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Nicolae LOBONȚ !

(Continuare in pag. a 4-a) I

de căi

aeriene
înarmați cu o autorizație 

specială, am reușit, in cele 
din urmă, să ne imbarcăm. 
Pornim intr-o călătorie scurtă 
in „cupa de serviciu*' sau 
„cupa roșie’ cum o mai nu
mesc (datorită culorii sale) 
preparatorii dc la Corocști. 
Încet, apoi in ritm ușor ac
celerat. funicularul se pune fn 
mișcare. Sub privirile noastre, 
sc desfășoară, asemeni unui 
evantai, panorama superbă a 
unei văi scăldate in lumină 
și dominate dc faptele omu
lui. Verdele proaspăt al na
turii este punctat mai peste 
tot. cu cenușiul construcțiilor 
impunătoare de beton, cu lu
cirea schelelor metalice. Cu 
2,4 mf secundă străbatem ca
lea aeriană spre oamenii ca
re zilnic contribuie prin mun
ca lor la un proces com
plex. acela al valorificării 
bogățiilor adincurilor.

însoțitorul, loan Pieli, mais
tru la Preparația cărbunelui 
Coroești. ne vorbește cu căl
dură despre cei care jalonea
ză noile drumuri aeriene ale 
unui zăcămint prețios, răpit 
adincurilor. Totul pare ceva 
banal, și totuși neobișnuit.

— Nu e ușor deloc, să con
struiești un funicular, ne 
spune maistrul Pletl. Gindi- 
ți-vă și dv.. in cea mai mare 
parte a timpului oamenii a- 
ceștia, și cu o ușoară încli
nare a capului îmi indică lo
cul in care-i pot zări, stau 
suspendați intre cer și pă- 
mint. Deasupra pădurii, sau 
a văilor stineoase, piese me
talice de zeci și chiar 
de kilograme trec prin 
nile agere ale. lor.

Ne-am apropiat dc grupul 
de montori ce aparține lo
tului de montaj Vulcan al 
Șantierului T.C.M.M. In mij
locul lor, șeful de echipă 
Costică Dumitru dădea indi
cații colegilor care se pregă
teau să ridice cablul de fu
nicular pe un pilon. Ne dă
deam seama că, in acele cli
pe, intervenția noastră ar fi 
fost inoportună. Toată aten
ția era concentrată asupra u- 
nei operații precedate de

sute 
mii-

Nicolae LOBONȚ

MAI REPEDE, MAI BINE Vizita delegației dc partid
zilelor 

RE-

im-

mai

Imperativul 
noastre — MAI 
PEDE, MAI BINE — 
in tot ceea ce facem 
diurn pentru societate, 
pentru progresul ge
neral a pătruns adine, 
urmat dc efecte pozi
tive, in conștiința mi
nerilor noștri. Se pot 
da exemple de fapte 
minerești lăudabile să- 
virșite in cunoștință de 
cauză, in virtutea sa
tisfacerii acestui 
perativ major.

...Mai repede,
bine I Materializate in 
fapte la frontul aba
tajelor și galeriilor 
din subteran. cuvin
tele acestea cu valoa
re de îndemn și che
mare patriotică în
seamnă in esență vi
teze de lucru sporite, 
mai multe tone de 
cărbune, mai mulți 
metri de galerii și alte 
lucrări miniere reali
zate pe unitate de 
timp. Dar să concreti
zăm. In luna mai, 
minerii din brigada

lui Constantin Sirop 
do la Exploatarea 
minieră Lupeni au 
realizat 114 ml avan
sare (lucrind numai 
in două decade cu 
combina de înaintare), 
în planul înclinat ce 
sc sapă intre orizon
turile 410—409 pentru 
deschiderea abataje
lor frontale din stratul 
13, blocul VI, secto
rul IV. Iar această 
indispensabilă grăbire 
a execuției lucrărilor 
de pregătire echivalea

ză cu capacități mai 
repede intrate in 
funcție in subteran, 
cu tone dc cărbune 
cocsificabil extrase în 
volum sporit. Și faptul 
nu e singular la mi
na Lupeni. Tot la lu
crările de 
din sectorul 
ceastă dată,
condusă de
Samoilă Kovacs a re
alizat, in galeria di
recțională din stratul

pregătire, 
I, de a- 

brigada 
minerul

3, blocul I, 95 ml să
pare, cu un randa
ment superior celui 
planificat cu 0.200 mc 
pe post. Efectul gră
birii execuției lucră
rilor se va concretiza, 

sinlem siguri, in des
chiderea mai devreme 
a noi fronturi de aba
taj in stratul 3, blocul 
I, in zona dc zăcă
mint dintre orizontu
rile 650—621.

...Mai repede, mai 
bine! Imperativul es
te onorat cu fapte 
demne de consemnat 
cu majuscule și la cea 
mai tinără mină din 
bazin — Livezeni. In 
luna aprilie cunoscuta 
brigadă de înaintări 
rapide a lui Augustin 
Demeter a săpat 105 
ml în galeria (de pro
fil dublu, cu susține
re metalică TH) ce va 
face legătura, la ori
zontul 475, intre pu
țul de aeraj nr. 2 și 
puțul auxiliar est. A- 
vînd munca organizată

in acord global, folo
sind o dotare tehnică 
corespunzătoare exi
gențelor (mașini do 
perforat CP 17 și 
Tampella. sfrcdele cu 
capete detașabile ar
mate cu plăcuțe Vi- 
dia, două mașini pne
umatice de încărcat 
de tipul MIP-2), bri
gada a realizat, in 
luna mai, o £ 
tot dc 105 m 
eași galerie, 
sioncază. de 
nea, plăcut în 
realizare volumul ex
cavat ce trece do 1 000 
mc, randamentul de 
2,400 mc/post realizat 
— cu 0,400 mc/post 
mai mare decît cel 
planificat, execuția ga
leriei în nota domi
nantă a lucrului făcut 
de calitate.

...Mai repede, 
bine ! O 
ce-și pune 
amprenta în 
minerilor 
e bine așa.

I. BALAN

a realizat, 
avansare 

1 in ace- 
Impre- 
aseme- 
această

mai 
realitate 
insistent 

munca 
noștri. Și

Intr-o atmosferă caldă, prie
tenească și de bună dispoziție 
generală, minerii șefi de bri
gadă de la mina Uricani au 
sărbătorit împreună cu soțiile 
lor rezultatele obținute în 
muncă, încheierea cu succes 
a sarcinilor de plan pe luna 
trecută. întrunirea a fost de
numită Ziua brigadierului și 
a fost onorată de participarea 
mai multor cadre tehnico-ingi- 
nerești. a conducerii minei. 
In numele comitetului de di
recție, minerii au fost felicitați 
de către ing. Nicolae Nicorici. 
directorul exploatării, care 
le-a urat succese și mai rod
nice în viitor. Inițiativa orga
nizării acestei zile a brigadie
rului s-a bucurat de o deose- 
-bită apreciere din partea parti- 
cipanților constituind un sti
mulent pentru munca lor de 
zi .cu zi, un mijloc de apro
piere a celor care conduc for
mațiile de lucru din abatajele 
minei. "

De la camera de comandă 
a termocentralei Paroșeni, 
ing. loan Bratucu dă dispo
ziții operative personalului 
din subordine.

$1 guvernamentale conduse
dc tovarășul Nicolae Ceausescu,
In Republica Populară Chineză

Atmosferă sărbătorească,
manifestări pline de căldură la Nankin

Sîmbălă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu soția 
și membrii delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii 
Socialiste România au părăsit 
Pekinul, plecînd pe calea aeru
lui într-o călătorie prin țară, 
împreună cu oaspeții au urcat 
la bordul avionului special to
varășii Ciu En-lai, membru al 
Comitetului Permanent a) Bi
roului Politic al C.C. al Par
tidului Comunist Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Chineze,

Pentru transportul în comun
In scopul îmbunătățirii 

transportului în comun în 
Lupeni, consiliul popular 
orășenesc a luat o serie de 
măsuri privind repararea și 
modernizarea traseului ruti
er, amenajarea stațiilor de

autobuze cu refugii pentru 
călători. Pînă în prezent s-au 
construit două staționare 
pentru călători și a fost pre
lungită linia transportului 
în comun pînă la Tusu — 
Bărbăteni. Totodată continuă

lucrările de modernizare a 
străzii Tudor. Vladimirescu, 
prin lărgirea trotuarelor și 
executarea unor noi cana
lizări și treceri pentru pie
toni în cartierele Braia 
Bărbăteni.

Cian Ciun-ciao, membru 
Biroului Politic al C.C. al 
Chinez, prim-comisar al 
pelor staționate la Nankin, Ken 
Biao, membru al Comitetului 
Central, șeful Secției pentru 
relații externe a Comitetului 
Central al P. C. Chinez, Lin 
Cia-mei, soția vicepremierului 
Li Sien-ien, Cian Hai-fun. am
basadorul R.P. Chineze la Bucu
rești.

