

b) elaborează documentația 
de pregătire tehnică a produc
ției ; asigură aplicarea unor 
metode moderne de pregătire 
— programare — lansare și 
urmărire a producției;

c) asigură realizarea ritmică 
a producției pe baza programe
lor proprii de fabricație :

d) stabilește lucrările de mi
că mecanizare, asigură docu
mentațiile și realizarea lor;

e) stabilește măsuri pentru 
realizarea de produse de cali
tate superioară, organizează 
controlul tehnic al calității pe 
fa/e de fabricație, asigură do
cumentații tehnice pentru rea-1 
Uzarea de produse noi și mo
dernizarea celor existente :

f) asigură reducerea consu
murilor specifice, optimizarea 
ciocurilor de valori materiale, 
reducerea cheltuielilor neeco- 
nomicoase din activitatea pro
prie și creșterea rentabilității 
produselor ;

g) asigură funcționarea, folo
sirea rațională, întreținerea, 
repararea Și modernizarea mij
loacelor de producție ;

h) asigură alimentarea cu e- 
nergie, aburi etc., a procesului 
d« producție și ia măsuri pen
tru folosirea rațională a insta
lațiilor termo-energetice și u- 
*ilizarea eficientă a combustibi
lului și energiei ;

i) asigură aplicarea normelor 
de protecția muncii în vederea 
prevenirii accidentelor de mun
că și a îmbolnăvirilor profe
sionale, precum și măsurile su
plimentare necesare, în raport 
de condițiile specifice din uni
tate ; întocmește programul 
lucrărilor de protecția muncii 
șj asigură îndeplinirea lui.

ART. 12. In domeniu) comer
cial, întreprinderea are urmă
toarele atribuții principale !

Aprovizionare 
lehnieă-materială
a) elaborează necesarul pro

duselor de aprovizionat și în
cheie contracte economice de 
lungă durată, anuale sau pe 
perioade mai mici, urmărește 
și răspunde de realizarea lor;

b) elaborează normele de 
consum pentru materii prime 
materiale, combustibili și ener
gic. încadrîndu-se în normele 
•bligatorii stabilite pe econo
mie ; ia măsuri pentru res
pectarea normelor aprobate ;

e) asigură aprovizionarea rit
mică cu materii prime, mate
riale. combustibili și energie;

d) propune organului căruia îi 
«te subordonată, fondurile va
lutare necesare importurilor ți 
elaborează fișele tehnice pen- 
k u importul departamental ;

e) elaborează propuneri de 
aorme de stoc pentru materii 
prime, materiale, combustibili; 
ia măsuri pentru preîntimpi- 
narea formării de stocuri su- 
pranormative ;

f) organizează recepția, de
pozitarea, conservarea ș» trans
portul materiilor prime, mate
rialelor, semifabricatelor și pro
duselor.

B. Desfacere *
a) p.ntictoa la prospectarea 

piețeiur jn vederea cunoașterii 

necesităților dc consum pentru 
produsele din profilul său de 
ai li vitale ;

b) încheie contracte economi
ce dc lungă durată anuale sau 
pe perioade mai scurte pent)» 
desfacerea produselor sale și 
asigură portofoliul de comenzi 
necesar ; realizează sarcinile de 
export date de centrală sau 
minister, după caz ;

c) asigură reclama și prezen
tarea produselor ; elaborează și 
difuzează cataloage comerciale;

d) exercită atribuțiile și răs
punde de îndeplinirea sarcini
lor cc-i revin — potrivit legii 
— în calitate dc coordonator 
de balanțe ;

c) participă la expoziții, de
monstrații practice și tirguri 
în țară și în străinătate pen
tru produsele pe care le rea
lizează ;

f) organizează urmărirea în 
exploatare a instalațiilor și n- 
t Siajelor^ precum și activita
tea dc „service* potrivit clau
zelor contractuale ;

g) răspunde de rezolvarea re- 
clamațiilor referitoare la calita
tea producției, ambalaje, ter
mene dc livrare sau alte con
diții prevăzute în contractele 
economice interne și externe.

ART. 13. — In domeniul finan- 
ciar-contabil, întreprinderea are 
următoarele atribuții principale i

a) elaborează planul financiar 
de perspectivă și anual, pe baza 
analizelor și studiilor proprii, 
precum și a orientărilor primi
te de la organul căruia îi este 
subordonată; după aprobare 
răspunde de îndeplinirea pla
nului financiar;

b) asigură efectuarea la ter
men și în cuantumul stabilit 
a vărsămintelor cuvenite bu
getului de stat sau organului 
ierarhic superior, după caz;

c) elaborează propuneri pen
tru proiectele planului de cre
dite și de casă, pentru nevoi 
suplimentare poate solicita cre
dite la unitatea bancară la care 
are cont;

d) efectuează studii și analize 
cu privire la eficiența fonduri
lor de producție, evoluția acu
mulărilor bănești, a structurii 
cheltuielilor materiale, a stocu
rilor de valori materiale și a 
altor indicatori financiari;

e) face inventarierea bunuri
lor patrimoniale și valorifică 
rezultatele inventarierii ;

f) organizează și exercită con
trolul financiar preventiv șl 
controlul gestionar de fond asu
pra gospodăririi mijloacelor 
materiale și bănești ;

g) stabilește, 'n condițiile 
legii, prețuri și tarife pentru 
produse, lucrări sau prestări de 
servicii ;

h) efectuează recalcularea pe
riodică ,a normativelor mijloa
celor circulante și ia măsuri 
pentru accelerarea vitezei de 
rotație a acestora ; urmărește 
situația stocurilor de valori ma
teriale și ia măsuri pentru în
cadrarea în normativul total «1 
mijloacelor circulante;

i) organizează și conduce con
tabilitatea ; întocmește bilanțul 
contabil și situația principali
lor indicatori economico-finan- 
ciari;

j) stabilește, potrivit legii, tre
cerea pe scama cheltuielilor de 
producție a lipsurilor de valori 
materiale constatate la inven
tariere peste normele legale. In 
cazurile în care acestea nu se 
datorase vinci cuiva, precum și 
scăderea din contabilitate a 
oricăror altor pagube.

ART. 14. In domeniul activi
tății de personal, întreprinderea 
are următoarele atribuții prin
cipale i

a) organizează orientarea, se
lecționarea, încadrarea și pro
movarea personalului potrivit 
cerințelor stabilite pentru fle-
are loc de muncă ; asigură e- 

vidența cadrelor; ia măsuri 
pentru aplicarea unor criterii 
obiective de apreciere anuală a 
salariaților în scopul repartiză
rii și utilizării judicioase a a- 
cestora ;

b) stabilește necesarul de ca
dre în perspectivă, pe specia
lități ;

c) întocmește planul propriu 
de pregătire a cadrelor cu ți 
fără participare în producție; 
organizează pregătirea cadrelor 
prin cursuri de calificare, școli 
profesionale, ucenicie la locul 
de muncă, școli de maiștri ți 
altele, pe baza planului de șco
larizare și în limita fondurilor 
alocate prin plan ; colaborează 
cu instituțiile de învățămlnt su
perior ; organizează și urmă
rește practica în producție a ele
vilor și studenților ;

d) organizează perfecționarea 
pregătirii lucrătorilor prin in
struire la locul de muncă, 
cursuri organizate în unitate, 
studiu individual, stagii de 
practică sau prin alte forme ce 
se desfășoară în afara unității, 
atît în domeniul tehnologic rft 
și în probleme de conducere și 
organizare ;

e) asigură baza materială, 
dotarea unităților școlare și ca
drelor didactice de specialitate 
necesare ;

f) asigură aplicarea princi
piilor generale privind salariza
rea și perfecționarea formele» 
de stimulare materială a tutu
ror salariaților, atît în ceea ce 
privește legarea mai strânsă a 
retribuției lor de rezultatele ob
ținute de fiecare In parte, dl 
și de rezultatele de ansamblu 
obținute ;

g) ia măsuri pentru organiza
rea activității de apărare a se
cretului de stal;

h) ia măsuri pentru îmbună
tățirea condițiilor de muncă 
și folosirea rațională a forței de 
muncă ;

i) stabilește măsuri pentru 
înființarea de cantine, crețe, 
grădinițe, spații dc cazare, pen
tru rezolvarea problemelor de 
asistență medicală precum și de 
asigurare a bazei materiale ne
cesare acțiunilor cultural spor
tive.

ART. 15. întreprinderile, din 
cadrul centralelor, exercită în 
întregime atribuțiile din dome
niul de producție precum și 
parțial atribuțiile corespunză
toare celorlalte domenii, care 
nu se justifică din punct de 
vedere economic să se realize
ze în mod centralizat. Atribuții 
cum sînt- cele privind cerceta-

CAPITOLUL II

Organizarea 
funcționarea 
centralelor

ART. 16. Centrala este o u- 
nitate economică autonomă, de 
producție, care cuprinde mai 
multe întreprinderi, fabrici, u- 
zine, exploatări, șantiere de 
construcții-montaj, secții și al
te unități dc producție ; ea 
poate avea în componența sa 
și unități de cercetare proiecta
re, comerț, exterior, aprovizio
nare, desfacere, prelucrare a- 
utomată a dalelor, pregătire și 
perfecționare a cadrelor, pres
tări de servicii Sau alte unități 
necesare îndeplinirii sarcinilor 
ce îi revin; centrala asigură 
conducerea nemijlocită a în
treprinderilor subordonate și a 
celorlalte unități din componen
ța sa.

Centrala se constituie de re
gulă pe structura unei mari 
întreprinderi ; gruparea unită
ților în centrale se face în prin
cipal, pe baza criteriului omo
genității produselor și al teh
nologiilor de fabricație, a] coo
perării, al integrării pe baza 
unor produse finite sau în 
funcție de amplasarea terito
rială a unităților componente.

ART. 17. Centralele industri
ale sau alte unități asimilate 
acestora — combinate, trusturi, 
grupuri de întreprinderi, de fa
brici sau de uzine — denumite 
in prezenta lege centrale, se 
organizează și funcționează pe 
principiul gestiunii economice.

ART. 18. Centralele au perso
nalitate juridică pe care a 
exercită de la data înregistrării 
lor la Ministerul ’Finanțelor 
sau în cazul celor de subor
donare locală, la organele fi- 
naciare județene și al munici
piului București.

Centralele sînt titulare de 
plan pentru indicatorii ce le 
sînt repartizați de ministere, 
celelalte organe centrale ale 
administrației de stat și consi
liile populare județene și a) 
municipiului București șj răs
pund față de acestea de înde
plinirea planului și de situa
ția economică-financiară a în
tregii activități. Ele încheie 
bilanț, au cont la bancă, bene
ficiază de credite bancare, au 
relații economice și financiare 
cu alte unități, precum și cu 
beneficiari și furnizori străini.

ART. 19. Centralele sînt su
bordonate ministerelor, celor
lalte organe centrale ale ad
ministrației de stat sau consi
liilor populare județene și al 
municipiului București.

Centralele subordonate mi
nisterelor și celorlalte organe 
centrale ale administrației de 
stat — unități de interes re
publican — se înființează prin 
hotărîri ale Consiliului de Mi
niștri; centralele subordonate 
consiliilor populare județene și 
al municipiului București — 
unități de interes local — se 
înființează de către acestea, cu 
aprobarea Consiliului de Mi
niștri.

Prin actul de înființare o 
centralei se stabilesc denumi
rea, obiectul activității ți se
diul principal.

Desființarea centralelor, mo
dificarea denumirii, obiectului 
activității șj sediului se fac de 
către organele care au în com
petență înființarea lor.

ART. 20. Centralele se înzes
trează la înființare cu- fonduri 
fixe Și se dotează cu mijloace 
circulante proprii, necesare des
fășurării activității la nivelul 
lor.

Prevederile art. 4 al prezen
tei legi referitoare la fondurile 
fixe și mijloacele circulante 
se aplică și pentru centrale.

ART. 21. Centralele au rela
ții directe cu bugetul de stat.

ART.22. Beneficiile aprobate 
prin planurile financiare ale 
centralelor se repartizează, po
trivit legii, pentru acoperirea 
unor nevoi financiare ale uni
tăților în subordine, finanțarea 
investițiilor centralizate, vărsă- 
minte )a buget, constituirea 
fondului pentru investiții ne
centralizate și a fondului de 
rezervă, precum și pentru alte 
destinații legale.

Beneficiile peste plan prelu
ate de la unitățile componente 
se repartizează pentru consti
tuirea fondului de investiți! 
sociale sau pentru alte destina
ții legale. Iar diferența se var
să la bugetul de stat, în con
dițiile prevăzute de lege.

ART. 23. Centrala constituie 
la dispoziția sa, potrivii legii, 
fondul pentru finanțarea in
vestițiilor centralizate, prin 
prelevări de la unitățile com- 

ren, proiectarea, investițiile, a- 
provizionarca și desfacerea, pre
gătirea și perfecționarea cadre
lor în unități special constitui
te, se exercită, dc regulă, în 
mod centralizat, de către cen
trale în folosul tuturor unități
lor componente. Centrala va sta
bili pentru fiecare întreprindere 
din componența ei, pe bază de 
criterii economice, ținind scamă 
de factori de influență speci
fici, limitele in care atribuțiile 
prevăzute la capitolul l pentru 
întreprinderi se exercită de 
către acestea și respectiv atri
buțiile ce sc realizează în irjod 
centralizat la nivelul centrajpi.

ponente din i fondul de amor
tizare, beneficii și din alte re
surse destinate investițiilor.