Prima etapă pe itlncrariul 
vizitei din țară este Nankinul, 
unul dintre marile orașe ale 
Chinei, capitala provinciei Ki
angsu. După un drum spre sud, 
de aproape 1 000 km, timp în 
care survolăm Fluviul Cîalben. 
întîlnim cîmpiile brăzdate de 
rîuri și canale de irigații, 0- 
goarele ce urcă în terase pe 
dealuri și care, prin hărnicia 
și talentul oamenilor, -se înfă
țișează ca o adevărată broderie 
artistică în relief. Provincia 
Kiangsu, cu o suprafață cît ju
mătate din teritoriul României 
și cu o populație de aproape 
50 milioane de locuitori, își 
face puternic simțită prezenta 
în viața economică a țării. In 

___ ;__ 0- 
cupațiilor tradiționale din a- 
ceastă parte a țării, situată de-a 
lungul țărmului Mării Galbene 
— cultivarea pămîntului, creș
terea viermilor de mătase și 
artizanatul —, li -s-au adaugat 
altele noi. S-au dezvoltat vi
guros industria electronică, 
construcția de -mașini; -de co>o- 
ranți, a construcțiilor de nave.-

Prin hublourile avionului se 
profilează pe malurile.lui Iantzî, 
fluviul lung, conturile orașului 
Nankin, ceea ce în limba chi
neză înseamnă capitala din sud. 
In timpul istoriei sale b'mile
nare, orașul a fost vreme înde
lungată capitala Chinei.

Aeroportul Nankin. Ora ÎL 
La București — 5 dimineața. 
In întîmpinarca solilor poporu
lui român și a înaltelor perso
nalități ' ' d' e
țese au 
bru al 
secretar 
cial de 
dintele 
nar provincial, 
trupelor staționate la Nankin, 
adjunct al ministrului apărării 
naționale, U Da-șen. membru 
al Comitetului Central al P.G. • 
Chinez, secretar al Comitetului

al 
P.'C. 
tru-

anii construcției socialiste.

chineze care îi înso- 
venit: Su Și-u, mem- 
Biroului Politic, prim
ai Comitetului provin- 
partid Kiangsu, preșe- 
Comitetului Revoluțio- 

comandantul

de partid provincial, vicepre
ședinte al Comitetului revolu
ționar provincial, Pen Ciun, 
membru supleant al C.C. al 
P.C. Chinez, adjunct al secreta
rului comitetului dc partid pro
vincial, Van Liu-șen, membru 
supleant al C.C. al P.C. Chinez, 
comisar politic adjunct al tru
pelor staționate la Nankin, 
Hua Lin-sen, Cen Ho-fa, mem
bri supleanți ai C.C. " " 
Chinez, vicepreședinți ai Co
mitetului Revoluționar provin
cial, și alte persoane oficiale 
locale. La scara avionului, Su 
Și-u și soția sa, Tien Pu, vi
rează un călduros bun venit 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și soției sale.

Ovații și urale nesfîrșite, cîn- 
tece, dansuri, lozinci în cins
tea prieteniei dintre cele două 
partide, țări și popoare, iată 
atmosfera sărbătorească care îi 
înconjoară din primul moment 
pe oaspdți.

O adevărată frescă a Nan- 
kinului contemporan este alcă
tuită din grupuri masive, sim
bolice, reprezentînd armata, 
miliția populară, gărzile roșii, 
otelarii, minerii, constructorii, 
textiliștii, țăranii, studenții și 
elevii. Răspunzînd aclamațiilor 
de bun venit, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu face semne priete
nești, se fotografiază în mijlo
cul unor grupuri, strînge mîi- 
nile care i se întind cu respect 
și căldură.
• In oraș se pătrunde printr-o 
poartă masivă dominată de in
scripția în limba română ..Vă 
salutăm călduros, distinși oas
peți români". Nankinul are o 
glorioasă tradiție revoluționară. 
Aici s-a declanșat, la mijlocul 
secolului trecut, răscoala taipi- 
nilor. De Nankin sînt legate 
lupta pentru abolirea imperiu
lui, avîntul mișcării muncito
rești, epopeea marilor bătălii 
organizate Și conduse de Par
tidul Comunist Chinez împotri
va trădătorilor gomindaniști și 
a invadatorilor străini.

La aceste ore de dinaintea 
amiezii, străzile sînt înțesate 
de oameni. Imaginea policromă 
a eșarfelor de mătase care sînt 
fluturate, a costumelor Și Co
chetelor de flori se îmbină ar
monios cu revărsarea unui en
tuziasm de masă.

In pofida ploii calde, care 
se cerne fără oprire, pe mă-

devine

mașină 
Nicolae

al P.G.

înaintează, 
tot mai den-

deschisă, to- 
Ceaușescu, 

Și-u răspund

sură ce convoiul 
mulțimea 
să.

Dintr-o 
varășii
Ciu En-lai și Su 
prietenește aclamațiilor. Intr-o 
altă mașină deschisă au luat 
loc tovarășele Elena Ceaușescu, 
Lin Cia-mei, soția vicepremi
erului Li Sien-nien, și Tien Pu, 
soța lui Su Și-u.

In vasta ..Piață a poporului", 
centrul orașului, clădirea cea 
mai înaltă este dominată do 
un mare portret al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Pe laturile 
pieței — un adevărat inel viu. 
Răsună cîntece revoluționare, 
fanfare intonează melodii popu
lare chineze și românești.

Traseul de 11 km a reunit/ 
după aprecierea gazdelor, nesto 
250 mii de locuitori ai Nanki- 
nului. Un șir neîntrerupt de 
steaguri ale celor două țări străJ 
juie parcursul, încadrînd loj 
zinci în limbile română șl chi-* 
neză : -Trăiască marea unitate 
dintre Partidul Comunist Chi-* 
nez și Partidul Comunist Ro-* 
mân. pe bazele marxism-leni-* 
nismului și internaționaiismu-' 
lui proletar!". „Salut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu!", ..Trăiască' 
prietenia dintre ponoare’.e chîJ 
nez și român !“. „Un călduros 
bun venit distinșilor oaspeți* 
români !", „Un călduros bun 
venit delegației de partid și 
guvernamentale române

Pînă în -parcul în căre este 
reședința oaspeților. multi-' 
mea continuă să-și manifesto’ 
caldele sentimente care înso-- 
țese întreaga desfășurare a vi-* 
ziteî delegației române.

In cursul după-amiezii. oas
peții sînt invitați să cunoască! 
cea mai importantă construc
ție din această zonă a țării 1 
impunătorul pod de pe Iantzî, 
monument al geniului creator 
al poporului chinez, expresie a 
unei remarcabile capacități 
tehnice.

Sub lumina puternică a soa
relui. care și-a făcut reapariția.' 
orașul, înecat în verdeață. își 
dezvăluie vechile monumente, 
în stil clasic chinez, renumite 
pentru rafinamentul lor artist 
tic. Impresionant este parcul 
„Terasa ploii de flori", dedl-

(Continuare in pag. a 4-a)

Proiect LEGE
privind încadrarea și promovarea în muncă 
a personalului din unifăfile socialiste de stat

Consiliul de Miniștri a elaborat proiectul de Lege privind 
încadrarea și promovarea în muncă a personalului din unitățile 
socialiste de stat.

In spiritul democrației socialiste ce caracterizează viața po
litică, economică și socială a țării, acest proiect de lege este supus 
dezbaterii publice pentru a da posibilitatea oamenilor muncii din 
unitățile economice, social-culturale și administrative, din toate 
unitățile socialiste de stat, să-și aducă contribuția la îmbunătă
țirea și definitivarea lui.

Observațiile, propunerile și sugestiile în legătură cu acest 
proiect de lege se vor trimite, pină la 20 iunie 1971, Consiliului 
dc Miniștri, comitetelor executive ale consiliilor populare jude
țene, presei centrale și locale.

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

’ Dezvoltarea în ritm susținut 
a economiei naționale, introdu
cerea celor mai noi realizări 
ale științei și tehnicii în toate 
'domeniile de activitate deter
mina creșterea rolului cadrelor 
tn organizarea și conducerea 
procesului de producție, în so
luționarea problemelor comple
te ale vieții economice și so
ciale. In activitatea de con- 
'ducere a economiei naționale, 
partidul și statul nostru acordă 
o atenție deosebită îmbunătă
țirii modului de încadrare și 
promovare în muncă a perso
nalului de execuție și de con
ducere din unitățile socialiste 
ide stat, întăririi răspunderii in
dividuale și colective a aces
tuia în îndeplinirea sarcinilor 
ce îi revin.

Procesul creșterii economice 
'șl dezvoltării sociale a țării 0- 
feră posibilitatea ca, an de ant 
In jnod planifica^ să s© cre

eze noi locuri de muncă în 
toate seotoarele de activitate, 
îndeplinirea în condiții cît mai 
bune a sarcinilor ce decurg din 
vastul program de dezvoltare a 
patriei noastre necesită îmbu
nătățirea continuă a activității 
de încadrare în muncă a per
sonalului în unitățile socialiste 
de stat. In același timp este 
necesar ca promovarea în mun
că să se facă din rîndul ace
lor cadre care au o temeinică 
pregătire profesională, aptitu
dini și experiență în activita
tea de organizare a producției 
și a muncii, capabile să mobi
lizeze colectivele în care lu
crează la aplicarea în viață a 
politicii partidului și statului 
nostru.