ART. 24. Centrala constituie 
la dispoziția sa un fond pentru 
investiții necentralizate alimen
tat din i

a) beneficii, în cote anuale 
diferențiate în funcție de ni
velul rentabilității planificate 
pentru activitatea de bază sta
bilite anual prin bugetul de 
stat;

b) amortizarea aferentă fon
durilor fixe a căror durată 
normată de serviciu a expirat, 
în cotă anuală de pînă la 15 
la sută.

Fondul prevăzut ]a aliniatele 
precedente se folosește pentru i 

investiții necentralizate 
productive de mare urgență, 
cum sînt cele destinate moder
nizării utilajelor și instalațiilor 
existente, achiziționării de a- 
parate de măsură și contro', 
îmbunătățirii tehnologiei pro
ducției, eliminării de locuri în
guste, completărilor de utilaje 
în spații existente, îmbunătă
țirii condițiilor de muncă, a- 
menajării și dezvoltării de spa
ții comerciale și depozite, dez
voltării secțiilor de prestări de 
servicii ;

— investiții social-culturale, 
inclusiv construcții de locuințe;

— rambursarea ratelor res
tante din creditele acordate 
pentru neconstituirea resurselor 
destinate finanțării investițiilor 
la nivel planificat precum și a 
celor din credite acordate pen
tru investiții centralizate în
scrise în planul de stat, neram
bursate, pînă la sfîrșitul anului 
din resursele prevăzute în acest 
scop ;

— alte destinații stabilite prin 
dispoziții legale.

Sumele rămase nefolosite se 
reportează în anul următor și 
se utilizează cu aceeași destina
ție.

AHT. 25. Centrala constituie 
la dispoziția sa un fond pen
tru efectuarea de modernizări, 
îmbunătățiri ale tehnologiei 
producției, precum și pentru 
lucrări de reparații capitale în 
afara celor planificate a se exe
cuta din cheltuielile de produc
ție sau circulație, în limita li
nei cote pînă la 25 la sută din 
amortizarea aferentă fondurilor 
fixe utilizate după expirarea 
duratei de serviciu normate, la 
alte unități componente decît 
cele prevăzute la art. 1.

ART. 26. Centrala constituie 
din beneficiile planificate un 
fond de rezervă ce se determi
nă prin aplicarea unei cote a- 
nuale de 1 la sulă la valoarea 
mijloacelor circulante proprii.

Fondul de rezervă se foloseș
te pentru : acoperirea tempo
rară a unor nevoi financiare 
urgente ; acoperirea unor chel
tuieli de reprezentare și pro
tocol ; rambursarea creditelor 
pentru creșteri de mijloace cir
culante, în cazul ncrealizării 
planului de beneficii din cauze 
neimputabile; acoperirea unor 
eventuale pierderi de mijloace 
circulante proprii ; rambursa
rea ratelor restante din credi
tele acordate pentru neconsti- 
luirea resurselor destinate fi
nanțării investițiilor la nivel 
planificat, precum și cele din 
credite acordate pentru inves
tiții centralizate înscrise în pla
nul de stat nerambursate pînă 
la sfîrșitul anultfi din resursele 
prevăzute în acest scop.

Fondul de rezervă neutilizat 
de centrală în cursul unui an 
se reportează în anu] următor.

ART. 27. In vederea realiză
rii planului de dezvoltare a teh
nicii noi, centrala constituie, 
potrivit legii, fondul pentru 
tehnica nouă.

ART. 28. Centrala poate con
stitui, in condițiile legii, o re
zervă în cadrul fondurilor'valu
te alocate pentru satisfacerea 
unor nevoi urgente de import.

ART. 29. Pentru stimularea 
salariaților în realizarea și de
pășirea sarcinilor de plan, cen
trala poate acorda, potrivit le
gii, premii anuale, premii pen
tru economii de materii prime, 
materiale și forță de muncă, 
premii pentru depășirea sarci
nilor de export și reducerea im
porturilor, precum și premii 
pentru realizări deosebite în 
cursul anului.

De asemenea se poate con
stitui la dispoziția conducerii 
centralei un fond de premiere 
din beneficiile planificate, Sn 
limita unei cote de 0,05 la sută 
calculată la fondul de solarii 

planificat anual pc total cen
trală ; din acest fond se pot a- 
corda premii în cursul anului 
salariaților caic au obținut re
zultate deosebite, cu excepția 
directorului general și a direc
torilor pe funcțiuni din cen
trală.

ART. 30. Din beneficiile pes
te plan ale anului anterior, 
centrala poate preleva o cotă 
pentru efectuarea unor lucrări 
de investiții sociale — locuințe, 
creșe, cămine, cantine, dispen
sare și altele similare — în 
Condițiile prevăzute în planurile 
anuale.

ATRIBUȚII
ART. 3). In domeniul plani

ficării și controlului îndeplinirii 
sarcinilor de plan, centrala are 
următoarele atribuții princi
pale :

a) elaborează planul cincinal 
și planurile anuale îmbunătă
țite, în vederea asigurării eco
nomici cu produsele și pres
tațiile care intră în profilul ei 
de activitate; în acest scop a- 
nalizcază potențialul tehnic și 
economic al unităților compo
nente, soluțiile pentru crește
rea eficienței producției, inves
tițiilor, exportului, sporirea pro
ductivității muncii și folosirea 
rațională a forței de muncă, 
precum și alte clemente care de
finesc laturile cantitative și ca
litative ale întregii activități e- 
conomice la care se referă pro
punerile de plan; planul astfel 
elaborat se corelează cu pre
vederile planului de stat dc 
dezvoltare a ramurilor și a eco
nomici naționale în ansamblul 
său, de către orgahul ierarhic 
superior și se aprobă de con
ducerea’ colectivă a acestuia; 
desfășoară după aprobarea pla
nului de stat, planul propriu pe 
unitățile componente;

b) stabilește planul de coope
rare intre unitățile componen
te: urmărește și ia măsuri pen
tru îndeplinirea acestuia; asi
gură relațiile de cooperare cu 
alte centrale industriale;

c) urmărește și răspunde de 
realizarea ritmică și integrală 
a planului pe ansamblul cen
tralei și pe fiecare unitate com
ponentă; ia măsuri pentru res
pectarea disciplinei de plan, fi
nanciare și contractuale și pen
tru rezolvarea operativă a pro
blemelor ce apar pe parcursul 
executării planului;

d) constituie o rezervă de 
plan la fondul de salarii de 
pînă la 1,5 la sută din fondul 
de salarii total aprobat pe 
centrală; pentru activitățile se
zoniere și de construcții-montaj 
rezerva poate fi de pînă la 2 
la sută din fondul de salarii 
aprobat trimestrial. In mod co
respunzător se constituie rezer
vă de plan și la numărul de 
salariați;

c) modifică, pe ansamblul cen
tralei, eșalonarea trimestrială a 
indicatorilor de muncă și sa
larii, stabiliți dc organul că
ruia îi este subordonată, cu pî
nă la 2 la sută din fondul de 
salarii aprobat pe trimestrul 
respectiv, cu respectarea indi
catorilor de muncă și salarii 
planificați pe întregul an.

f) organizează evidența capa
cităților de producție, pe cen
trală și pe unitățile componen
te, controlează modul dc folo
sire și ia măsuri pentru creș
terea gradului de utilizare a 
acestora.

ART. 32. — In domeniul cer- 
cetării-dezvoltării, centrala are 
următoarele atribuții princi
pale !

A. Cercetare 
ți proiectare

a) elaborează planul de cer
cetare și de valorificare a cer
cetărilor încheiate, precum și 
planul de proiectare și planul 
tehnic și răspunde de realiza
rea lor; face propuneri pentru 
temele de cercetare care să fie 
cuprinse în planul de stat;

b) elaborează prognoze și stu
dii pentru dezvoltarea centra
lei în ansamblu și a unităților 
componente, în vederea specia
lizării acestora, a concentrări! 
producției și a tipizării produ
selor și subansamblelor; avi
zează studiile privind direcțiile 
de dezvoltare și profilul între
prinderilor componente, elabo
rate de acestea:

c) asigură cooperarea tehnl- 
co-științifică cu unități din 
străinătate și Încheie convenții 
cu acestea. In limita compe
tențelor stabilite;

d) organizează și îndrumă 
activitatea de proiectare, ia mă
suri pentru utilizarea proiec
telor tip, directive și refolosi- 
bile;

e) organizează activitatea de 
cercetare și face cercetări pe 
bază de contracte pentru 'alte 
unități, pentru produse .și pro
cedee tehnologice noi;

f) întocmește studiul compa
rativ de oferte pentru impor
turi complexe și propune op
țiunea sa;

g) elaborează sau, după caz, 
organizează elaborarea de stu
dii pentru asimilarea produse
lor noi din profilul centralei, 
precum și pentru moderniza
rea .și ridicarea nivelului teh- 
nic-calitativ al produselor; ia 
măsuri pentru punerea în fa
bricație a produselor nou asi
milate;

h) organizează elaborarea de 
studii privind perfecționarea 
tehnologiilor pentru introduce
rea în fabricație a unor mate
riale noi de calitate superioa
ră și cu eficiență sporită, în
locuirea de materiale defici
tare; asigură introducerea ți 
extinderea procedeelor tehnolo

gice noi și de marc producti
vitate; ia măsuri pentru extin
derea mecanizării și automati
zării producției, modernizarea 
utilajelor și instalațiilor, intro
ducerea mijloacelor mecanizate 
și automatizate de calcul;

i) stabilește planul tematic 
dc invenții-inovații; asigură mă
surile necesare pentru identi
ficarea și înregistrarea soluți
ilor tehnice brcvclabile, realizate 
în cadrul unităților subordona
te; ia măsuri să asigure pro
tecția, realizarea și generaliza
rea invențiilor; se preocupă de 
brevetarea și valorificarea în 
străinătate a invențiilor; pre
zintă propuneri ministerului 
pentru achiziționarea licențelor 
caic depășesc competența sa;

j) asigură informarea, docu
mentarea și propaganda teh- 
nică-științifjcă în unitățile com
ponente;

k) stabilește măsuri pentru 
dezvoltarea bazei materiale a 
cercetărilor științifice proprii.

B. InTcsfifii 
ți construcții

a) elaborează planul de in
vestiții pe centrală, pe baza 
studiilor proprii și a propune
rilor unităților componente; e- 
laborcază ,pe baza propunerilor 
unităților componente, proiectul 
planului de finanțare și cre
ditare a investițiilor;

b) nominalizează investițiile 
care se finanțează din fonduri 
centralizate nerambursabile sau 
din credite bancare aprobate 
în poziții globale și stabilește 
volumul investițiilor necentrali- 
zate ce se finanțează din fon
durile lăsate la dispoziția sa; 
efectuează, cu acordul construc
torului, virări între investițiile 
pe care arc dreptul să le no
minalizeze în plan;

c) asigură elaborarea prin or
ganizații de proiectare proprii 
sau prin terți, a documenta
țiilor tehnico-economice pentru 
investiții; urmărește ca produc
ția noilor obiective să sc rea
lizeze în principal cu materii 
prime și materiale din țară; 
asigură amplasarea unităților 
de producție avînd în vedere 
necesitatea reducerii transpor
turilor; întocmește studiul com
parativ dc oferte pentru im
porturi complexe și propune op
țiunea centralei;

d) stabilește, potrivit legii, 
indicatorii tehnico-economiei și 
documentațiile tchnico-cconorni
ce pentru investițiile din fon
durile statului — investiții cen
tralizate și necentralizate, în 
limita competențelor sale;

e) încheie contracte de an
trepriză cu unitățile dc con
strucții pentru executarea lu
crărilor de investiții sau poate 
delega acest drept unităților 
componente; organizează acolo 
unde se justifică economic, e- 
xecutarea de lucrări în regie 
proprie:

f) stabilește, în colaborare 
cu furnizorii, grafice pentru 
livrarea utilajelor din țară și 
din import, corelate cu terme
nele do punere' în funcțiune a 
investițiilor;

g) urmărește realizarea re
surselor destinate finanțării in
vestițiilor, în care scop ia mă
suri pentru constituirea, potri
vit planului, a fondurilor ce 
se realizează pe seama vărsă
mintelor din amortismente, a 
beneficiilor realizate și a altor 
surse;

h) repartizează fondurile de 
investiții de care poate dispune 
în următoarea ordine i

— pentru punerea In func
țiune a capacităților și obiecti
velor ce urmează să fie date 
în exploatare în anul de plan;

— pentru realizarea stadiilor 
fizice stabilite prin grafice la 
obiectivele în continuare și la 
cele noi;

i) organizează recepția lucră
rilor de investiții, aprobă re
cepția definitivă a obiectivelor 
de investiții ai căror indica
tori telmico-economici intră !n 
competența sa;

j) stabilește, cu acordul con
structorilor, virările între între
prinderi, de investiții centra
lizate prevăzute în poziții glo
bale, cu respectarea capacită
ților și termenelor de punere 
în funcțiune aprobate, iar pen
tru investițiile ce se realizea
ză din credite bancare, și cu 
acordul băncilor.

• t’. Organizarea 
producției 

ți a muncii
a) ia măsuri pentru organi

zarea pe baze științifice a pro
ducției în scopul folosirii ra
ționale a capacităților de pro
ducție, aplicării de forme și 
metode moderne de organizare 
și programare a producției în 
vederea optimizării proceselor 
de producție, utilizării de sis
teme raționale pentru mișca
rea materiilor prime, materia
lelor și produselor; asigură îm
bunătățirea continuă a forme
lor și metodelor de conducere, 
perfecționarea structurilor or
ganizatorice și a regulamentu
lui de organizare și funcționa
re. organizează sistemul infor
mațional potrivit cu atribuțiile 
și răspunderile ce revin fie
cărei trepte ierarhice din cen
trală și unitățile componente 
ale acesteia;

b) asigură îmbunătățirea con
tinuă a organizării și normării 
muncii prin folosirea unor for
me adecvate de diviziune și 
cooperare în muncă, raționali
zarea muncii din birou, organi
zarea rațională a locurilor de 
muncă, organizarea muncii în 
schimburi; adaptează metodolo

de stoc care sînt în competenta 
sa; asigură redistribuirea între 
unitățile componente, precum 
Ja alte unități a stocurilor dis-* 
penibile;

f) propune organului ierar
hic superior fondurile valutare 
necesare importurilor și, dupfl 
aprobare, ia măsuri de realiza
re a importurilor în stricta 
concordanță cu necesitățile o- 
bicctive ale unităților compo
nente; elaborează fișele tehni
ce pentru importul departa
mental și asigură contractarea 
din timp și livrarea la termen 
a produselor din import sau 
urmărește contractarea pcn'.ri» 
produsele ce se contractează de 
către firmele importatoare: a- 
sigură aprovizionarea unitătilo» 
componente cu produsele dinf 
import;

g) organizează și rezolvă di
rect problemele privind impor
turile complexe și relațiile pri
vind această activitate cu alte 
organizații importatoare;

h) urmărește modul în care 
unitățile componente încheie 
contractele și realizează apro
vizionarea tehnică-materială, 
pentru produsele lăsate în com
petența lor;

i) organizează, după caz, de
pozite proprii de aprovizionare.

B. Desfacere
a) organizează prospectarea 

pieței interne și externe în ve
derea cunoașterii necesităților. 
de consum; stabilește relații 
directe cu beneficiarii pentru 
constituirea portofoliului de co
menzi și determinarea altor e- 
lcmente utile încheierii contrac
telor economice;

b) întocmește balanțe pentru 
planurile anuale și de perspec
tivă la produsele la care est* 
coordonator, cu obligația de a 
asigura acoperirea necesarului 
justificat al economiei, folo
sind în acest scop atît resur
sele proprii cît și ale celorlalți 
furnizori indiferent de subor
donarea acestora precum șl 
cele provenite din import: co
laborează cu alte centrale șj u- 
nități furnizoare și beneficiar© 
și cu organele ierarhice ale a- 
cestora la stabilirea celor mai 
eficiente soluții de echilibrare 
a balanței de materiale; utili
zarea integrală și cu maximum 
de eficientă a capacităților de 
producție, asimilarea de produ
se ooi, dimensionarea judicioa
să a stocurilor, încadrarea con
sumurilor în normele și norma
tivele stabilite, extinderea folo
sirii înlocuitorilor șj a mate
riilor prime și materialelor din 
țară, luînd sau propunînd mă
suri pentru intensificarea fabri
cării acestora; înscrie în balan
țe rezerve de plan corespunză
toare, în scopul desfășurării rit
mice a procesului de produc
ție și realizării sarcinilor de 
plan și dispune utilizarea Iod 
potrivit competențelor ce-i re
vin; asigură optimizarea trans
portului materiilor prime și ma
terialelor de masă;

c) elaborează planul pentru 
produsele destinate exportului 
și stabilește mărfurile care se 
livrează în cadrul sarcinii va
lorice de export .alte produ
se*: asigură valorificarea măr
furilor pe piața externă ș! 
creșterea eficienței exportului;

d) stabilește nomenclatorul 
produselor pentru care centrala 
încheie contracte ca furnizor, 
inclusiv a) produselor pentru 
care unitățile componente de
rulează pe specificații contrac
tele încheiate pe centrală, pre
cum și nomenclatorul produ
selor ce se contractează și 
desfac dc către unități prin re
lații directe cu beneficiarii: în
cheie contracte cu beneficiarii 
interni și externi, urmărind 
realizarea în termen a livrări
lor;

c) elaborează, împreună cu 
ceilalți producători și difuzea
ză cataloage comerciale cuprin- 
zînd produsele pentru care B 
revine sarcina de coordonator 
de balanțe, precum și alte pro
duse realizate do unitățile con- 
ponente. cu indicarea tuturor e- 
lementelor necesare stabilirii 
relațiilor contractuale: revizu
iește și îmbunătățește an>i;»I 
cataloagele elaborate:

0 organizează și. după caz, 
participă la tîrguri, expoziții, 
demonstrații practice pentr* 
produsele la care este coordo
nator sau care se realizează de 
unitățile componente: întoc
mește albume și prospecte cu- 
piânzînd caracteristicile calita
tive și domeniile de uti’izar© 
a produselor; ia orice măsuri 
lX’ntru difuzarea largă a pro
duselor din profilul lor ;

g) îndeplinește, din însărci
narea organului căruia îi este 
subordonată, rolul de furni/o» 
genera' pentru livrările d« m- 
stalații complexe ;

b) încheie contracte c« Ban
ca Română de Comerț Exteri- 
oi pentru obținerea dc ciedite 
în valută ;

i) organizează, după caz, de
pozite de desfacere și magazine 
Proprii de prezentare și vînzare 
în țară și în străinătate „ser- 
vice-uri*. precum și vînzări In 
consignație ;

j) efectuează eX|X>rtu) și im
portul de produse prin com
partimente specializate. între
prinderi prdprii de comerț ex
terior sau prin alte unități cu 
activitate de comerț exteriori

k) poate participa sau poate 
avea următoarele forme de re- 
piezentare in străinătate i re
prezentanți comerciali proprii 
pemanenți sau temporari : bi
rouri lehnice-comerciale ; bo-

(Cvn liny are în pag, a 3-a)

gia generală dc normare la 
specificul activității sale cu a- 
cordul uniunii sindicatelor de 
ramură; elaborează normative 
și norme unificate specifice do
meniului său dc activitate;

c) elaborează, pe baza pro
punerilor unităților componen
te și a analizelor proprii, pla
nul dc normare tehnică a mun
cii și ia măsuri pentru înde
plinirea Ini; asigură aplicarea 
normelor fundamentate științi
fic la toate activitățile și ca
tegoriile de personal; controlea
ză modul lor de aplicare și sta
bilește măsuri pentru ridicarea 
nivelului calitativ al acestora;

d) urmărește valorificarea stu
diilor proprii și a celor ela
borate de unitățile componen
te, prin aplicarea, extinderea 
Și generalizarea lor; elaborea
ză, pe baza acestora, calcule 
sintetice privind posibilitățile 
creșterii producției, sporirii pro
ductivității muncii și realiză
rii de beneficii peste plan;

e) acordă asistență dc spe
cialitate unităților componente, 
în problemele specifice organi
zării conducerii, producției și 
muncii;

f) urmărește ca proiectele 
noilor investiții să fie elabo
rate pe baza tehnicilor și me
todelor organizării științifice a 
producției și a muncii, în ve
derea realizării unei eficiențe 
sporite;

g) organizează documentarea 
și informarea în probleme de 
organizare a conducerii, produc
ției și muncii.

ART. 33. — In domeniul pro
ducției, centrala are următoa
rele atribuții principale i

a) elaborează documentația 
de pregătire tehnologică a pro
ducției pentru procese tehno
logice tipizate, precum și pro
gramele de fabricație pentru 
unitățile componente pentru ca
re aceste activități se execută 
centralizat;

b) organizează și urmărește 
aplicarea unor metode moder
ne de pregătire-programare- 
lansare și urmărire a produc
ției în vederea utilizării com
plete a capacităților de pro
ducție și a forței de’ muncă;

c) stabilește planul de coope
rare între unitățile componen
te; urmărește și ia măsuri pen
tru îndeplinirea acestuia: asi
gură relațiile de cooperare cu 
alte centrale;

d) organizează activitatea de 
reparare a utilajelor, a aparate
lor de măsură și control, a 
producției de S.D.V.-uri și piese 
de schimb pentru utilaje pro
prii, precum și alte activități 
de producție auxiliară care să 
asigure deservirea unităților 
componente; organizează și con
trolează activitatea de metro
logie, precum și alte activități 
de producție auxiliară sau de 
prestații, prin care se asigură 
deservirea unităților compo
nente.

c) organizează și îndrumă 
desfășurarea activității de con
trol tehnic de calitate în uni
tățile componente;

f) stabilește și ia măsurile 
necesare pentru prevenirea ac
cidentelor do muncă și a îm
bolnăvirilor profesionale ținînd 
seama de condițiile specifice 
din cadrul unităților compo
nente.

ART. 34. — In domeniul co
mercial, centrala are următoa
rele atribuții principale >

A. Aprovizionare 
telinică-inaterială

a) elaborează normele și nor
mativele dc consum care se a- 
probă prin planul de stat și 
departamental pentru materii 
prime, materiale, combustibil, 
energie: stabilește asemenea 
norme și normative pentru alte 
materii prime și materiale în 
vederea fundamentării tehnico- 
economice a consumului pro
ductiv; se preocupă de conti
nua îmbunătățire a normelor și 
normativelor de consum, răs
punde de asigurarea bazei ma
teriale a unităților componente, 
respeetînd prevederile planului 
de stat și ale altor reglemen
tări legale;

b) asigură aprovizionarea rit
mică cu materii prime, mate
riale, combustibili și energie a 
unităților componente; stabileș
te nomenclatorul produselor a 
căror aprovizionare se asigură 
de către centrală, elaborează 
necesarul pentru ateste produ
se, încheie contracte economi
ce de lungă durată, anuale sau 
pe perioade mai mici, urmă
rește și răspunde de realiza
rea lor, precum și a produse
lor la caro unitățile componen
te derulează pe specificații con
tractele încheiate de centrală: 
urmărește modul în care uni
tățile componente încheie con
tractele sau realizează aprovi
zionarea pentru produsele lă
sate în competența lor;

c) stabilește relații. încheie 
contracte cu furnizorii străini 
și urmărește realizarea livrări
lor: efectuează importurile com
plexe direct sau prin relații cu 
alte organizații importatoare;

d) asigură folosirea judicioa
să a materiilor prime și ma
terialelor deficitare din țară și 
din import, extinderea utiliză
rii în consum a materialelor 
indigene înlocuitoare, valorifi
carea deșeurilor, recuperarea 
ambalajelor refolosibile;

c) asigură dimensionarea jus
tă a stocurilor luînd măsuri 
pentru stabilirea normelor de 
stoc pentru materii prime, ma
teriale, combustibili, energic; ia 
măsuri pentru preîntîmpinarea 
formării de stocuri supra norma
tive și pentru lichidarea celor 
deja formale; aprobă normele
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Lege eu privire la organizarea ți conducerea
unităților economice de siat

eietăți comerciale 
prezentanți locali 
fizice sau juridice ; 
me de reprezentare 
IM ;

l) aprobă pentru 
componente, planurile de tran
sport cu mijloace proprii;

m) urmărește utilizarea co
respunzătoare a mijloacelor de 
4 ran sport și la măsuri în ve
derea evitării transporturilor 
i»-ceconomicoase ;

n) răspunde de rezolvarea 
»<< lamațiilor externe referi
toare la calitate. ambalaje, 
termene de livrare sau alte 
condiții prevăzute în contrac
tele interne și externe, supor- 
tînd daunele care provin din 
vina centralei.

ART. 35. Centrala asigură 
cooperarea în producție cu fir
me și organizații din străină
tate, in limita competențelor 
ce-i revin ; poate iniția, trata 
iji încheia acțiuni și contracte 
«ie cooperare privind ; expor
ted de produse pe termen lung, 
cooperarea în producție și în 
nrtivitatea comercială, rcaliza- 
• ca de importuri complexe 
prin cooperare, procurarea de 
•naterij prime deficitare prin 
livrări de produse, obținerea 
«?e licențe, tehnologii, instruc
țiuni de fabricație, funcționa
te și exploatare a instalațiilor 
precum și 
pătrunderea 

>c« furnizor 
Kubfurnizor, 
cu privire 
comerț, exterior, de cooperare 
economică și tehnico-științifi- 
că.