In scopul îmbunătățirii acti
vității de încadrare și promo
vare în muncă a personalului 
in unitățile socialiste de stat, 
Marea Adunare Națională a- 
dogtă prezența lefie^ •

AHT. 1. In Republica Socia
listă România fiecare cetățean 
are dreptul la muncă. Proprie
tatea socialistă asupra mijloa
celor de producție, dezvoltarea 
continuă a economiei naționa
le — pe baza planului de stat 
— creează tuturor cetățenilor 
țării posibilitatea să desfășoare 
o activitate utilă în domeniul 
economic, social-cultural sau 
administrativ.

Cetățenii își pot alege locul 
de muncă, încadrarea lor pe 
posturi făcîndu-se în raport cu 
capacitatea-și pregătirea profe
sională, nevoile societății și ale 
colectivului în care urmează 
să-și desfășoare activitatea.

ART. 2. De la data înoad/îi- 
rii în muncă într-o unitate so
cialistă de stat, fiecare cetă
țean devine membru al colec
tivului unității și, ca urmare, are 
aceleași drepturi și obligații ca 
și ceilalți membri ai colecti
vului respectiv, prevăzute în 
contractul individual și colec
tiv de muncă, în Codul Muncii 
și în celelalte acte normative 
care reglementează raporturile 
de muncă. -

ART. 3. In dubla lor cali
tate — de producători și pro- 
prigțari ai avuției naționale ->

oamenii muncii încadrați în u- 
nitățile socialiste de stat au* 
dreptul și obligația să parti
cipe nemijlocit la îmbunătăți
rea organizării și conducerii 
activității unităților; să contri
buie la promovarea celor mai 
bune cadre în funcții de con
ducere, spunîndu-și părerea a- 
supra acestora; să se adreseze 
șefilor ierarhici — maiștri, șefi 
de secție, ingineri-șefi, directori 
— sau organelor superioare u- 
nității în care lucrează cu orice 
problemă de serviciu ori atunci 
cînd constată că se aduc pre
judicii intereselor unității res
pective.

ART. 4. Personalul încadrat 
In muncă în unitățile socialiste 
de stat beneficiază, în con
dițiile legii, de următoarele 
diepturi 1

a) să lucreze în meseria sau 
profesia sa, ca urmare a stu
diilor, cursurilor de speciali
zare sau a altor forme de pre
gătire profesională absolvite;

b) să primească pentru mun
ca prestată ca retribuție o par
te din venitul național desti
nată consumului, potrivit prin
cipiului socialist de repartiție 
după cantitatea, calitatea și im
portanța socială a muncii; în 
unitățile, economice, rctribuțig

personalului se face direct din 
valoarea nou creată în fiecare 
din unitățile respective;

c) să participe la conducerea 
unității in care își desfășoară 
activitatea, să aleagă și să fie 
ales în organele dc conducere 
colectivă;

d) să contribuie la valorifi
carea superioară a resurselor 
materiale ale țării, la dezvolta
rea proprietății socialiste, în 
vederea creșterii continue a 
potențialului economiei noastre 
naționale;

e) să fie promovat în cate
gorii superioare de încadrare 
sau în funcții de conducere 
potrivit capacității profesionale 
și aptitudinilor sale, ținîndu-se 
seama de condițiile de studii 
și vechime prevăzute pentru 
postul respectiv;

f) să obțină burse, concedii 
de studii sau alte înlesniri pen
tru perfecționarea pregătirii pro
fesionale;

g) să aibă repaos săptămî- 
nal și concediu anual de 0- 
dihnă plătit;

h) sâ beneficieze de condiții 
corespunzătoare de protecție a 
muncii, măsuri speciale de 0- 
crotire pentru femei și tineri;

i) să primească alocație de 
stat pentru copii, ajutoare ma
teriale in cadrul 'asigurărilor 
sociale de stat, asistență medi
cală gratuită și să beneficieze 
de înlesniri pentru trimitere la

tratament și odihnă în stațiuni 
balneo-climaterice;

j) să primească pensie în caz 
de invaliditate;

k) să obțină înlesniri pentru 
primirea, spre folosință, a unei 
locuințe proprietate de stat sau 
pentru obținerea creditelor de 
la stat în vederea construirii 
unei locuințe proprietate per
sonală;

l) să folosească baza mate
rială a unităților socialiste de 
stat destinată activității cultu
rale și sportive.

De asemenea, personalul în
cadrat în muncă în unitățile 
socialiste de stat beneficiază 
și de alte drepturi prevăzute 
în reglementările legale în vi
goare.

ART. 5. Personalul încadrat 
în muncă în unitățile socialiste 
de stat are următoarele obli
gații î-

a) să îndeplinească întocmai 
și la timp sarcinile profesionale 
ce îi revin;

b) să execute cu grijă ope
rațiile de lucru, să realizeze 
lucrări de bună calitate, în 
conformitate cu standardele de 
stat și normele în vigoare;

c) să respecte ordinea și dis
ciplina la locul de muncă;

d) să respecte programul dc 
lucru, să folosească integral și 
cu maximum de eficiență tim
pul de muncă, pentru îndepli
nirea obligațiilor de serviciu;

c) să și ridice necontenit, ni

velul de pregătire profesională, 
să urmeze și să absolve cursu
rile de perfecționare organizate 
de unitatea respectivă;

f) să folosesacă pe deplin 
capacitatea de producție a ma
șinilor, instalațiilor și a celor
lalte mijloace de muncă;

g) să îngrijească cu spirit 
de răspundere utilajele, sculele 
și dispozitivele cu care lucrea
ză, să asigure ordinea și cu
rățenia la locul de muncă;

h) să respecte cu strictețe 
normele dc consum de materii 
prime, materiale, combustibil 
și energie electrică, să se preo
cupe intens și sistematic de 
buna gospodărire a acestora și 
realizarea de economii;

i) să contribuie la apărarea 
și dezvoltarea proprietății so
cialiste;

j) să respecte normele de 
protecție a muncii;

k) să păstreze secretul de 
.stat;

l) să aibă o corectă compor
tare cetățenească.

De asemenea, personalul în
cadrat în muncă în unitățile 
socialiste de stat are și alte 
obligații prevăzute în reglemen
tările legale în vigoare.

Conducerile unităților socia
liste de stat au datoria să 
creeze condițiile corespunzătoa
re pentru desfășurarea normală 
a procesului de producție, să 
asigure la timp materiile pri-* 
pte. și materialelCj sculele și

dispozitivele, ca și toate cele
lalte mijloace de muncă-,nece
sare. astfel îneît personalul în
cadrat în fiecare unitate să-și 
poată îndeplini sarcinile și 9-< 
bligațiile ce îi revin.

ART. 6. In sensul prezentei 
legi j

a) prin unități socialiste de 
stat se înțeleg ministerele, ce
lelalte organe centrale, comi
tetele executive ale consiliilon 
populare județene, municipale, 
orășenești, comunale, precum și 
unitățile economice, adminis
trative și social-culturale subor
donate acestora;

b) prin compartimente de 
muncă se înțeleg atelierele, sec- 
toacele, laboratoarele, fermele^ 
loturile, șantierele, secțiile, bi
rourile. serviciile, direcțiile șl 
alte compartimente similare din 
structura unităților economice, 
social-culturale și administra
tive;

c) prin funcții de conducere 
se înțeleg șefii compartimen
telor de muncă prevăzute la 
lit. b. conducătorii unitățiloo 
socialiste de stat și adjuncții 
lor, inginerii-șefi, contabilii-șcfi,- 
precum și celelalte funcții de 
conducere^prevăzute în nomen-* 
clatoarele de funcții ale uni-* 
tăților socialiste de stat;

(Continuare in pag. a 2-aț
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privind încadrarea și promovarea în muncă 
a personalului din unitățile socialiste de sfat

(Urmare din pag. 1)

d) prin absolvenți ai învăță- 
mîntului mediu și superior se

CAPITOLUL II
Modul de încadrare și promovare 

in muncă a personalului în unitățile 
socialiste de stat

ART. 7. In unitățile socialis
te de stat, încadrarea și pro
movarea in muncă a persona
lului se fac pe bază de probă 
practică, examen sau concurs.

Pentru muncitori, încadrarea 
și promovarea în muncă se fac 
pe bază de probă practică.

Pentru celelalte categorii de 
personal, încadrarea și promo
varea în muncă se fac pe bază 
de examen sau concurs. Con
cursul se organizează atunci 
cînd pentru ocuparea unui 
post vacant sînt mai multi 
candidați.

ART. 8. In scopul încadră- 
rii și promovării in muncă a 
personalului, în unitățile socia
liste de stat vor funcționa ur
mătoarele comisii :

a) comisia tehnică de înca
drare și promovare a muncito
rilor ;

b) comisia de încadrare și 
promovare a personalului teh
nic, economic, de altă speciali
tate și administrativ.

Componența acestor comisii 
este prevăzută în anexele 1 și 
2 caro fac parte integrantă din 
prezenta lege.

Organul de conducere colec
tivă al unității poate înființa 
comisii separate pe secții sau 
sectoare, în funcție de necesi
tăți.

Proba practică, examenul 
«au concursul se susțin în fața 
comisiilor prevăzute la lit. a 
•» b.

Persoanele care candidează 
pentru ocuparea unui post ce 
necesită o specialitate care nu 
intră în profilul unității res
pective pot fi trimise spre a 
fi examinate de o comisie din 
cadrul altei unități socialiste 
de stat care are în profilul 
său asemenea specialități pro
fesionale.