ART. 36. Tn domeniul finan- 
.eiar-contabil centrala are urmă
toarele atribuții principale i

a) elaborează planul finan
ciar, de perspectivă și anual și 
«sigură mobilizarea tuturor re
zervelor și utilizarea eficientă 
n resurselor financiare puse la 
dispoziție;

b) stabilește, pentru unități
le componente, după necesitate. 
Indicatori financiari — anuali 
și pe trimestre — în limita 
indicatorilor comunicați de or- 
Jganul căruia îi este subordo
nată : repartizează beneficiile 
planificate pe destinații legale : 
întocmește comunicările de 
vârsăminte din beneficii:

c) adaptează. în cursul exe
cuției, planurile financiare ca 
1 «nmare a modificării indicato
rilor economici, conform regle
mentărilor în vigoare ;

d) elaborează indicații pen- 
V u aplicarea în unitățile com
ponente, potrivit specificului 
activității lor. a metodologiei 
și formularisticii de planifica
re financiară ;

e) elaborează propuneri pen- 
4ru proiectele planului de cre
dite și de casă și repartizează 
pe unitățile componente pla
foanele aprobate ; pentru even
tuale nevoi suplimentare de 
fonduri care apar în cursul 
trimestrului, poate solicita cre
dite la unitățile bancare la 
care are cont;

f) analizează cauzele care au 
condus la depășirea fondurilor 
planificate la unitățile compo
nente, care folosesc credite res
trictive ș> ia măsuri care să 
«rigure în timp scurt încadra
rea acestora în fondurile pla
nificate ;

g) efectuează studii și ana
lize cu privire la eficiența fon
durilor de producție, evoluția 
acumulărilor bănești, a struc
turii cheltuielilor materiale, a 
Blocurilor de valori materiale 
ți a altor indicatori financiari J

îi) ia măsuri pentru efectua
rea recalculării periodice a 
normativelor mijloacelor cir
culante, urmărind accelerarea 
vitezei de rotație a acestora, 
prin îmbunătățirea aprovizio
nării tehnico-materiale, a pro
gramelor de producție și a 
activității de desfacere ; urmă
rește situația stocurilor de va- 

»Bori materiale și ia măsuri pc-n- 
jtru încadrarea unităților com
ponente în normativul total 
ai mijloacelor circulante, pen- 
♦zu lichidarea stocurilor supra- 
normative cu mișcare lentă și 
fără mișcare precum și preîn
tâmpinarea formării lor în vii
lor ;

i) răspunde de îndeplinirea 
planului financiar pe ansam
blul centralei și pe unitățile 
componente, urmărind realiza
rea acumulărilor bănești și a 
Obligațiilor financiare față de 
buget, creșterea rentabilității 
și folosirea eficientă a mijloa
celor materiale și bănești;

j) analizează propunerile de 
plan valutar pentru prestații 
de servicii și operațiuni neco- 
nierciale primite de la unită
țile componente și întocmește 
proiectul planului valutar al 
centralei;

k) constituie comisiile de 
{verificare și analiză a bilanțu
lui anual al unităților; verifi
ed și centralizează bilanțurile 
contabile și situația principa
lilor indicatori econom ico-fi- 
naDciari lunari ai unităților 
componente; întocmește dări 

Mc scamă contabile pentru în
treaga activitate a centralei, pe 
eairc le înaintează organelor 
competente ;

]) stabilește, potrivit legii, 
te ceerea pe seama cheltuieli
lor de producție a lipsurilor 
ifle valori materiale consta'ate 

ții- inventariere peste normele 
legale, tn cazurile în care a- 
eestea nu se datoresc vinei 
euiva, precum și scăderea din 
•ontabilitate a oricăror altor 
pagube ;

n) stabilește termenele 
efectuare a inventarierii patri-

mixte ; re- 
persoane 

alte for-, 
comercia-

asistență tehnică ; 
pe noi piețe, atît 

principal cit șl ca 
în condițiile Legii 
la activitatea de

de

monialc anuale, la unitățile 
componente;

n) stabilește, potrivit legii, 
termene diferențiate de pre
zentare a bilanțurilor ți situa
țiilor principalilor indicatori 
economici-financiari pentru u- 
nitățile componente în funcție 
de specificul fiecăruia ;

o) organizează controlul fi
nanciar preventiv în condițiile 
legii; organizează și exercită 
controlul gestionar de fond 
asupra mijloacelor materiale 
și bănești la unitățile compo
nente ;

p) stabilește și modifică pre
țuri și tarife, precum ți boni
ficații și adaosuri, potrivit pre
vederilor și competențelor le
gale ; controlează și răspunde 
de modul de stabilire a prețu
rilor și tarifelor, precum șl de 
concordanța dintre calitatea 
produselor și prețurile stabili
te la unitățile componente ;

r) redistribuie fondurile fixe 
disponibile la unitățile compe
tente în cadrul competențelor 
acordate.

ART. 37. In domeniul activi
tății de personal, centrala are 
următoarele atribuții principa
le i

a) organizează aplicarea unor
criterii științifice privind selec
ționarea, pregătirea, încadrarea 
și promovarea .____ ’
se ocupă de formarea d'... 
a cadrelor împreună cu 
tuțilie de învățămînt;

b) stabilește necesarul 
cadre în perspectivă, pe spe
cialități, ținînd seama de spe
cificul, cerințele și dezvolta
rea sectorului coordonat;

c) întocmește planul de pre
gătire a cadrelor prin cursuri 
de scurtă durată, planul de 
pregătire a cadrelor fără parti
cipare în producție, pentru 
unitățile componente, pe baza 
propunerilor primite de la a- 
cestea; aprobă cursurile pro
puse să se organizeze cu par
ticipare în producție ;

d) elaborează planul de per
fecționarea pregătirii lucrăto
rilor potrivit dezvoltării rapi
de a progresul tehnic, și a ce
rințelor conducerii și organiză
rii științifice a producției și a 
muncii ; organizează și urmă
rește practica în producție a 
elevilor și studenților ;

e) organizează pregătirea ca
drelor prin cursuri de califi
care, școli profesionale, uceni
cie la locul de muncă și școli 
de maiștri și altele pe baza 
planului de școlarizare și în 
limita fondurilor alocate prin 
plan ; organizează, potrivit le
gii, perfecționarea lucrătorilor 
ân domeniul de activitate al 
centralei industriale și în pro
bleme de conducere și organi
zare ;

f) asigură baza materială, 
dotarea unităților școlare și 
cadrele didactice de speciali
tate necesare ;

g) asigură aplicarea princi
piilor generale privind salari
zarea și perfecționarea forme
lor de stimulare materială a 
tuturor salariaților din cen
trală și unitățile componente, 
atît în ceea ce privește lega
rea mai strînsă a retribuției 
lor de rezultatele obținute de 
fiecare în parte, cît și de re
zultatele de ansamblu obținute 
în cadrul acestora ;

h) ia măsuri pentru organi
zarea activității de apărare a 
secretului de stat de către per
sonalul din cadrul centralelor 
și de la unitățile componente;

i) ia măsuri pentru îmbună
tățirea condițiilor de muncă 
și folosirea rațională a forței 
de muncă; organizează și ur
mărește realizarea acțiunilor 
sociale pe centrală și unități
le componente referitoare la 
înființarea de cantine, creșe, 
grădinițe, spații de cazare, re
zolvarea problemelor de asis
tență medicală, precum și de 
asigurare a bazei materiale ne
cesare acțiunilor cultural-spor
tive.

ART. 38. Tn cadrul centrale
lor pot funcționa în afară de 
întreprinderi, unități cu gesti
une economică fără personali
tate juridică — fabrici, uzine, 
exploatări, secții, șantiere, ate
liere, depozite și altele simi
lare. Acestea pot avea inde
pendență operativă subcont Ia 
bancă, pot beneficia de credite 
bancare, pot încheia contracte 
și pot avea relații economice 
și financiare prin delegare, în 
limita competențelor stabilite 
de centrala de care aparțin. 
Aceste unități exercită o par
te din atribuțiile prevăzute 
pentru întreprinderi la cap. I, 
stabilite de către centrala de 
care aparțin, in funcție de mă
rimea, amplasarea și condițiile 
specifice de producție. Centra
la exercită pentru aceste uni
tăți o parte din atribuții, ast
fel incit să le creeze condiții 
pentru a se concentra asupra 
realizării cantitative, calitative 
și în condiții de eficiență ma
ximă a producției. Centrala 
răspunde de totalitatea activi
tăților pe care le exercită fn 
mod centralizat pentru între
prinderi și celelalte 
componente,

ART. 39. Unitățile 
lu articolul precedent 
țează după cum urmează i 

— fabrici, uzine, exploatări 
și altele care au organizare a- 
semănătoare cu cea a între
prinderilor prevăzute la art. 1, 
prin ordinul ministrului, pe 
baza hotărîrii colegiului minis;

torului, respectiv prin decizia 
comitetului executiv al consiliu
lui popular ;

— secții, șantiere, ateliere, 
depozite și alte unități simila
re, prin hotărîrea consiliului de 
administrație al centralei.

Prin actul de înființare te 
stabilesc denumirea, obiectul 
activității și sediul acestora.

Desființarea acestor unități 
sau modificarea denumirii, t>- 
bleetului activității sau sediu
lui se face de către organul 
care le-a înființat,

ART. 40. Centralele înzes
trează, după caz, la înființa»

re, unitățile prevăzute la art. 
38. cu fonduri fixe și le pot 
dola cu mijloace circulunte ne
cesare desfășurării activității, 
cu avizul Ministerului Finan
țelor, stabilind și modul de ti- 
tilizare a acestora.

AHT. 41. Sistemul de premi
ere din beneficii, prevăzut de 
reglementările în vigoare, se 
poate aplica unităților prevă
zute la art. 38 independent de 
rezultatele pe ansamblul cen
tralei din care fac parte, in si
tuația în care se urmăresc și 
evidențiază distinct rezultatele 
activității economice proprii.

CAPITOLUL III

Conducerea
unitarilor
economice

SECȚIUNEA I
personalului; 

din timp 
j insti-

unități

prevăzule 
se lnfiin-

de

Dispoziții comune
ART. 42. In Republica Socia

listă România conducerea co
lectivă a organizațiilor econo
mice se realizează în condițiile 
prezentei legi de comitetele de 
direcție, consiliile de adminis
trație și adunările generale ale 
salariaților.

Comitetele de direcție se or
ganizează la întreprinderi și la 
unele unități componente alo 
centralelor, stabilite de aces
tea. Consiliile de administra
ție se organizează la centrale.

Președintele comitetului de 
direcție este directorul sau con
ducătorul unității respective, 
iar al consiliului de adminis
trație, directorul general al 
centralei.

Pentru conducerea operativă 
a activității unităților econo
mice. comitetele de direcție de 
la unității© mari și complexe 
pot constitui colective de con
ducere operativă, iar consiliile 
de administrație își constituie 
birouri executive.

Adunările generale ale sala
riaților se organizează la în
treprinderi și respectiv la uni
tăți componente ale centralelor 
și la centrale.

ART. 43. Organele de con
ducere colectivă au caracter 
deliberativ, desfășurîndu-și ac
tivitatea în prezența a cel pu
țin două treimi din numărul 
membrilor și adoptă hotărlrl 
cu jumătate plus unu de vo
turi din totalul membrilor corn- 
ponențj.

In caz de divergență între 
președinte și majoritatea mem
brilor, problema asupra căreia 
nu s-a realizat un acord se 
supune — în cazul comitetului 
de direcție și consiliului de 
administrație, conducerii or
ganului căruia îi este subordo
nată unitatea, iar pentru co
lectivul de conducere operati
vă și biroul executiv, comite
tului de direcție și respectiv 
consiliului de administrație — 
pentru a decide.

ART. 44. Ședințele 
au loc cel puțin o 

la consiliul 
o dată pe 
de direcție , 
biroul executiv

de lucru 
dată pe 

de admi- 
lună la 

și săptă- 
Și 

de conducere opera-

trimestru 
nistrâție, 
comitetul 
minai la 
colectivul _ _______  ___
tivă, precum și ori de cite ori 
este nevoie. Membrii organelor 
de conducere colectivă se con
voacă în timp util de preșe
dinte, din inițiativă proprie, 
sau Ia cererea a cel puțin e 
treime din numărul membri
lor.

ART. 45. Pentru analiza u- 
nor probleme de mare comple
xitate sau care Interesează 
întreaga activitate a centralei 
sau a întreprinderii și a celor
lalte unități componente ale 
centralei, precum și pentru e- 
laborarea unor propuneri de 
rezolvare a acestora, organele 
de conducere colectivă pot 
constitui grupe de lucru cu- 
prinzînd specialiști din cadrul 
sau din afara unității respec
tive ; pentru specialiștii din 
alte unități se va cere acordul 
conducerii acestora.

ART. 46. — La ședințele co
mitetului de direcție și ale con
siliului de administrație pot fi 
Invitați delegați ai organelor 
centrale, ai băncilor, organiza
țiilor economice și instituțiilor 
interesate în examinarea pro
blemelor puse în discuție ; de 
asemenea în funcție de specifi
cul problemelor ce urmează a 
fi analizate pot fi invitați spe
cialiști atît din cadrul unită
ților respective, cît și din afara 
lor.

ART.
direcție, 
trație și 
colectivă 
răspund 
lor respective în fața conduce
rii colective ierarhic superi
oare ; totodată fiecare membru 
răspunde în fața organului de 
conducere colectivă din care 
face parte atît pentru îndeplini» 
rea sarcinilor ce-i sînt repar
tizate, cît și pentru întreaga 
activitate a unității.

Comitetul de direcție și con
siliul de administrație răspund 
față de adunarea generală a 
salariaților pentru îndeplinirea, 

jbutiiloi- te le jcvin,

47. — Comitetele de 
consiliile de adminis- 
organele de conducere 
operativă ale acestora 

d« activitatea un!tăți-

SECȚIUNEA II
Organizarea 

yi funcționarea 
comitetului 
de direcție

ART. 48. — Comitetul de di
recție al întreprinderii sau al 
unității componente a cenți alei 
coprinde 7 pînă la 25 membri J 
numărul acestora se stabilește 
de către organul căruia ii este 
subordonată unitatea în func
ție de numărul de saiariați 
permanenți, potrivit anexei la 
prezenta lege; la stabilirea 
numărului de membri se va 
ține seama de volumul produc
ției, complexitatea și dispersa
rea activității.