Pe baza rezultatelor obținu
te la proba practică, examen 
rau concurs, comisiile au sar
cina să prezinte conducerii u- 
oității respective lista candida- 
lilor reușiți.

A. încadrare» 
în muncă 

n personalului
ART. 9. încadrarea în muncă 

jn unitățile socialiste de stat și 
repartizarea pe posturi de exe
cuție a muncitorilor și a celor
lalte categorii de personal se 
fac in funcție de :

a) studiile pe care le are fie
care persoană ;

b) vechimea în meserie sau 
In specialitate prevăzută pen
tru postul respectiv ;

c) modul în care Și-a des
fășurat activitatea profesională 
an'erioară ;

d) rezultatele obținute la 
proba practică, examen sau 
concurs;

e) comportarea în societate.
La încadrarea în muncă a 

fiecărei persoane se va face un 
-control medical temeinic, sta- 
bilindu-se dacă starea sănătă
ți» îi permite realizarea sarci
nilor prevăzute pentru postul 
respectiv.

Condițiile de studii și ve
chime pentru ocuparea postu
rilor de muncitori, tehnicieni, 
maiștri, ingineri, economiști și 
alte categorii de personal de 
execuție sînt prevăzute în cap. 
ijj și IV din prezenta lege.

m afara condițiilor de mai 
ins, pentru ocuparea unor pos
turi, conducerile unităților vor 
putea stabili și anumite con
diții specifice locului de mun
că respectiv.

ART. 10. încadrarea in mun
că a unei persoane se aduce la 
cunoștința colectivului din 
compartimentul in cuie aceasta 
urmează să lucreze.

ART. ii. In unele cazuri, în
cadrarea în muncă se va putea 
face pe o perioadă de încer
care, limitată la cel mult 30 
de zile, in raport cu specificul 
fiecărui loc de muncă ; dacă 
la sfirșitul acestei perioade 
persoana respectivă s-a dove
dit corespunzătoare, încadra
rea va fi definitivată.

ART. 12. In cazul în care o 
persoană încadrată în muncă 
desfășoară o activitate profesio
nală necorespunzăloare sau nu 
respectă ordinea și disciplina 
Ia Jocul de muncă, colectivul 
din compartimentul respectiv 
poate cere schimbarea acesteia 
din funcție sau chiar îndepăr- 
tiirea sa din unitate.

Organele de conducere co
lectivă au obligația să analizeze 
temeinic aceste cereri, să ia 
măsurile care se impun și să 
informeze colectivul asupra 
hotărîrii luate.

B. Promovarea 
în muncă 

a personalului 
AHT. 13. In unitățile socia

liste de stat va putea fi pro
movată în muncă persoana ca
re îndeplinește următoarele 
pondiții :

ti) are. studiile și vechimea 

înțeleg cadrele care, după ab
solvirea studiilor respective, au 
promovat examenele de di
plomă.

in specialitate, prevăzute pen
tru postul respectiv ;

b) are o calificare corespun
zătoare și se preocupă de per
fecționarea pregătirii sale pro
fesionale ;

c) obține rezultate deosebite 
în realizarea sarcinilor ce-i 
revin ;

d) dovedește calități de bun 
organizator al producției și 
muncii, exigență, capacitate 
de analiză și previziune, adop
tă decizii eficiente ;

e) are o atitudine principială 
și tovărășească, folosește un 
stil de muncă corespunzător în 
activitatea de îndrumare și 
control a colectivului cu care 
lucrează ;

f) dovedește atașament față 
de orinduirea socialistă și față 
de interesele poporului, aplică 
cu consecvență politica parti
dului și statului;

g) are o comportare demnă 
în societate.

ART. 14. Vor fi promovate 
în muncă cele mai bune ca
dre, indiferent de naționalitate 
— români, maghiari, germani, 
sîrbi și de alte naționalități.

Se va acorda de asemenea 
atenție promovării în muncă 
ii ceior mai competente femei.

ART. 15. Promovarea perso
nalului se face — de regulă — 
dintr-o funcție inferioară în 
cea imediat superioară.

ART. 16. La promovarea în- 
tr-o funcție de conducere a 
unei persoane se va cere păre
rea colectivului în care aceasta 
lucrează, în legătură cu acti
vitatea desfășurată. Vor fi pro
movate în funcții de conducere 
acele persoane care au obținut 
cele mai bune recomandări din 
partea colectivului respectiv. 
Consultarea colectivelor de 
muncă se va organiza de către 
organele sindicale, împreună 
cu organele de conducere co
lectivă a unităților respective.

ART. 17. Pentru cunoașterea 
posibilităților și a perspective

CAPITOLUL III

Condițiile de studii și vechime pentru 
încadrarea și promovarea în muncă 

a personalului din unitățile economice
A. Pentru încadra

rea în muncă 
a personalului 

de execuție
ART. 22. Pot fi încadrați în 

unitățile economice, ca munci
tori calificați:

a) absolvenții școlilor profe
sionale sau ai liceelor de spe
cialitate ;

b) muncitorii care au dobin- 
dit calificarea la locul de 
muncă prin ucenicie sau prin 
cursuri de calificare.

In vederea încadrării, mun
citorii calificați vor susține o 
probă practică constînd din 
executarea unei lucrări de 
categoria în care urmează a fi 
încadrați, stabilită de șeful 
compartimentului în care aceș
tia vor lucra. încadrarea mun
citorilor calificați în categorii 
superioare se face, de aseme
nea, pe bază de probă practi
că, constînd din executarea 
unei lucrări de categoria în 
care muncitorii urmează a fi 
încadrați. Proba practică se 
susține în fața comisiei tehnice 
de .încadrare și promovare a 
muncitorilor.

La proba practică, în vede
rea încadrării în categorii supe
rioare, vor fi admiși muncito
rii care îndeplinesc — cumula
tiv — următoarele condiții:

— au efectuat în ultimele 3 
luni lucrări superioare cate
goriei lor de încadrare;

— și-au realizat sarcinile ce 
le-au revenit, cu respectarea 
calității prescrise;

— îndeplinesc condițiile de 
vechime prevăzute în regle
mentările legale în vigoare ;

— unitatea are prevăzut in 
planul său un volum suficient 
de lucrări corespunzătoare ca
tegoriei la care muncitori; so
licită să fie încadrați.

ART. 23. încadrarea munci
torilor necalificați se face Ja 
propunerea maistrului sau a 
șefului compartimentului res
pectiv, care a verificat, pe 
baza unei probe practice, capa
citatea lor de a îndeplini sarci
nile ce le revin.

In același mod se face în
cadrarea în muncă pe posturi 
de portari, curieri, personal de 
serviciu și pe alte posturi si
milare.

ART. 24. In funcția de teh
nician, proiectant sau în alto 
funcții echivalente pot fi în
cadrați i

a) absolvenții liceelor de 
specialitate cu profil tehnic j 

lor de dezvoltare și promova
re a cadrelor, în scopul repar
tizării și utilizării judicioase a 
acestora, aj aplicării cu stric
tețe la fiecare loc de muncă a 
principiului socialist de repar
tiție după cantitatea, calitatea 
și importanța socială a muncii, 
toate unitățile socialiste de 
stat vor introduce un sistem 
de apreciere anuală a perso
nalului tehnic, economic, de 
altă specialitate și administra
tiv. Sistemul de apreciere va 
putea fi extins și la unele ca
tegorii de muncitori.

Aprecierile anuale se păs
trează la serviciul de personal 
și învățămînt al unității.

ART. 18. Aprecierile vor re
flecta sintetic activitatea des
fășurată pe baza următoarelor 
criterii i

— rezultatele obținute în 
îndeplinirea sarcinilor de ser
viciu ;

— nivelul pregătirii profesio
nale și de cultură generală, 
preocuparea pentru îmbogăți
rea cunoștințelor de specialita
te ;

— calitățile personale — spi
ritul de inițiativă, disciplina 
în muncă, conștiinciozitatea și 
perseverența în îndeplinirea 
sarcinilor, prestigiul profesio
nal ;

— preocuparea față de inte
resele unității, grija pentru a- 
părarea proprietății socialiste, 
aplicarea legilor și păstrarea 
secretului de stat;

— comportarea în societate. 
Aprecierile vor conține un

calificativ — foarte bun, bun, 
satisfăcător sau slab — în ra
port cu modul în care fiecare 
persoană corespunde cerințe
lor postului pe care îl ' ocupă.

ART. 19. Aprecierile și cali
ficativele se acordă — la pro
punerea șefului compartimen
tului de muncă respectiv — de 
către un colectiv stabilit de 
conducătorul unității. Aprecie
rile și calificativele se aduc la 
cunoștința celui în cauză.

ART. 20. Pentru conducăto
rul unității socialiste de stat, 
aprecierile și calificativele se 
acordă de către organul de 
conducere colectivă al unită
ții ierarhic superioare.

ART. 21. Conducerile unită
ților socialiste de stat au obli
gația să analizeze aprecierile 
și calificativele acordate și să 
țină seama de acestea, atît la 
repartizarea judicioasă a cadre
lor pe locuri de muncă, cît și 
la promovarea lor în funcții 
superioare.

b) absolvenții școlilor de
maiștri ;

c) absolvenții școlilor de 
specializare post-liceală cu 
profil tehnic ;

d) absolvenții liceelor de cul
tură generală, cu o vechime de 
5 ani ca muncitori calificați t

e) muncitorii de înaltă cali
ficare, absolvenți ai școlilor 
profesionale, cu o veciiune de 
8 ani ca muncitori calificați.

ART. 25. In funcția de teh
nician principal, proiectant 
principal sau în alte funcții 
echivalente pot fi încadrați i

a) tehnicienii și cadrele care 
ocupă alte funcții tehnice, cu 
o vechime de cel puțin 5 ani 
in astfel de funcții ;

b) muncitorii specialiști și 
muncitorii încadrați în catego
ria cea mai mare de califica
re din rețeaua ramurii îespec- 
tive, absolvenți ai școlilor pre
văzute la ari. 24 ;

c) absolvenții liceelor de cul
tură generală, care au stagiul 
prevăzute la lit. a, dacă nu 
absolvit și un curs de specia
lizare cu profil tehnic.

ART. 26. In funcția de subin- 
giner pot fi încadrați absol
venții învățămîntuluî de sub- 
ingineri în specialitatea res
pectivă.

ART. 27. In funcția de subin- 
giner principal pot fi încadrați 
subinginerii care au o vechime 
de ce) puțin 8 ani în funcții 
tehnice.

ART. 28. In funcția de ingi
ner, chimist, fizician sau în 
alte fuiyrții echivalente pot fi 
încadrați absolvenții institute
lor de învățămînt superior în 
specialitatea res’rectivă sau în 
specialități înrudite.

ART. 29. Tn funcția de ingi
ner principal, chimist pr nci- 
pal. fizician principal sau în 
alte fund ii echivalente pot fi 
încadrați inginerii, chimistii. fi
zicienii care au o vechime de 
cel puțin 8 ani în funcțiile 
prevăzute la art. 28. Pentru 
cei care înainte de absolvirea 
învățămîntuluî superior au ocu
pat funcții medii în specialitate 
se poate lua în calcul și jumă
tate din timpul cît au lucrat 
in funcțiile respective.

B. Pentru 
promovarea în 

funcții 
<Ie conducere

ART. 30. In funcția de mais
tru pot fi promovați •

aj absolvenții școlilor de 

maiștri, avînd specialitatea 
respectivă ;

b) absolvenții liceelor de 
specialitate cu profil tehnic, 
avînd o practică în producție 
de cel puțin 5 ani ca munci
tori ;

c) muncitorii de înaltă cali
ficare — încadrați în catego
ria cea mai mare de califica
re din rețeaua ramurii respec
tive — care au experiență în 
producție de cel puțin 8 ani și 
dovedesc capacitate de condu
cere și organizare. Maiștrii 
promovați din rîndul muncito
rilor de înaltă calificare au 
obligația ca, în termen de 3 
ani de la numirea lor în această 
funcție, să absolve un curs spe
cia) de maiștri.

ART. 31. In funcția de mais
tru principal pot fi promovate 
cadrele care îndeplinesc con
dițiile prevăzute la art. 39 și 
au o vechime de cel puțin 5 
ani pe posturi de maistru.

ART. 32. Tn funcția de șef 
de atelier pot fi promovați !

a) inginerii care au o vechi
me în specialitatea funcției de 
ce) puțin 4 ani ;

b) subinginerii care au o ve
chime în specialitatea funcției 
de cel puțin 6 ani ;

c) maiștrii și tehnicienii cu 
studii medii care au o vechime 
în funcții tehnice de ce) puțin 
8 ani.

ART. 33. In funcția de șef 
de secție pot fi promovați, de 
regulă, șefii de atelier care au 
o vechime în această funcție de 
cel puțin 3 ani. De asemenea, 
voi' putea fi promovați f

a) inginerii care au o vechi
me în specialitatea funcției de 
cel puțin 7 ani ;

b) subinginerii care au o ve
chime în specialitatea funcției 
de cel, puțin 9 ani;

c) maiștrii și tehnicienii cu 
studij medii care au o vechi
me în funcții tehnice de cel 
puțin 11 ani: aceștia nu pot 
ocupa funcția de șef de secție 
la secțiile de grad special.

ART. 34. In funcția de șef 
de serviciu tehnic sau tehnico- 
economic pot fi promovați i

a) inginerii, economiștii și 
alți absolvenți ai învățămîntu- 
lui superior care au o vechime 
în specialitatea funcției de cel 
puțin 8 ani ;

b) subinginerii caic au o ve
chime în specialitatea funcției 
de cel puțin 7 ani la unitățile 
de gradul IV și ce) puțin 6 ani 
la unitățile de gradul V;

CAPITOLUL IV

Condițiile de studii și vechime pentru 
încadrarea și promovarea în muncă 

a personalului din unitățile 
administrației de stat și instituțiile 

social-culturale
A. Pentru încadra

rea în muncă
a personalului 

de execuție
ART. 38. In funcții medii e- 

conomice, social-culturale, de 
altă specialitate și administra
tive — contabil, statistician, 
inspector, îndrumător cultural, 
secretar de consiliu popular co
munal sau în alte funcții echi
valente — pot fi încadrați i

a) absolvenții liceelor de spe
cialitate;

b) absolvenții școlilor de spe
cialitate post-liceală;

c) absolvenții liceelor de cui-- 
tură generală, care și-au însu
șit în practică cunoștințele de 
specialitate strict necesare.

ART. 39. In funcții superi
oare de specialitate — econo
mist, jurisconsult, redactor, se
cretar dc consilii populare ju
dețene, municipale și orășenești 
sau în alte funcții echivalente 
— pot fi încadrați absolvenții 
învățămîntului superior de spe
cialitate.

ART. 40. In posturi de func
ționari administrativi — regis
trator, arhivar, casier, dactilo
graf sau în alte posturi echi
valente — pot fi încadrați, în 
conformitate cu anexa 3:
"a) absolvenții liceelor de cul

tură generală;
b) absolvenții școlilor gene

rale.
ART. 41. încadrarea în func

ția de economist principal, 
jurisconsult principal, redactor 
principal sau în alte funcții e- 
chivalente sc face din rîndul 
economiștilor, jurisconsulților, 
respectiv redactorilor, care au 
o vechime în aceste funcții de 
cel puțin 8 ani.

încadrarea în funcția de con
tabil principal, dactilograf prin
cipal, registrator principal sau 
în alte funcții echivalente se 
face din rîndul contabililor, 
dactilografilor, registratorilor 
care au o vechime în aceste 
funcții de cel puțin 5 ani.

B. Pentru promo
varea îo funcții
de conducere

ART. 42. In funcția de șef 
de birou pot fi promovați i

a) pentru birourile economi
ce și de altă specialitate, ab
solvenții învățămîntului- supe

c) absolvenții învățămîntului 
mediu care au îndeplinit func
ții tehnice, respectiv economice 
și au o vechime în aceste 
funcții de ce) puțin 9 uni la 
unitățile dc gradul IV și ' cel 
puțin 8 ani la unitățile de 
gradul V.

ART. 35. In funcția de ingi- 
ncr-șef pot fi promovați, de 
regulă, șefii de secții sau șefii 
de servicii cu profil tehnic, 
absolvenți ai învățămfrtulm 
superior tehnic, care au w ve
chime în specialitatea funcției 
de ce) puțin 9 ani.

ART. 36. In funcția de di
rector în unitățile economice 
pol fi promovate, de regulă, 
cadrele care au ocupat func
țiile de șef de atelier, șef de 
secție sau șef de serviciu, in- 
giner-șef, au acumulat o bo
gată experiență în organizarea 
și conducerea producției și a 
muncii, au dovedit un înalt 
grad de pregătire profesională, 
militează cu fermitate pentru 
înfăptuirea politicii partidului 
și statului, mobilizează colec
tivele eu care lucrează la în
deplinirea exemplară a sarcini
lor, au o comportare ireproșa
bilă în societate și îndeplinesc, 
cumulativ, următoarele Condi
ții : • - x.xa) sînt absolvenți ai învața- 
mîntului superior;

b) au o vechime în specia
litate de cel puțin 11 ani;

c) sînt absolvenți ai unui 
curs de perfecționare în do
meniul conducerii și organiză
rii producției și a muncii.

La unitățile de gradul IV, în 
funcția de director pot fi pro
movați subinginerii care au ve
chimea în specialitatea funcției 
de cel puțin 10 ani, precum 
și absolvenții învățămînlului 
mediu care au îndeplinit func
ții în specialitate, avînd vechi
mea în aceste funcții de cel 
puțin 12 ani.

Pentru unitățile de gradele 
V și VI, vechimea prevăzută 
la alineatul precedent se re
duce cu cîte 1 an pentru fie
care grad.

ART 37. Condițiile de ve
chime prevăzute în art. 32—36 
se referă la atelierele, secțiile 
și respectiv unitățile de gradul 
I, afară de cazurile cînd în 
articolele respective sînt făcute 
mențiuni speciale. Diferențierea 
condițiilor de vechime pentru 
celelalte grade, precum și pen
tru funcții specifice, este pre
văzută în anexa 3, care face 
parte integrantă din prezenta 
lege.

rior care au o vechime, în 
specialitatea funcției de cel pu
țin 8 ani;

b) pentru birourile de per
sonal :

— absolvenții învățămîntului 
superior care au o vechime în 
specialitatea funcției de cel pu
țin 6 ani;

— absolvenții învățămîntului 
mediu care au o vechime în 
specialitatea funcției de cel pu
țin 10 ani;

c) pentru birourile adminis
trative, absolvenții învățămîn
tului mediu care au o vechime 
in specialitatea funcției de cel 
puțin 7 ani.