Din comitetul 
parte i

a) directorul
rul unității și 
specialități, sau , - .__ _
nerul șef și contabilul șef;

b) șeful controlului tehnic 
de calitate ;

c) șefii unor compartimente 
de muncă, conducători ai celor 
mai importante secții de pro
ducție, specialiști de înaltă ca
lificare din unitate, precum și 
oameni de știință. Membrii 
comitetului de direcție din rîn- 
dul acestor cadre sînt numiți 
de către organul căruia îi este 
subordonată întreprinderea sau 
unitatea componentă pe baza 
propunerilor adunării generale 
a salariaților și cu consultarea 
directorului sau conducătorului 
unității respective i membrii 
comitetelor de direcție din a- 
fara întreprinderii se numesc 
cu acordul conducătorului Ins
tituției din care fac parte;

d) unu pînă la nouă repre
zentanți ai salariaților aleși 
din rîndul muncitorilor, mai
ștrilor și personalului tehnic, 
economic, de altă specialitate 
și administrativ la fiecare doi 
ani, în adunările generale ale 
salariaților; numărul acestora 
se stabilește în limitele prevă
zute în anexă, de acord cu 
comitetele uniunilor sindicate
lor pe ramură, de către orga
nul căruia îi este subordonată 
întreprinderea sau unitatea 
componentă ;

e) secretarul organizației 
Partidului Comunist Român 
din unitatea respectivă ;

f) președintele comitetului 
sindicatului ca reprezentant de 
drept al conducerii sindicatu
lui din unitatea respectivă; 
delegatul comitetului sindicatu
lui la unitățile fără comitete 
sindicale proprii ;

g) secretarul organizației U- 
niunii Tineretului Comunist din 
unitatea respectivă.

ART. 49. — La ședințele co
mitetului de direcție va parti
cipa un reprezentant al consi
liului de administrație al cen
tralei din care face parte uni
tatea. sau al organului căruia 
îi este subordontă și în func
ție de specificul problemelor 
ce urmează a fi analizate pot 
fi invitați specialiști din ca
drul unității sau din afara a- 
cesteia ; la dezbaterea proble
melor economice-financiare și 
de apărare a integrității avu
tului obștesc participă și con
ducătorul compartimentului de 
control financiar intern.

ART. 50. — Comitetul de di
recție prezintă, semestrial, în 
fața adunării generale a sala
riaților, dări de seamă cu pri
vire la activitatea unității, si
tuația economică-financiară a 
acesteia și activitatea proprie 
desfășurată în scopul îndeplh 
nirii planului, sarcinile ce 
vin comitetului de direcție 
•oleclivMlui de saiariați 
perioada următoare, precum și 
măsurile organizatorice și >eh- 
nice pentru îndeplinirea ’or.

ART. 51. — Comitetul de di
recție al întreprinderilor șa» 
al unităților componente ale 
centralei are următoarele atri
buții principale i

«) aprobă planul oincintl șl 
planurile anuale îmbunătățite |

b) stabilește măsuri tehnice- 
©rganizatorice și analizează pe
riodic aplicarea lor în vederea 
realizării sarcinilor de plan, 
mobilizării rezervelor din uni
tate și valorificării superioare 
a potențialului ei economic ;

c) stabilește măsuri pentru 
încheierea la timp a centric,- 
telor economice ;

d) aprobă balanțele materia-

de direcție fac

sau conducăto- 
directorii pe 
după caz, jngi-

sau

re-

in

le pentru care îndeplinește 
funcția de coordonator ;

e) efectuează, în cazuri justi
ficate, modificări ale sarcinilor 
anualo de producție în unități 
naturale la sortimentele care 
alcătuiesc grupele de produse 
ce se aprobă prin planul de 
stal, cu acordul beneficiarilor 
și cu condiția respectării sarci
nii totale anuale la grupele de 
produse respective, precum ș> 
a ■ indicatorilor valorici stabiliți 
prin plan și buget;

f) stabilește măsuri pentru 
aprovizionarea cu materiile 
prime și materialele necesare 
înainte de începerea procesului 
de producție ;

g) analizează și ia măsuri 
pentru îndeplinirea ritmică u 
planului de export-import, re
alizarea obligațiilor prevăzute 
In contracte, respectarea ter
menelor de livrare- și ridicarea 
eficienței activității de comerț 
exterior ;

h) stabilește măsuri pentru 
îmbunătățirea organizării pro
ducției și a muncii ți asigură 
acestei activități un caracter 
continuu și sistematic; adoptă 
programul de studii specific n-

, cestui domeniu de activitate ;
i) aprobă structura organi

zatorică elaborată pe baza nar
melor generale stabilite pe 
ramură sau subramură, precum 
șl regulamentul de organizare 
și funcționare; aprobă grada
rea secțiilor de producție și a 
șantierelor de construcții mon
taj pe baza metodologiei în 
vigoare ; stabilește măsuri pen
tru perfecționarea sistemului 
informațional și mecanizarea 
prelucrării datelor ;

j) aprobă normativele de 
muncă locale și numește comi
siile care aprobă normele de 
muncă, cu acordul organului 
sindical din unitate; stabilește 
programul de elaborare și re
examinare a normelor și a 
normativelor de muncă;

k) aprobă normele de consum 
de materii prime, materiale Și 
combustibil pentru activitățile 
Ia care nu sînt întocmite nor
me departamentale sau cu ca
racter republican ;

l) aprobă, în limitele stabi
lite, potrivit legii, documenta
țiile tehnico-economice și achi
ziționarea de utilaje pentru 
investițiile prevăzute în plan, 
precum și pentru lucrările de 
perfecționare a tehnicii și teh
nologiei, modernizări, reutilări, 
dezvoltări ; achiziționarea de 
utilaje și obiecte de inven
tar din categoria fondurilor 
fixe, care sint cuprinse global 1 
în planul de investiții și nu fi
gurează în cadru) unui deviz I 
general ;

m) analizează periodic modul 
cum sînt exploatate, întreținu
te și reparate fondurile fixe 
din dotare, în vederea asigură
rii unei utilizări cît mai rațio
nale a acestora ;

n) analizează evoluția acumu
lărilor bănești și rentabilitatea, 
structura cheltuielilor și a sto-

> curilor de valori materiale și
ia măsuri pentru utilizarea cu

. maximum de eficienți"
durilor de producție ,

o) analizează modui cum se 
realizează gestionarea bunuri
lor materiale, stabilește măsuri 
pentru asigurarea integrității 
patrimoniului unității respec
tive și dă dispoziții, în limita 
competențelor legale, 
recuperarea pagubelor 
avutului obștesc ;

p) aprobă bilanțul ; 
volumul total al cheltuielilor 
ce se pot face pe seama pre
țului de cost pentru acțiuni de 
publicitate și reclamă; aprobă 
in limita competențelor acor
date, trecerea pe seama cheltu
ielilor de producție a lipsurilor 
de valori materiale constatate 
la inventariere și scăderea din 
contabilitate a altor pagube 
dacă nu se datoresc vinei cui
va ;

r) organizează recrutarea, se
lecționarea, încadrarea, orien
tarea și promovarea personalu
lui ; răspunde de organizarea 
și buna desfășurare a activită
ții de perfecționare, a pregăti
rii profesionale a lucrătorilor 
și analizează periodic stadiul 
realizării măsurilor corespun
zătoare ;

s) aprobă, în condițiile legii, 
încadrarea și eliberarea din 
funcție a directorilor pe func
țiuni, inginerilor șefi, ingineri
lor șefi adjuncți și contabililor 
șefi și a altor funcții care in
tră în competența sa 
legii ;

t) aprobă, împreună 
mitetul sindicatului, 
men tul de ordine interioară și 
ia măsurile necesare pentru 
buna desfășurare a act’vității 
comisiilor de judecată ;

u) aprobă. împreună cu co- 
miteul sindicatului, proiectul 
contractului colectiv de muncă 
și analizează periodic îndepli
nirea prevederilor acestuia; 
repartizează spațiul locativ ț

v) îndeplinește orice alte a- 
tribuții prevăzute de lege șl 
însărcinări stabilite de organul 
căruia îi este subordonată u- 
nitatea.

AHT. 52. Colectivul de con
ducere operativă al comitetu
lui de direcție se compune din 
3—7 membri șl este alcătuit 
din directorul sau conducăto
rul unității, directorii pe spe
cialități sau după caz Ingine
rul șef, contabilul șef, precum 
și alte cadre de conducere și 
specialiști din cadrul unității 
numiți de comitetul de direc
ție. La dezbaterea problemelor 
«are privesc drepturi șl obliga
ții ale salariaților participă șî 
președintele eonili^ijuj eledlr 
gatului.

a fon-

pentru 
aduse

potrîv't

CU co- 
regula-

ART. 53. — Colectivul 
conducere operativă are 
mătoarcle atribuții principale i

a) organizează și urmărește 
îndeplinirea sarcinilor de plan 
pe unitate, secții și sectoare 
de activitate ; stabilește măsuri 
pentru folosirea deplină rațio
nală a forței de muncă și a 
timpului de lucru ;

b) modifică — în cazuri jus
tificate — sarcinile de pian a- 
nuale și trimestriale ale sec
țiilor și sectoarelor de activita
te, cu respectarea nivelului in
dicatorilor aprobați pe total 
unitate, pe an și trimestre, pre
cum și a obligațiilor rezultate 
din contractele încheiate ;

c) aprobă în limitele stabili
te . de comitetul de direcție i

— executarea lucrărilor de 
mică mecanizare și alte lucrări 
necuprinse în planul de inves
tiții și care se realizează din 
credite bancare ;

— realizarea unor investiții 
în regie sau antrepriză care, 
potrivit dispozițiilor legale, pot 
fi executate din resurse pro
prii, lăsate la dispoziția uni
tății, precum și cele din fondu
rile atribuite în acest scop de 
organul căruia îi este subordo
nată întreprinderea și celelal
te unități componente ;

d) nominalizează obiectivele 
de investiții în cadrul volu
mului stabilit de organul că
ruia îi este subordonată între
prinderea în poziții globale și 
oare se finanțează din fonduri 
centralizate sau credite banca
re ;

e) aprobă planul și nominali
zarea lucrărilor de reparații 
capitale în limita planului va
loric stabilit de organul că
ruia îi este subordonată între
prinderea ;

f) ia măsuri pentru aplicarea 
corespunzătoare a normelor oe 
protecția muncii ;

g) stabilește măsuri pentru 
aplicarea corectă a sistemului 
de salarizare și de premiere; 
stabilește măsuri pentru apli
carea și respectarea legislației 
muncii ;

h) aprobă încadrarea și eli
berarea din funcție a șefilor 
de serviciu și a șefilor de sec
ție ;

i) asigură, potrivit prevede
rilor legale, condiții pentru 
funcționarea corespunzătoare a 
cantinelor și realizarea acțiu
nilor cu caracter social-cultu
ral pentru salariații unității :

j) în unitățile comerciale și 
cele care prestează servicii 
pentru populație. analizează 
și adoptă măsuri pentru îmbu
nătățirea aprovizionării popu
lației, realizarea planului de 
desfacerea, a planului de în-

. casări în numerar, reducerea 
cheltuielilor de circulație, folo
sirea mai bună a bazei tehnl- 
co-materialc. introducerea for
melor moderne de servire :

k) prezintă rapoarte în fața 
comitetului de direcție asupra 
modului în care au fost aduse 
la îndeplinire hotărîrile lua
te ;

l) îndeplinește orice <rtte a- 
tribuții prevăzute de lege și 
însărcinări stabilite de comi
tetul de direcție al unității.