ART. 43. In funcția de șef 
de serviciu pot fi promovați i

a) pentru serviciile economi
ce și de altă specialitate, ab
solvenții învățămîntului supe
rior care au o vechime în spe
cialitatea funcției de cel pu
țin 10 ani;

b) pentru serviciile de per- 
sonal-învățămînt, absolvenții în
vățămîntului superior care au 
o vechime în specialitatea func
ției de cel puțin 10 ani;

c) pentru serviciile de per
sonal :

— absolvenții învățămîntului 
superior care au o vechime în 
specialitatea funcției de cel pu
țin 8 ani;

— absolvenții învățămîntului 
mediu care au o vechime în 
specialitatea funcției de cel pu
țin 12 ani;

d) pentru serviciile adminis
trative, absolvenții învățămîntu
lui mediu care au o vechime 
în specialitatea funcției de cel 
puțin 10 ani.

ART. 44. In funcția dc con- 
tabil-șef pot fi promovate ca
drele care au îndeplinit suc
cesiv funcții de contabil, con
tabil principal, șef birou con
tabilitate, șef serviciu cu pro
fil economic, absolvenți ai în
vățămîntului superior economic 
care au o vechime în specia
litatea funcției de cel puțin 11 
uni.

ART. 45. In funcția de direc
tor sau director general in or
ganele centrale ale administra
ției de stat pot fi promovate 
cadrele care, pe lîngă cele pre
văzute la art. 36, alin. 1, înde
plinesc, cumulativ, și următoa
rele condiții;

a) sînt absolvenți ai învăță
mîntului superior de speciali
tate;
L b) au o vechime în specia

litate de ce) puțin 12 ani — 
pentru director și cel puțin 14 
ani — pentru director general;

c) sînt absolvenți ai unui curs 
dc perfecționare în domeniul 
conducerii și organizării pro
ducției și a muncii.

ART. 46. Condițiile de ve
chime prevăzute în art. 42—45 
se referă la organele centrale 
ale administrației de stat. La 
organele locale ale administra
ției de stat, instituțiile social- 
culturale și administrative 
subordonate organelor centrale 
și locale, precum și la unită
țile economice care au aseme

CAPITOLUL V

Organizarea și desfășurarea 
examenelor sau concursurilor

ART. 47. Organizarea exame
nelor sau concursurilor pentru 
încadrarea și promovarea în 
muncă se face de comisiile pre
văzute la art. 8 din unitățile 
socialiste de stat respective.

Pentru funcțiile de director, 
inginer-șef și contabil-șef se va 
constitui o comisie dc exami
nare în cadrul unității ierarhic 
superioare al cărei președinte 
va fi, după caz, ministrul, pre
ședintele consiliului popular, di
rectorul general al centralei sau 
împuterniciții acestora.

ART. 48. Examenul sau con
cursul constă din :

a) verificarea cunoștințelor 
profesionale de specialitate;

b) susținerea unei lucrări 
practice.

Pentru funcțiile de conduce
re se va pune un accent deo
sebit pe verificarea cunoștin
țelor candidatului în domeniul 
conducerii și organizării pro
ducției și a muncii.

Lucrarea practică pentru ocu
parea funcției de director va 
consta din elaborarea unui pro
iect privind căile de îmbună
tățire a activității unui com
partiment de muncă din cadrul 
unității în care lucrează can
didatul respectiv.

ART. 49. In scopul reparti
zării judicioase pe locuri de 
muncă, în raport de aptitudi
nile fiecăruia, la încadrarea 
sau promovarea în muncă a 
personalului vor putea fi folo
site și unele teste privind în
sușirile native — inteligența, 
atenția, percepția, memoria, re
flexele — din care să rezulte 
dacă persoana testată este in
dicată să ocupe postul respec
tiv.

ART. 50. Pe baza rezultate
lor obținute la examen sau 
concurs, comisia de încadrare 
și promovare a personalului teh
nic, economic, de altă specia
litate și administrativ va stabili 
lista candidaților reușiți. Orga
nul de conducere colectivă sau, 
după caz, conducătorul unită
ții, va încadra sau promova în 
postul vacant pe unul dintre 
candidații reușiți care, pe lîngă 
rezultatele obținute la examen 
sau concurs, are recomandări 
favorabile din partea colectivu
lui unde își desfășoară activi
tatea și a primit cele mai bune 
aprecieri și calificative în ul
timii doi ani.

Ceilalți candidați reușiți pot 
fi numiți în funcții echivalente 
sau inferioare, devenite vacan
te în termen de un an, în ca
drul aceleiași unități, fără a 
susține un nou examen sau 
concurs.

ART. 51. In scopul încadră
rii și promovării în muncă a 
celor mai bune cadre, creării 
condițiilor pentru participarea 
unui număr cît mai mare de 
persoane la examene sau con
cursuri, posturile vacante vor 
fi afișate — la loc vizibil — în 
unitatea respectivă.

Pentru ocuparea funcției de 
director, unitățile socialiste de 
stat sînt obligate să publice 
posturile vacante și data ținerii 
concursului în Buletinul Oficial

CAPITOLUL VI

Dispoziții tranzitorii și finale
ART. 59. Pe data apariției 

prezentei legi, comisii tehnice 
de încadrare a muncitorilor în 
categorii de calificare, existen
te în unități, se transformă în 
comisii tehnice de încadrare 
și promovare a muncitorilor.

In termen de 30 de zile de 
la aceeași dată, în toate uni
tățile socialiste de stal vor lua 
ființă comisiile de încadrare 
și promovare a personalului 
tehnic, economic, de altă spe
cialitate și administrativ, pre
văzute la art. 8, lit. b.

ART. 60. Funcțiile de execu
ție și de conducere pot fi ocu
pate și dc cadrele care au ab
solvit instituții de învățămînt 
echivalențe cu acelea prevăzu
te în prezenta lege.

ART. 61. Consiliile de ad
ministrație ale centralelor in
dustriale Și celorlalte unități- 
cu statut de centrală, precum 
și comitetele executive a'e 
consiliilor populare județene, 
respectiv al municipiului Bucu
rești, pot reduce vechimea mi
nimă prevăzută, cu 1—3 ani, 
in cazul promovării în funcții 
dc conducere a cadrelor tinere 
care îndeplinesc condițiile de 
studii, au efectuat perioada de 
stagiu prevăzută de re-’lemen- 
tărilg legale, au dovedit com

nea funcții, diferențierea aces
tor condiții dc vechime — pen
tru funcțiile menționate în a- 
ceste articole și penii u anumi
te funcții specifice — este pre
văzută în , anexa 3, care fa
ce parte integrantă din pre
zenta lege.

In cazul cînd în unitățile ad
ministrației dc stat sau în in
stituțiile social-culturale există 
unele funcții care în prezenta 
lege sînt prevăzute pentru u- 
nitățile economice, condițiile de 
studii și vechime sînt cele men
ționate în capitolul III, respec
tiv în . anexa 3.

a) Republicii Socialiste Româ
nia și în presa centrală sau 
locală.

In același mod se va putea 
proceda și în‘cazul altor pos
turi de conducere devenite va
cante.

ART. 52. Conducerile unită
ților socialiste de stat vor nu
mi, prin decizie, în posturile 
de director devenite vacan'e, 
pînă la ocuparea acestora pe 
bază de examen sau concurși 
un înlocuitor cu delegație.

ART. 53. Cadrele cu funcții 
de conducere care doresc să se 
înscrie la examenul sau con
cursul pentru ocuparea unui 
post într-o altă unitate sînt 
obligate să anunțe aceasta, în 
prealabil, conducerii unității 
în care lucrează.

ART. 54. In cazul în care, 
după organizarea examenului 
sau concursului, postul vacant 
nu a putut fi ocupat, urgane'e 
de conducere colectivă, pot nu
mi în funcția respectivă — 
fără examen sau concurs — 
un cadru care îndeplinește 
criteriile prevăzute în prezen
ta lege.

ART. 55. Absolvenții liceelor 
de specialitate, școlilor de spe
cializare post-liceală, învăță
mîntului de subingineri și în
vățămîntului superior vor sus
ține o probă practică după ex
pirarea perioadei de stagiu 
prevăzută de reglementările 
legale în vigoare. In perioada 
de stagiu, acestora li se vor 
încredința sarcini, atribuții și 
răspunderi concrete.

Cei care nu vor reuși la pro
ba practică nu vor fi definiti
vați în funcție, urmînd să-și 
continue stagiul ; aceștia au 
însă dreptul să se prezinte la 
alte probe practice, la intervale 
de cel puțin 6 luni.

ART. 56. Promovarea în 
funcția de director genera) în 
cadrul ministerelor, celorlalte 
organe centrale și locale, cen
tralelor, unităților cu statut de 
centrală, precum și în cadru) 
altor unități unde există aceas
tă funcție, se face fără exa
men sau concurs.

ART. 57. încadrarea în mun
că a personalului la unitățile 
nou înființate se poate face 
fără examen sau concurs. în
cadrarea pe posturi care 
devenit ulterior vacante la a- 
ceste unități se face conform 
prevederilor prezentei legi.

La celelalte unități, cadrele 
care sînt transferate în intere
sul serviciului, în aceleași 
funcții. în funcții echivalente 
sau în funcții inferioare, nu 
sînt obligate să susțină un e- 
xamen sau concurs.

ART. 58. In cazul cînd per
soana care urmează a fi înca
drată sau promovată în mvncă 
într-un post vacant, ca urma
re a reușitei la examen sau 
concurs, lucrează în altă uni
tate, transferul se consideră în 
interesul serviciului, dacă con
ducerea unității de la care 
pleacă și organul ierarhic su
perior al acesteia sînt de acord 
cu transferul.

petență și spirit organizatoric 
și au obținut rezultate deose
bite în activitatea practică. 
Pentru aparatul propriu al mi
nisterelor și celorlalte organe 
centrale, precum și pentru uni
tățile subordonate direct aces
tora, reducerea vechimii mini
me se va putea aproba de că
tre conducerea ministerelor sau 
organelor centrale respective.

ART. 62. In mod excepțio
nal, la unitățile de gradele 
I—III din ramurile : circulația 
mărfurilor, agricultură, gospo
dărie comunală și industrie 
locală, unde nu se vor putea 
asigura cadre cu studii superi
oare, în vederea promovării lor 
în funcțiile de conducere pentru 
care sînt prevăzute asemenea 
studii, organele de conducere 
colectivă ale ministerelor, ce
lorlalte organe centrale și co
mitetele executive ale consilii
lor populare județene, respectiv 
al municipiului București, vor 
putea aproba, de la caz la caz, 
ca aceste funcții să fie ocupa
te de cadre cu studii medii, 
care au o vechime îndelungată 
în specialitatea funcțiilor res
pective, au obținui rezultate 
deosebite în activitatea profe
sională Și nu calități și apti

tudini pentru munca de eon- 
ducere.

AHT. 63. Prin hotărire d 
Consiliului de Miniștri, în ter
men de 6 luni se vor aproba i

a) indicatoare de studii și 
vechime pentru funcțiile speci
fice fiecărui domeniu de acti
vitate. în concordanță cu pre- 
vederile prezentei legi ;

b) reglementări privind apli
carea sistemului unitar de a- 
preciere anuală a personalului# 
prevăzut la art. 17—21 nclu- 
siv ;

c) atribuțiile și sarcinile ro 
revin compartimentelor de per
sona) și învățămînt din unită
țile socialiste dc stat, ca ur
mare a aplicării prevede’? !ou 
prezentei legi și a altor regle
mentări legale în vigoare pri
vind perfecționarea pregăt:rii 
profesionale a cadrelor.

De asemenea. Consiliu) do 
Miniștri va lua măsuri pentru 
elaborarea statutelor persona
lului. pe ramuri și profesii. In 
aceste statuie se vor prevedea 
criteriile specifice privind înea- 
drarea și promovarea persona
lului. potrivit prevederilor pre
zentei legi, adaptate Ia condi
țiile concrete existente în ra
mura respectivă.

ART. 64. încadrarea si pro
movarea personalului în func- 
ții didactice, juridice, medico-' 
sanitare și de cercetare c® 
vor face pe baza statutelor sau 
altor reglementări legale speri- 
fice sectoarelor de activitate 
resocctive. adaptate la princi
piile prezentei legi.

Ministerul Forțelor Armate* 
Ministerul Afacerilor Tnțerne# 
Consiliul Securității Statului# 
precum și alte organe de stat 
Ia care natura activității nece
sită un sistem propriu de în
cadrare și promovare a perso
nalului vor aplica prevederii 
prezentei legi în mod corespun
zător specificului lor.

ART. 65. Persoanele înca
drate în unitățile socialiste da 
stat înaintea apariției prezen
tei legi — cu respectarea re
glementărilor legale — care n»> 
îndeplinesc condițiile de studii 
sau vechime prevăzute în pre
zenta lege, vor putea ocupa 
în continuare aceleași funcții# 
dacă s-au dovedit corespunză
toare funcției respective.

Prevederile alineatului ‘'pre-* 
cedent se aplică și în cazul 
cînd aceste persoane se ’rans- 
feră la alte unităti, dacă își 
păstrează vechimea neîntre- 
ruptă în muncă, conform pre
vederilor art. 10 din Legea nr. 
1 din 1970 privind organizarea 
și disciplina muncii în uni
tățile socialiste de stat.

ART. 66. Directorii în func
ție la data apariției prezentei 
legi, din toate unitățile socia
liste de stat, vor trebui ca pî
nă la 31 decembrie 1973 să ab
solve un curs de perfecționare 
a pregătirii în domeniul con
ducerii și organizării produc
ției și a muncii.

ART. 67. In scopul desfășu
rării în bune condiții a acțiu
nii de perfecționare a pregă
tirii profesionale a personalu
lui încadrat în muncă, în fie
care unitate socialistă de stal 
va lua ființă o comisie de ca
lificare și perfecționare a pre
gătirii profesionale, care ar® 
sarcina să coordoneze întreaga» 
activitate din acest domeniu,. 
Din această comisie vor fac® 
parte cele mai pregătite cad*® 
din unitatea respectivă, car® 
au o bogată experiență profe
sională. f

ART. 68. Se recomandă or
ganizațiilor cooperatiste și ce
lorlalte organizații obștești, ca, 
pe baza prevederilor prezentei 
legi, să stabilească reglemen
tări corespunzătoare pentru 
domeniul lor de activitate.

ART. 69. Pe data intrării an 
vigoare a prezentei legi se 
abrogă orice alte dispoziții 
contrare, cu excepția celor pri
vind ocuparea funcțiilor eligi
bile.

ANEXA 1
Componența comisiei tehnice de 
încadrare și promovare a .mun

citorilor
— Președinte: împuternici

tul conducătorului unității ;
— Secretar: delegatul com

partimentului de personal ;
— Membri ; șeful secției ;
— maistrul în sectorul ă- 

ruia lucrează muncitorul res
pectiv ;

— delegatul sindicatului.
Comisia va fi completată (u 

1—3 ingineri, tehnologi sau 
muncitori de înaltă califica»c,

ANEXA 2
Componența comisiei de încadra
re și promovare a personalului 
tehnic, economic, de altă specia

litate și administrativ
— Președinte: împuternici

tul conducătorului unității ;
— Secretar: Delegatul com

partimentului de personal ;
— Membri : șeful compar 

limentului de muncă în care 
se află postul vacant;

— delegatul sindicatului.
In vederea ținerii examenu

lui sau concursului, comisia va 
fi completată cu cadre de 
specialitatea postului vacant 
din unitatea respectivă. De a- 
semenea, comisia poate fi com
pletată cu cadre din afara u- 
nității cum sînt : cadre univer
sitare. cercetători științific; sau 
alți specialiști, cu acordul 
conducerii întreprinderii sau 
instituției din care aceștia fac 
parte.

(Continuare în pag. a 3-a)
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ANEXA 3
CONDIȚII DE STUDII Șl VECHIME 

necesare pentru ocuparea funcțiilor tehnice, economice, 
de altă specialitate și administrative

— Absolvenți ui învățămîntului de subingineri de
specialitate.

— Maiștri și absolvenți ai învâțâmîntului mediu, care nu
10 9 8 7 6 5 4

îndeplinit funcții tehnice. H 10 9 8 7 6
31. Șef depou

— Absolvenți ai învățămîntului superior tehnic de 
specialitate.

— Absolvenți ai învățămîntului de subingincri de
8 7 6 5 4 3

specialitate sau absolvenții școlilor superioare C.F.R. 
de specialitate. 10 9 8 7 6 5

— Absolvenți ai școlii de mecanici de locomotive și
școală si’.i examen dc șef depou. 11 10 9 8 7

32.

Nf. 
cri

FUNCȚIA ȘI STUDIILE

A B.

Unități economice Administrația de sfat

Vechimea in specialitate (ani) pentru ocuparea funcțiilor din :

Întreprinderi și alte Aparatul consiliilor populare
unități economice Apar*- Județe Munici- 0

Unități tul mi- Ș« pii și §
:» statut nislcre- munici- sectoare 8
de ccn- lor și piui ale mu-

trală celor- Bucii- meipiu- ■-

1 n
laltcIII IV V VI rești lui 0

eial organe Bucu- <d
centrale rești O

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Nr. 
cri.

Maistru
— Absolvenții școlilor dc maiștri de specialitate.
— Absolvenții liceelor de specialitate cu pi fii tehnic, cu 

practică în producție dc 5 ani ca muncitor.
— Muncitorii de înaltă caljficnre încadrați in categoria 

cea mai mare descalificare din rețeaua ramurii res
pective, care au experiență în producție de cel puțin 
8 mi și dovedesc capacitate dc conducere și orga
nizare, cu obligația ca în termen de 3 ani de la nu
mire. sâ absolve un curs special de maiștri.

33. Maistru principal
— Cadrele care îndeplinesc condițiile de la punctul 32 și 

au o vechime de cel puțin 5 ani pe posturi de maistru.