AHT. 54. — Directorul în
treprinderii, respectiv condu
cătorul unității componente a 
centralei, asigură conducerea 
curentă și aduce la îndeplinire 
hotărîrile comitetului de direc
ție, colectivului de conducere 
operativă, adunării generale a 
salariaților și sarcinile stabi
lite de organul căruia îi este 
subordonată unitatea. In acest 
scop !

a) ia măsurile necesare, po
trivit dispozițiilor legale, pen
tru realizarea prevederilor de 
plan, buna organizare a pro
ducției, asigurarea condițiilor 
corespunzătoare de muncă, îm-

...... unității

de
ur- ța organelor de conducere co

lectivă.
ART. 55. — Director'll între

prinderii, respectiv conducăto
rul unității componente n cen
tralei reprezintă și angajează 
unitatea în relațiile cu per
soanele juridice și fizice și în 
fața organelor jurisdicțlonale. 
De asemenea, poale da delega
ție în acest scop și altor an
gajați.

bunătățirea activității 
respective;

b) asigură aplicarea 
piului muncii colective I 
vitatea desfășurată de 
comitetul de direcție și 
tivul de conducere opei

princi- 
!n acti- 

către 
i colec- 

^firativă;
c) adoptă măsuri pentru îm

bunătățirea tehnologiilor de 
fabricație ; organizează contro
lul tehnic de calitate pe faze 
de fabricație, asigură docu
mentațiile tehnice pentru rea
lizarea de produse noi și mo
dernizarea celor existente ;

d) analizează și stabilește 
măsuri pentru aprovizionarea 
ritmică a secțiilor de produc
ție eu materii prime, materi
ale, combustibil și energie ; 
adoptă măsuri pentru reduce
rea consumurilor de materii 
prime și materiale, eliminarea 
cheltuielilor neproductive, op
timizarea stocurilor de valori 
materiale ;

e) stabilește, cu acordul be- 
neficiarului, prețuri și tarife la 
produsele și serviciile lăsate 
tn competența unității, precum 
și adaosuri sau bonificații, con
form reglementărilor legale ;

f) asigură informarea opera
tivă a membrilor comitetului 
de direcție și colectivului de 
conducere operativă asupra 
desfășurării activității unității 
respective și a principalelor 
probleme și măsuri luate pe 
parcurs ;

g) stabilește delegările de 
atribuții pe trepte ierarhice șl 
compartimente de muncă In 
cadrul unității respective pe 
baza structurii organizatorice 
ți a regulamentului de orga
nizare și funcționare ; ia mă
suri pentru organizarea con
trolului îndeplinirii sarcinilor;

h) încadrează și eliberează 
din funcție personalul de exe- 
euție din unitate șl cel care 
nu este prevăzut în

lor componente și supune spre 
aprobare organului căruia 11 
este suboidonată centrala bilan-, 
țul acesteia; aprobă volumpl' 
total al cheltuielilor ce se pol 
Lice pe seama prețului dc cosi 
pentru acțiuni de publicitate șl 
reclamă; stabilește, de la caz Io 
coz, drepturile unităților com
ponente de u avea subcont de 
decontare la bancă;

h) aprobă constituirea fon
dului prevăzut la art. 24, 25 și' 
modul de utilizare a acestuia}! 
aproIWi modul de utilizare pe; 
destinațiile legale a fondului 
de rezervă constituit;

>) stabilește limite de com
petențe pentru unitățile compo
nente privind încasări și plăți}

j) stabilește numărul de per
sonal tehnic, economic, de 
specialitate și administrativ 
tru aparatul centralei și al 
nităților componente în 11».. 
pianului de muncă și salarii 
aprobat, pe baza normelor tio 
muncă;

k) aprobă structura organi
zatorică a centralei pe bâ2» 
normelor generale stabilite po
trivit legii: aprobă regulamen
tul de organizare și funcționaro 
al centralei; regulamentul do 
funcționare al consiliului do ad
ministrație; regulamentul de or
dine interioară; aprobă nomen
clatorul de funcții specifice 
pentru unitățile din subordine 
pe baza nomenclatoarelor de 
funcții stabilite pe ramură; a- 
probă în cadrul indicatorilor de 
plan stabiliți, înființarea de u- 
nități proprii de cercetare co 
acordul organului căruia îi este 
subordonată centrala;

l) hotărăște, în condițiile le
gii. încadrarea și eliberarea di
rectorului sau a conducătorului, 
precum și a locțiitorilor aces
tora din unitățile componente. 
Pentru unitățile componente 
mari și complexe stabilite de 
minister și de către organul 
central sau local a) administra
ției de stat, numirea și elibe
rarea directorului se fac cu a- 
cordu) ministrului sau condu
cătorului acestora;

m) aprobă, pe baza metodo
logiei în vigoare, gradul unită
ților componente, în afara ce
lor de grad special;

n) aprobă, în condițiile legii 
și în limitele stabilite de or
ganul căruia îi este subordona
tă centrala, reduceri de sta
giu pentru cadre cu o pregă
tire excepțională care ocupa 
funcții de conducere, cu excep
ția conducerii centralei;

o) îndeplinește orice alte a- 
tribuții prevăzute de lege și 
însărcinări stabilite de organul' 
căruia îi este subordonată ceo- trala.

ART. 60. — Biroul executiv 
• al consiliului de administrație 

se compune din 5—9 membri 
și este alcătuit din directorul 
general, directorii centralei, alte 
cadre de conducere și specia
liști din cadrul acesteia numit! 
de consiliul de administrație, 
precum și reprezentantul sindicatului.

ART. 61. — Biroul executiv, 
în exercitarea conducerii ope
rative, .are următoarele atribuții 
principale i

a) ̂  organizează și urmărește 
îndeplinirea sarcinilor de plan 
în unitățile componente;

b) aprobă modificarea sarci
nilor de producție în unități 
naturale sau natural-convouțio- 
nale, la produsele și sortimen
tele nominalizate departamen
tal. în cazul renunțării dc că
tre beneficiari la contractele 
încheiate sau din lipsă de co
menzi la nivelul sarcinilor sta
bilite. sporind producția Ia altei 
sortimente care au asigurată 
desfacerea, cu respectarea sar
cinilor valorice de producție șl 
a acumulărilor bănești plani
ficate;

c) aprobă, potrivit legii, stu
diile tehnico-cconomicc, precum 
și proiectele în fază unică, in
clusiv indicatorii tehnico-econe- 
mici și graficele de realizare 
pentru lucrările de investiții; 
documentația tehnico-econoiuivă 
pentru lucrările de mică meca
nizare, documentația tehnico- 
economică pentru investiții ne
centralizate;

d) numește, potrivit legii, co
misia de recepție a obicctiveloa 
de investiții; aprobă punerea în 
funcțiune și măsurile pentru 
realizarea indicatorilor tehnico- 
economici la investițiile din com
petenta sa de aprobare:

e) aprobă transferul de fon
duri fixe la alte centrale sau 
întreprinderi din cadrul ace
luiași organ central căruia îi 
este subordonată centrala. în 
flimita competentelor stabilite de 
către acesta:

f) analizează și ia măsuri 
pentru îndeplinirea ritmică a 
planului de export-import, rea-, 
lizarea obligațiilor prevăzute în 
contracte, respectarea termene
lor de livrare și ridicarea efi
cienței activității de comerț ex
terior:

g) aproba suplimentări la ple
nul de export. în tot cursul 
anului. Ia produsele a căror ba
lanță nu se supune aprobări! 
Consiliului de Miniștri;

h) aprobă planurile de trans-' 
port cu mijloace proprii pen
tru unitățile componente, ur
mărește utilizarea corespunxă-’ 
toare a acestora și ia măsuri 
în vederea evitării transportu-'

este 
per-

aIMf 
pcn- 

u- 
limita

SECȚIUNEA III
Organizarea 

yl funcționarea 
consiliului 

<le administrație 
ART. 56. — Consiliul de ad

ministrație al centralei 
format din cel mult 35 
soane și se compune din i

a) directorul general al cen- 
tialei și directorii din centra
lă ;

b) directori și conducători al 
unităților componente ;

c) 3 pînă la 10 membri din
tre specialiștii din cadrul cen
tralei și din afara acesteia, 
cadre didactice, oameni de 
știință, reprezentanți ai orga
nelor financiar-bancare_ și alte 
cadre cu experiență îndelun
gată și înaltă calificare; nu
mărul acestora este stabilit 
de conducerea colectivă a or
ganului în subordinea .căruia 
se află centrala, în funcție de 
complexitatea activității aces
teia.

Membrii consiliului de admi
nistrație prevăzuți Ia pct. b și 
c se numesc de conducerea 
colectivă a organului cârma 
îi este subordonată centrala, 
la propunerea directorului ge
neral. iar pentru cei din afara 
centralei și cu acordul condu
cătorului instituției din care 
fac parte ; . .

d) un reprezentant al sindi
catelor, din unitățile aparți- 
nînd centralei.

In cazurile cînd consiliul de 
administrație dezbate probleme 
de importanță deosebită pentru 
ansamblul activității centralei, 
cum sînt aprobarea planului, a 
bilanțului, studii generale de 
dezvoltare în perspectivă, sau 
probleme care privesc activi
tatea unei anumite unități, la 
dezbateri vor fi invitați și di
rectorii unităților respective, 
chiar dacă nu sînt membri ai 
consiliului de administrație.

ART. 57. — In cazurile în 
care centrala se constituie pe 
structura unei unități, consiliul 
de administrație poate exercita 
atribuțiile comitetului do direc
ție al unității respective.

In acest caz, pentru dezba
terea și rezolvarea problemelor 
care privesc numai activitatea 
unității pe structura căreia s-a 
constituit centrala, consiliul de 
administrație îndeplinește atri
buțiile comitetului de direcție. 
Din componența sa fac parte 
membrii consiliului de adminis
trație din aparatul . centralei, 
conducătorul unității respective, 
precum și reprezentanții sala
riaților. secretarul organizației 
de partid, președintele comite
tului sindicatului, secretarul or
ganizației Uniunii Tineretului 
Comunist din unitatea respec
tivă și specialiști stabiliți de 
consiliul de administrație.

ART. 58. — In cadrul cen
tralei funcționează consiliul 
tehnico-științific. Desemnarea 
membrilor consiliului tehnico- 
științific, precum și regulamen
tul de organizare și funcționare 
al acestuia se aprobă de con
siliul de administrație.

ART. 59. — Consiliul de ad
ministrație are următoarele a- 
tribuții principale i

a) aprobă planul cincinal și
planurile anuale îmbunătățite, 
defalcarea indicatorilor de plan 
pe unitățile componente și mă
surile necesare pentru realiza
rea acestora; aprobă balanțele ;
materiale pentru care centrala <
îndeplinește funcția de coordo- ,
nator, precum și balanțele sor- i
timentelor care compun produ
sele sau grupele de produse, 
la care balanțele se aprobă de 
Consiliul de Miniștri sau de 
conducerea organului căruia îi 
este

b) 
cate,

subordonată centrala; 
aprobă în cazuri justifi- 

.«ic, modificarea sarcinile 
plan anuale și trimestrial

modificarea sarcinilor de 
............—«.ale pe 

le-a stabilit pentru uni- 
componentc; modifică sar-

care
tățile . ___ , ------ - -
vinile anuale de producție în 
unități naturale, la sortimentele 
care alcătuiesc grupei? de pro
duse ce se aprobă prin planul 
de stat, cu acordul beneficia
rilor și cu condiția respectă
rii sarcinii totale anuale la gru
pele de produse respective, pre
cum și a indicatorilor valorici 
stabiliți prin plan și buget;

c) aprobă înființarea unități
lor din cadrul centralei — sec
ții, șantiere, ateliere, depozite 
și altele similare;

d) aprobă măsurile de profi
lare a unităților componente;

e) aprobă planul dc studii 
în domeniu) cercetării și valo
rificării cercetărilor, al standar
dizării, invențiilor și inovați
ilor;

f) analizează periodic și răs
punde de modul cum se desfă
șoară activitatea de cunoaște
re, încadrare, promovare și per-

- pregătirii cadre- 
pregătirea cadre

lor necesare noilor obiective ce 
urmează să se dea In funcțiune;

g) dezbate periodic activita
tea economică-financiară și sta
bilește măsuri de îmbunătăți
re a acesteia, aprobă situația 
economitfl-financhU'ă a «nități-

feeționare a 
lor; asigură

rilor neeconomicoase;
i) aprobă prețuri și tarife 

produsele și servioiile lă-
* în competența centralei, 

.. ___ -au boni
ficații cu acordul beneficiaru
lui, conform reglementărilor le
gale;

j) aprobă, potrivit legii, in-

la
sate în competența 
precum și adaosuri

cu

(Continuare in pag. a 4-aj
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cu privire la organizarea

;i conducerea unităților economice de stat
(Urmare din pag. 3)

gajările și restituirile dc chel
tuieli pentru proiectare, con
struire a prototipurilor și efec
tuarea experimentărilor, pentru 
propunerile de invenții, inova
ții sau raționalizări;

k) aprobă trecerea pe scama 
cheltuielilor de producție a lip- 
suiilor de valori materiale con
statate la inventariere și scă
derea din contabilitate a altor 
pagube dacă nu se datorase vi
nei cuiva;

l) aprobă funcțiile care au 
dreptul la decontarea cheltuie
lilor dc transport în localitățile 
de reședință; aprobă nominal 
angniarea salariaților de la dis
tanțe de peste 50 km;

m) aprobă normative de con
sum și de stoc la toate mate
rialele și produsele din com
petența sa;

n) aprobă normele și nor
mativele de muncă unificate pc 
grup de unități componente, cu 
acordul organelor sindicale co
respunzătoare;

o) aprobă numărul de mun
citori specialiști pentru unită
țile componente, în cadrul co
tei stabilite de organul căruia 
ti este subordonată centrala, pe 
baza reglementărilor în vi
goare;

p) stabilește numărul mem
brilor comitetului de direcție 
și. împreună cu uniunea sin
dicatelor pe ramură, numărul 
reprezentanților salariaților pen
tru unitățile componente; apro
bă pe baza propunerilor adu
nării generale a salariaților și 
tu consultarea directorului sau 
a conducătorului unității, nu
mirea membrilor comitetului de 
direcție; aprobă încadrarea și 
eliberarea din funcție a șefilor 
’de serviciu, a șefilor de secție 
și a conducătorilor celorlalte 
compartimente de muncă din 
structura centralei care nu sînt 
prevăzute în competența altor 
organe de conducere colectivă;

r) aprobă premierea perso
nalului din aparatul centralei, 
precum și a personalului de 
conducere din unitățile compo
nente: aprobă regulamentele de 
acordare a salariilor pentru per
sonalul din unitățile compo
nente:

s) aprobă planul de pregătire 
a cadrelor, 
lor alocate .

t) aprobă, potrivit legii, mic
șorarea sau anularea cotelor 
de diminuare a salariilor în ca
zul neîndeplinirii sarcinilor, 
pentru conducerea unităților 
componente;

u) aprobă efectuarea de ore 
suplimentare cu acordul uniunii . 
sindicatelor pe ramură în li
mitele prevederilor legale;

v) aprobă măsurile privind 
asigurarea condițiilor de mun
că și de viață ale salariaților 
și îmbunătățirea acestora : în
drumă. coordonează și contro
lează îndeplinirea măsurilor de 
protecția muncii;

x) prezintă rapoarte în fața 
consiliului de administrație a- 
supra modului în care au fost 
aduse la îndeplinire hotărîrile 
luate:

y) îndeplinește orice alte a- 
tribuții prevăzute de lege și în
sărcinări stabilite de consiliul 
de administrație al centralei.

ART. 62. — Directorul gene
ral asigură conducerea curentă 
și aduce la îndeplinire hotărî
rile consiliului de administra
ție, biroului executiv, adunării 
generale a salariaților și sarci
nile stabilite de organul că
ruia îi este subordonată cen
trala. In acest scop t

a) ia măsuri operative pen
tru realizarea prevederilor de 
plan pe întreaga centrală și pe 
fiecare unitate componentă și 
asigură aducerea la îndeplini
re a hotărîrilor luate de or
ganele colective de conducere 
ale centralei;

b) asigură aplicarea princi
piului muncii colective în ac
tivitatea desfășurată de către 
consiliul de administrație și bi
roul executiv al centralei;

c) stabilește măsuri operati
ve și asigură elaborarea de 
propuneri pentru îmbunătățirea 
activității de cercetare-dezvol- 
tare, aprovizionare-desfacere și 
a celorlalte activități ce se e- 
xercită de centrală- pentru uni- 
tăf’le componente;

d) inițiază studii, cercetări și 
analize cu privire la sporirea 
eficienței economice a activită
ții centrale și a unităților com
ponente; organizează activitatea 
de prognoză și prospectare;

e) organizează controlul în
deplinirii sarcinilor în cadrul 
centralei și unităților compo
nente;
f) asigură controlul activită

ții economice-financiare și ges
tionare de fond a unităților; 
răspunde pentru luarea măsu
rilor necesare asigurării inte
grității avutului obștesc și buna 
gospodărire a fondurilor mate
riale și bănești, pentru adop
tarea măsurilor necesare în ve
derea îndeplinirii integrale și 
la timp a sarcinilor de plan, 
pentru respectarea principiilor 
și normelor disciplinei socia
liste și dă dispoziții în limita 
competențelor legale pentru re
cuperarea pagubelor aduse avu
tului obștesc;

g) asigură informarea opera
tivă a membrilor consiliului de 
administrație și biroului execu- 
jtiv asupra desfășurării activi
tății centralei și a principalelor 
probleme și măsuri luate pe 
parcurs;
i h) aprobă delegările de atri-

buții pe trepte ierarhice și com
partimente de muncă pe baza 
structurii organizatorice și a re
gulamentului de organizare și 
funcționare a centralei;

i) încadrează și eliberează 
din funcție personalul de exe
cuție din centrală și cel care 
nu este prevăzut în competen
ța organelor de conducere co
lectivă.

ART. 63. — Directorul gene
ral reprezintă și angajează cen
trala in relațiile cu persoanele 
juridice și fizice, precum și în 
fața organelor jurisdicționalc. 
De asemenea, el poate da de
legații în acest scop și altor 
angajați.

SECȚIUNEA IV

în limita fonduri- 
prin plan;

ții, ateliere, sectoare, șantiere 
exploatări, de care au fost 
aleși.

ART. 67. Adunarea generală 
a salariaților sau reprezentan
ților acestora din întreprinderi 
și respectiv unități componen
te ale centralelor se convoacă 
semestrial în ședințe ordinare 
de comitetul sindicatului de 
comun acord cu comitetul de 
direcție. Adunarea generală 
mai poate fi convocată la 
reran a cel puțin o treime 
numărul salariaților.

In unitățile cu activitate 
zonieră adunările generale 
salariaților se vor organiza la 
începutul și încheierea campa
niilor.

Adunarea generală a salaria
ților sau a reprezentanțiloi a- 
cestora este valabil constituită 
dacă participă cel puțin două 
treimi din numărul total de 
salariați sau din numărul to
tal al reprezentanților aleși.

ART. 68. Adunarea genera
lă a salariaților pe centrală se 
compune din membrii consiliu
lui de administrație, ai comi
tetelor de direcție sau ai co
lectivelor de conducere opera
tivă din întreprinderi și cele
lalte unități componente, re
prezentanți ai salariaților din 
aparatul centralei, al întreprin
derilor și celorlalte unități 
componente, al căror număr se 
stabilește de biroul executiv 
împreună cu comitetul uniunii 
sindicatelor pe ramură.

La adunările generale 
salariaților 'din centrata
participa din partea ministere
lor sau a celorlalte organe 
centrale, 'ministrul, lespectlv 
conducătorul organului central, 
adjuncți ai acestora, sau alți 
membri ai colegiului, repre
zentantul sindicatelor delegat 
de uniunea sindicatelor de ra
mură.

ART. 69 — Adunarea gene
rală a salariaților pe centrală 
se convoacă o dată pe an de 
comitetul uniunii sindicatelor pe 
ramură, de comun acord cu 
consiliul de administrație, și 
are loc după încheierea bilan
țului anual și desfășurarea a- 
dunărilor generale ale salaria
ților din unitățile componen
te.

Adunarea generala a sala
riaților este valabil constituită 
dacă participă cel puțin două 
treimi din numărul total al 
membrilor.

ART. 70. Răspunderea pen
tru organizarea adunării gene-

cc- 
din

ale 
vor

rale a salariaților pe centrală 
revine consiliului de adminis
trație și comitetului uniunii 
sindicatelor pe ramura, iar pe 
întreprinderi și celelalte uni
tăți componente, comitetului dc 
direcție și comitetului sindica
tului, care asigură pregătirea 
materialelor ce se supun dez
baterii. aduc la cunoștința sa
lariaților ordinea de zi, or
ganizează alegerea reprezen
tanților salariaților pentru a- 
dunările generale și asigură 
condițiile bunei desfășurări a 
acestora.

ART. 71. Adunarea genera
lă a salariaților sau reprezen
tanților acestora pe centrală, 
întreprindere și celelalte uni
tăți componente, precum și a- 
dunările salariaților pe secții, 
sectoare, ateliere, șantiere, ex
ploatări vor fi conduse de un 
prezidiu ales prin vot deschis, 
din rîndurile participanțllor.

ART. 72. Consiliile de admi
nistrație și comitetele de di
recție au obligația de a analiza 
propunerile făcute în adunările 
generale, de a lua măsuri pen
tru aplicarea celor care se do
vedesc eficiente și de a infor
ma comitetele de direcție și 
respectiv salariații în termen 
de 30 de zile asupra modulul 
de rezolvare.

Propunerile făcute în cadrul 
adunărilor generale, care depă
șesc posibilitățile de soluționa
re ale organelor de conducere 
colectivă se vor înainta orga
nului căruia îi este subordo? 
nată unitatea respectivă care; 
în termen de 30 de zile, va 
răspunde asupra modului de 
rezolvare.

ART. 73. Adunarea generala 
a salariaților pe centrală. în
treprindere și respectiv unități 
componente exercită controlul 
asupra activității consiliului 
de administrație și respectiv 
asupra comitetului de direcție.

In cazul în care adunarea 
generală consideră ca nesatis
făcătoare activitatea consiliu
lui de administrație, a comitetu
lui de direcție sau a unor 
membri a acestora, conducerea 
organului căruia îi este subor
donată unitatea respectivă este 
obligată să analizeze cauzele 
și în termen de 15 zile să ia 
măsurile necesare, care pot a- 
junge pînă la înlocuirea acelor 
membri care au desfășurat o 
activitate necorespunzătoare, 
informînd comitetele de direc
ție ale unităților componente 
și respectiv salariații acestora.

CAPITOLUL IV
Dispoziții finale

stabilite

Adunarea 
generală 

a salariaților
ART. 64. — Adunarea gene

rală a salariaților constituie 
forma superioară de conduce
re colectivă a unităților econo
mice, forul în care muncitorii, 
inginerii, tehnicienii, econo
miștii, toți salariații participă 
în mod organizat la conducerea 
întregii activități, la dezbate
rea și soluționarea problemelor 
legate de îndeplinirea sarcini
lor în domeniul economic cit 
și la realizarea sarcinilor pre
văzute în contractul colectiv.

Adunarea generală a salaria
ților are în principal următoa
rele atribuții i

a) dezbate planul cincinal și 
planurile anuale îmbunătățite 
în vederea mobilizării cît mal 
depline a rezervelor interne 
prin reducerea consumurilor 
specifice și a cheltuielilor de 
producție, asigurării creșterii 
productivității muncii, a efici
enței activității economice, îm
bunătățirii condițiilor de mun
că și social-culturale ale sala
riaților ;

b) aprobă angajamentele co
lectivului de muncă privind 
depășirea indicatorilor de plan 
și măsurile tehnico-organizato- 
rice care să asigure îndeplini
rea sarcinilor de plan și a an
gajamentelor asumate ;

c) aprobă contractul colectiv 
de muncă care va fi semnat 
ulterior de către 'conducătorul 
unității din partea organului 
colectiv de conducere și <5e 
către președintele comitetului 
sindicatului din partea salaria
ților ;

d) analizează mersul îndepli
nirii sarcinilor de plan, al an
gajamentelor și al prevederilor 
din contractul colectiv pe baza 
dării de seamă prezentate de 
organul de conducere colecti
vă și adoptă măsuri în vederea 
îmbunătățirii activității în pe
rioada următoare; aprobă 
programul de elaborare și re
examinare a normelor și nor
mativelor de muncă, analizea
ză modul cum s-au adus la 
îndeplinire măsurile 
în ședința anterioară :

e) aprobă, în condițiile legii 
formele de salarizare ce se u- 
tilizează în unitate ;

f) aprobă darea de seamă 
anuală asupra activității unită
ții și a organului de conduce
re colectivă, modul de utili
zare a beneficiilor în condi
țiile și după criteriile prevăzu
te prin dispoziții legale;

g) alege reprezentanții sala
riaților care fac parte ca mem
bri din organele de conducere 
colectivă și hotărăște revocarea 
celor care nu au desfășurat o 
activitate corespunzătoare ; pro
pune salariații care urmează 
să facă parte din comitetul 
de direcție.

ART. 65. La întreprinderi, 
respectiv la unitățile compo
nente ale centralelor, se orga
nizează adunări generale ale 
salariaților, iar la cele mari 
sau cu’ largă răspîndire teri
torială, adunări generale ale 
reprezentanților salariaților; la 
acestea din urmă se vor orga
niza în prealabil adunări ale 
salariaților pe secții, ateliere, 
sectoare, șantiere, exploatări 
sau altele similare. Cu acest 
prilej se vor alege prin vot 
deschis reprezentanții salariați
lor pentru adunarea generală.

La adunările generale pe în
treprinderi și respectiv la uni
tățile componente ale centra
lei, vor participa membrii co
mitetului de direcție, reprezen
tanți ai organelor ierarhic su
perioare unității, precum și ai 
organelor de partid și organi
zațiilor de masă.

ART. 66. Numărul reprezen
tanților salariaților aleși pen
tru adunările generale pe în
treprindere și respectiv la u- 
nitățile componente ale centra
lei se stabilește de comitetul 
sindicatului împreună cu co
mitetul de direcție, în funcție 
de numărul 
manenți și 
concrete de 
respective.

Reprezentanții 
pentru adunarea generală vor 
fi aleși pe o perioadă de un 
an.

In cazul neîndeplinirii sarci
nilor de plan, ca urmare a u- 
nei activități proprii necores
punzătoare sau în cazul unor 
abateri disciplinare săvîrșite 
de reprezentanții salariaților 
în perioada pentru care au 
fost aleși, cei în cauză vor pu
tea fi revocați și înlocuiți de 
adunările salariaților po sec-

ART. 74. — Dispozițiile pre
zentei legi cu privire la cen
trale se aplică și combinatelor, 
trusturilor, grupurilor de în
treprinderi, de fabrici sau de
uzine și altor unități economi
ce asimilate centralelor. Dispo
zițiile cu privire la întreprin
deri se aplică și altor unități 
asimilate acestora avînd denu
miri specifice activității lor,

ART. 75, — Consiliul de Mi
niștri va modifica actele nor
mative ce intră în competenta 
sa, cum sînt cele cu privire la 
consiliile de administrație ale 
întreprinderilor agricole de 
stat și consiliile științifice ale

institutelor de cercetare, potri
vit prevederilor prezentei legi.

ART. 76. — Decretul nr. 199 
din 14 mai 1949, privind orga
nizarea și funcționarea între
prinderilor și organizațiilor e- 
conomice ale statului, Hotărî- 
rea nr. 719 din 3 aprilie 1968, 
cu privire la comitetele de di
recție ajle întreprinderilor și 
organizațiilor economice, Hotă- 
rîrea Consiliului de Miniștri 
nr. 586 din 24 martie 1969, 
privind aprobarea statutului 
centralei industriale, precum 
și orice alte dispoziții contrare 
prezentei legi se abrogă.

ANEXA

Numărul

salariaților per; 
al posibilităților 

ținere a adunării

salariaților

VIAȚA INTERNAȚIONALA

PRAGA 29 — Coresponden
tul Agerpres, . Constantin Pri- 
săcaru, transmite: Sîmbătă la 
amiază. în Palatul Congreselor 
din Parcul de cultură și odih
nă „Julius Fucik" din Praga a 
avut loc ședința de încheiere 
a lucrărilor Congresului al 
XIV-lea al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia.

In sală erau prezenți dele
gații și invitații cehoslovaci, 
precum și delegațiile partide
lor comuniste și muncitorești, 
ale partidelor socialiste de 
stingă și democratice, ale miș
cării de eliberare națională, 
care au participat, ca invitate, 
la lucrările congresului. Era 
prezentă delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de 
tovarășul Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R.

Tovarășul Gustav Husak a 
anunțat că congresul a ales 
noile organe conducătoare ale 
partidului > Comitetul Central, 
Comisia centrală dc control și 
revizie a P.C.C.

In prima sa ședință, Comi
tetul Central a ales în funcția 
dc secretar general al C.C. al 
P.C.C. pe tovarășul 
Husak, ca membri ai prezidiu
lui pe 
Gustav Husak, Ludvik Svobo
da, Vasil Bilak, Peter Colotka, 
Karel Hoffmann, Alois Indra, 
Antonin Kapek, Josef Kem
pny, Josef Korcak, Jozef Lc- 
nart și Lubomir Strougal, iar 
ca membri supleanți pe tova
rășii Miroslhv Hruskovic și 
Vaclav Hula.

Secretari ai C.C. al P.C.C. a’-i 
fost aleși ’. Vasil Bilak, Jan 
Fojtik. Miroslav Hruskovic,

Gustav

următorii tovarăși i

lois Indra, Josef Kempny, Ol- 
drich Svestka.

Președinte al Comisiei cen
trale de control și revizie a 
fost ales tovarășul Milos Ja
kes.

După anunțarea rezultatului 
votului, Alois Indra a prezen
tat concluziile comisiei de pro
puneri aleasă de congres.

Delegații au votat proiectul 
de rezoluție a congresului.

In încheiere, a luat cuvîntul 
tovarășul Gustav Husak, care 
a exprimat aprecieri privind 
principalele concluzii ale lu
crărilor congresului pentru ac
tivitatea partidului, pentru 
dezvoltarea economică și poli
tică a societății, pentru edifi
carea pe mai departe a socia
lismului în republica Socialistă 
Cehoslovacă.

PREZENTE
ROMANEȘTI
• „ZIUA ROMÂNIEI" in 
cadrul tirgului alimentar de
la Torino

Memorandumul M A R S - 3P. C. din India
(Agerpres). — 

indian „New A- 
memorandumul 

Partidului Comunist din India, 
prezentat în cadrul sesiunii 
de vară a parlamentului, în ca
re se adresează un apel tutu
ror forțelor democratice de a 
se uni în realizarea obiective
lor vizînd promovarea unei 
politici consecvente de pace și 
nealiniere pe plan extern și în
făptuirea progresului social pe 
plan intern. Memorandumul re
prezintă un larg program de 
acțiune a forțelor de stînga și 
democratice din India, care 
preconizează o serie de refor
me social-economice în vederea 
lichidării foametei, șomajului 
și a înapoierii economice.

DELHI 29 
Săptămînalul 
ge“" publică

în zbor spre
MOSCOVA 29 (Agerpres). — 

In conformitate cu programul 
de explorare a planetelor sis
temului solar și în scopul e- 
fectuării unor studii mai apro
fundate ale planetei Marte, 
vineri, la ora 18,26 (ora Mos
covei), în Uniunea Sovietică a 
fost lansată stația 
interplanetară „Mars-3“. 
vit agenției TASS, 
a fost plansată pe o traiecto
rie similară celei pe 
deplasează o altă stație sovie
tică, „Mars-2“.

Instrumentele cu care este 
dotată nava servesc la explo
rarea planetei Marte și a spa
țiului înconjurător. „Marj-3" 
dispune și de aparatura nece-

automată
Potri- 

„Mars-3“

care so

planeta Marte
sară studierii radiațiilor cos
mice și plasmei solare, apara
tură realizată de specialiștii 
sovietici în colaborare cu cei 
francezi în cadrul programului 
comun de cercetare a spațiu
lui cosmic în scopuri pașnice.

Zborul lui „Mars-3" va dura 
circa 6 luni. La ora 22 (ora 
Moscovei), „Mars-2" se găsea 
la o distanță de 2 495 000 km 
depărtare de Terra, iar ..Mars- 
3" parcusese 44 000 km. Zborul 
celor două nave spațiale este 
dirijat de la centrul de legă- 

informațiile 
sînt recep- 
de coordo-

turi cosmice, iar 
transmise de stații 
ționate de centrul 
nare și calcul.

ROMA 29. — Coresponden
tul Ager preș, Nicolae Puicea, 
transmite: La Torino s-a i- 
naugurat recent cel de-al VI- 
lea salon international al a- 
limentației și comerțului — 
„ALCOM-1971“ —la care par
ticipa peste 40 de țări euro
pene și din alte continente. 
Republica Socialistă România 
este prezentă cu un frumos 
și reprezentativ pavilion, con
struit in stil românesc, unde 
sint expuse variate produse 
alimentare și de artizanat.

La 28 mai, in cadrul sa
lonului a avut loc „Ziua Ro
mâniei". Cu acest prilej, la- 
cob Ionașcu, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Roma, și Gheorghe Predescu, 
șeful Agenției comerciale ro
mâne din Italia, s-au tntilnit 
cu reprezentanți ai cercuri
lor de afaceri și comerciale 
torineze și din alte orașe ita
liene. Luind cuvîntul, amba
sadorul român a relevat dez
voltarea pozitivă a relațiilor 
comerciale și economice ro- 
mâno-italiene, posibilitățile 
concrete de extindere in con
tinuare a acestora. Răspun- 
zind, Mario Vicenzi, direc
torul Asociației comercianți- 
lor din Torino, a exprimat 
speranța că participarea Ro
mâniei la salonul internațio
nal al alimentației și comer
țului va duce la o puternică 
dezvoltare a legăturilor eco
nomice dintre cele două țări, 
va spori bunul renume de 
care se bucură produsele ro
mânești pe piața italiană.

La festivitatea 
„Zilei României" 
pat, de asemenea, oficialități 
locale,\ deputați.

consacrată 
au partici-

© Intîlnire prietenească or
ganizată de ambasadorul țării
noastre Ia Haga.

HAGA 29 (Agerpres). — 
Ambasadorul României la 
Haga. George Elian, a orga
nizat vineri seara la sediul 
ambasadei o intîlnire cu pro
fesori și studenți de la cate
drele de limba și literatura 
română ale Universităților 
din Amsterdam și Gronin
gen. Au participat, de ase
menea, membri ai comisiei 
mixte româno-olandeze pen
tru aplicarea acordului cul
tural dintre cele două țări, 
funcționari superiori din mi
nisterele afacerilor externe, 
invățămintului și culturii ale 
Olandei, ziariști. Au luat 
parte membrii coloniei ro
mâne din Olanda.

Cu acest prilej, ambasa
dorul George Elian a vorbit 
despre progresul economic, 
social și cultural înregistrat 
de poporul român în anii so
cialismului, precum și despre 
dezvoltarea relațiilor cultura
le româno-olandeze. Intilnirea 
s-a desfășurat intr-o atmosfe
ră caldă, prietenească.
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22,30

I

salariați 
salariați 
salariați 
salariați 
salariați

Numărul
reprezentanților, 

salariaților 
în comitetul 
de direcție

20,00 Reportajul săptăminii.
20,30 Film artistic : „Opera

țiunea Cicero"
22,15 Intîlnire cu opereta.
22,45 Telejurnalul de noapte.

TV

nța
la orele 11, în aula l.M.P. își

MW

Teza de doctorat poate l'i consultată în sala de lectură 
a bibliotecii Institutului de mine din strada Institutului 
nr. 20.

tov. ing. FODOR C. DUMITRU (Institutul de mine) cu 
titlul „STUDIUL STABILITĂȚII HALDELOR DE STERIL 
DIN CARIERELE DE LIGNIT IN CONDIȚIILE DE ZACA- 
MÎNT ȘI ROCI DIN BAZINUL ROVINARI*.

Actele necesare împreună cu cererea de înscriere se vor depune la secretariat pînă la 
de 31 mai, ora 8.

Warul —■ Întreprinderea poligrafică Hunedoara ~ ttabuniiuțea Petroșani AU 459

și al reprezentanților 
salariaților în comitetul 

de direcție
Nr. Numărul de salariați 
crt. permanent! ai unității

Numărul 
de membri 
în comitetul 
de direcție

L

1. Pînă la 100 salariați
2. De............
3. De
4. De
5. De
6. De
7. De
8. De
9. Peste

la 
la 
la 
la 
la 
la 
la

101 la 500 salariați
501 la 1 000 salariați
1001.......................
2 001
3 001
4 001
5 001 la 10 000 :
10 000 salariați

la 
la 
la 
la

2 000
3 000
4 000
5 000

Deschiderea emisiunii. 
Sport și sănătate.
Matineu duminical pen
tru copii.
Viața satului.
Albumul compozitorilor 
români: Gheorghe Du
mitrescu.
De strajă patriei.
Trofeul de la Efes. Re
portaj despre ansamblul 
„Călușul" din Scorni- 
cești-Olt care a cucerit 
de curînd trofeul „Zeița 
de aur“ al Festivalului 
internațional de folclor 
de la Efes.
Emisiune în limba ma
ghiară.
Post-meridian. Magazin 
duminical.
1 001 de seri 
Telejurnalul de scară.

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Muzică populară în in
terpretarea grupului vo
cal „Miorița",

18.15 Scena.
18,45 Stop-cadru — emisiune 

economică.
19.10 Tragerea C.E.C.
19.15 Tragerea de amortizare 

ADAS.
19,20 1 001 de seri
19,30 Telejurnalul tie seară. 

Sport.
20.10 lin eveniment artistic : 

,,Hamlet la Elsinor" (II) 
de W. Shakespeare.

21,40 Steaua fără nume 
muzică ușoară. 
Imagini din R.P.D. Co
reeană.

22,50 Telejurnalul de noapte.

DUMINICA 30 MAI

PROGRAMUL I i 6,00 Buletin 
de __ știri; 6,05 Concertul dimi
neții; 7,00 Radiojurnal; 7,45 A- 
vanpremieră cotidiană; 8,00 Su
marul presei; 8,08 Ilustrate mu
zicale; 9,00 Ora satului; 10,00 
Radiomagazinul femeilor; 10,30 
Parada succeselor cu Dan Spă- 
taru, Michele Torr și Adriano 
Cclentano; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Intîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 
12,00 De toate pentru toți; 13,00 
Radiojurnal. Sport; 13,15 Reci- 

Engelbert Humperdinck;

13,30 Orchestra de muzică popu
lară a Radioteleviziunii; 14,00 
Unda veselă; 14,30 Succese alo 
muzicii ușoare; 15,00 Buletin 
de știri; 15,05 Caravana fante- 

16,00 Recital Gigi Marga;
Cîntece și

16,45 Pentru 
ușoară de
Sport și 
înregistrări 

populară; 20,00
20.10 Tableta de seară: 20'15 Ze
ce melodii preferate; 20,50 Mu
zică de dans; 21,30 Revista 
șlagărelor; 22,00 Radiojurnal;
22.10 Panoramic sportiv; 22,30 
Romanțe; 22,50 Moment poe
tic; 23,00 Vă inviță la dans An
ca Agemolu, Tommy James, 
Rica Zarai, formațiile Sincron, 
Omega, orchestrele dirijate de 
Cornel Popescu și Wernep 
Miiller; 24,00 Buletin de știri; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

jocuri popu-d 
tineri — nw 
pretutindeni; 

muzică; 19,45 
de muzică 
Radiojurnal;

PETROȘANI 7 Noiembrie : 
Los Tarantos (27—30 mai); 
Republica: De 7X7 (27—30 
mai); PETRILA : Pomul de 
crăciun (29—31 mai); LO- 
NEA — Minerul : B. D. in
tră în acțiune (27 — 30 mai); 
ANINOASA: Răzbunarea
6fîntului (30—31 mai; BAR- 
BÂTENI: Sentința (29—30 
mai).

Mica publicitate
Familiile Vuia și Nagy anunță 

încetarea din viață a scumpei 
noastre mame și bunică Ka- 
tincea Maria.

Funeraliile vor avea loc azi 
30 mai a. c„ ora 16,30, de la 
biserica de pe ’str. Tineretului.

PAROȘENI a n u

anunță concurs pentru ocuparea următoarelor posturi
In ziua de 5 iunie 1971, 

va susține public

— MAISTRU
— MAISTRU

ȘEF TURA COMBUSTIBIL
REPARAȚII TERMOMECANICE (CAZANE)
PRINCIPAL EXPLOATARE Șl REPARAȚII TURBINE

Condițiile de studii'stagiu și salarizare sint cele prevăzute de 1I.C.M. 914/1968.
Concursul va avea loc în data de 31 mai a. c. ora 11, la sediul unității.