.Vechimea în specialitate (ani) pentru ocuparea funcțiitog di»ț

Unități economice Administrația de stai

Funcția și studiile Unități cu 
statut de 
centrală

întreprinderi 
și alte uni

tăți economice

Aparatul minis
terelor și celor

lalte organe 
centrale

Aparat»* 
consiliile* 
popular»

J. Director general
— Absolvenți ai învățămîntului superior de specialitate.

C. Director
— Absolvenți ai învățămîntului superior de specialitate.
— Absolvenți ai învățămîntului de subingineri de 

specialitate
— Absolvenți ai învățămîntului mediu care au îndeplinit 

funcții de specialitate.

12 14 A B 1 2 3 4

12 11 10 9 8

10

12

7 6

9

11 10
3. Director tehnic

— Absolvenți ai învățămîntului superior tehnic de 
specialitate. 11 10

4 Inginer set
— Absolvenți ai învățămîntului superior tehnic de 

speci a lit ate.
5. Contabil șef

— Absolvenți ai învățămîntului superior economic.
_ 'Absolvenți ai învățămîntului mediu care au îndeplinit 

funcții economice. 11 10 9
6. Director (direcții tehnice, tehnico-cconomice)

— Absolvenți ai înxaluminiului superior tehnic de 
speciaIilate, respectiv economic. 11 12 10

7. Director (direcții economice, de altă specialitate) 
_ 'ATjsăTvenU ai învâțâmîntului superior economic, 

respectiv ai laiățăminlului supetior de altă specialitate. 11 12 10
6. Director (direcția personal-invățămînt)

— Absolvenți ai învățămîntului superior
9. Director (direcția personal)

— Absolvenți ai Invățăminlului superior
— Absolvenți ai învâțâmîntului mediu 

jo. Director (direcția secretariai-administrativ)
— Absolvenți ai învâțâminlolui superior

n
11
15

12

12

12 10
f) Director (direcția administrativă)

— Absolvenți ai invățămîntului superior
— Absolvenți ai învățămîntului mediu

10
14

10
14

9
13

11
15

*2 Secretar comitet
— Absolvenți ai

executiv al consiliului popular 
învățămîntului superior juridic

10 7

— Absolvenți ai învățămîntului mediu

5 — o- 
rașe

2 — co
mune

6 — co
mune

34. Inspector general (în compartimente de inspecție și control). 
— Absolvenți ai învățămîntului superior de specialitate.

35. Inspector principal (în compartimente de inspecție și control). 
— Absolvenți ai învățămîntului superior de specialitate.

36. Inspector (in compartimente de inspecție și control).
— Absolvenți ai învățămîntului superior de specialitate.

37. inginer principal 1. economist principal 1. chimist princi
pal I, fizician principal I.
— Absolvenți ai învățămîntului superior tehnic de specia

litate, respectiv economic, universitar de specialitate.
38. Inginer principal II, economist principal II. chimist prin

cipal II, fizician principal II.
— Absolvenți ai învățămîntului superior tehnic de specia

litate, respectiv economic, universitar de specialitate.
39. Inginer principal III, economist principal III, chimist prin

cipal III, fizician principal IIL
— Absolvenți ai învățămîntului superior tehnic de speciali- 

litate, respectiv economic, universitar de specialitate.
40. Inginer, economist, chimist, fizician.

— Absolvenți ai învățămîntului superior tehnic de specia- 
tate. respectiv economic universitar de specialitate.

41. Revizor contabil principal.
— Absolvenți ai învățămîntului

42. Revizor contabil.
— Absolvenți ai învățămîntului

43. Consilier juridic principal.
— Absolvenți ai învățămîntului

44. Consilier juridic.
— Absolvenți ai învățămîntului

45. Jurisconsult principal.
— Absolvenți ai învățămîntului

46. Jurisconsult.
— Absolvenți ai învățămîntului

superior

superior

14

11

8 8
După absolvirea studiilor su
perioare, cu respectarea re
glementărilor în vigoare.

14

8

4

14

11

8

4

8
0

8

0

economic.

economic.

superior

superior

superior

superior

s
4 4

juridic.

juridic.

juridic.

10 10 10 10
9 9

8 8

|3 Șef serviciu (servicii tehnice, tehnico-economice).
— Absolvenți ai învățămîntului superior tehnic de 

specialitate, respectiv econom io
— Absolvenți ai învățămîntului de subingineri de 

specialitate
— Absolvenți ai învățămîntului mediu care au îndeplinit 
 funcții tehnice, respectiv economice

9 4 10 6

47. Subinginer principal conduc^0* arhitect principal.
— Absolvenți ai învățămîntului subingineri de specia

litate și de conductori arhitecți.
48. Subinginer, conductor arhitec*«

— Absolvenți ai învățămîntului. de subingineri de specia
litate și conductori arhitect’-

După absolvirea studiilor su
perioare, cb respectarea 
glementărilor fn vigoare.

ce
După absolvirea studiilor s», 
pei'ioare, cu respectarea 
g-lementăriloF fn vigoare.

ti 8

După absolvirea studiilor, cu 
respectarea reglementărilor în 
vigoare.

7 6

9 8

Eupă
rea studiilor, 
co respectarea1 
reglementării»! 
In vigoare, 

și e care an e

|4. Șef serviciu (servicii economice, de altă specialitate)
— Absolvenți ai învățămîntului economic, respectiv ai 

învâțămîntului superior de altă specialitate
— Absolvenți ai învâțâmîntului mediu care au îndeplinit 

funcții economice, respectiv absolvenți ai învățămîn
tului mediu de specialitate

10

12

6 3

10
*5 Consilier juridic șef

— Absolvenți ai învățămîntului superior juridic._____
*6 Șef serviciu (servicii învâțămînt, personal-învățămînt)

— Absolvenți ai învățămîntului superior.___________
17. Șef serviciu (serviciul personal)

— Absolvenți ai învățămîntu’ui superior.
— Absolvenți ai iiivățămiritului mediu.

10

9 10

7
11

18. Șef serviciu (serviciul secreiariat-administrativ) 
— Absolvenți ai invățămînluîui mediu. 10 7 5

19. Șef birou (birouri tehnice, lehnico-economice)
— Absolvenți ai învățămîntului superior tehnic de 

specialitate, respectiv economic.
— Absolvenți ai învățămîntului de subingineri de 

specialitate.
— Absolvenți ai învățămîntului mediu care au îndeplinit 

funcții tehnice, respectiv economice.

7 7 6 5 4 3

5

8 7

8 4

60. Șef birou (birouri economice, de altă specialitate)
— Absolvenți ai învâțâmîntului superior economic, 

respectiv ai învâțâmîntului superior de altă specialitate.
— Absolvenți ai învâțâmîntului mediu care au îndeplinit 

funcții economice, respectiv ai învâțâmîntului mediu 
de specialitate.

7 7 7 6 5 4 3 0 7 5

11 9 8
81. Șef birou (biroul învâțămînt, personal-învățămînt) 

— Absolvenți ai învâțâmîntului superior. 7 8
82. Șef birou (biroul personaj)

— Absolvenți ai învățămîntului superior.
— Absolvenți ai fnvăî.âmintului mediu

83. Șef birou (biroul secretariat-administrativ) 
— Absolvenți ai învâțămîntului mediu.

7

49. Tehnician principal, proiect811* principal.
— Tehnicieni și cadrele care °cupă alte funcții tehnice care îndeplinesc condițiile de la poz. 50 lit. a, b, o 

vechime de ce) puțin 5 an* Pe astfel de funcții.
— Muncitorii specialiști și muncitorii încadrați în categoria cea mal mare de calificare din rețeaua ramurii respective, ab

solvenți ai școlilor prev^zu^e la P°z- 50.
— Absolvenții liceelor de cultură generală prevăzuți la poz. 50 lit. d 

nice, dacă au absolvit Un curs de specializare cu profil tehnie.
Tehnician, proiectant.
e)
b)
c)
d)
e)
Planificator principal, contabil principal, merceolog principal, statistician principal.
— Planificatorii, contabilii, merceologii sau cadrele care ocupă alte funcții economice, care îndeplinesc condițiile de la poz. 

52 lit. a și au o vechime de cel puțin 5 ani pe astfel de funcții.
— Absolvenții liceelor de cultură generală care au o vechime de cel puțin 5 ani în funcții economice, dacă an absolvit 

un curs de specializare cu profil economic.
52. Planificator, contabil, merceolog, statistician.

a) Absolvenții liceelor de specialitate cu profil economic.
b) Absolvenții liceelor de cultură generală care și-au însușit în practică cunoștințele economice strici necesare.

53. Contabil revizor principal.
— Cadrele care îndeplinesc condițiile de la poz. 51 și au în plus o

54. Contabil revizor.
— Cadrele care îndeplinesc condițiile de la poz. 51.

55. Inspector principal personal.
— Absolvenți ai învățămîntului mediu.

56. Inspector personal.
— Absolvenți ai intățămîntului mediu.

57. Șef cabinet (tabinete demnitari).
— Absolvenți ai învățămîntului mediu.

care au vechime de cel puțin 5 ani în funcții teh-

51.

liceelor
școlilor
școlilor
liceelor de cultură generală cu o vechime de 5 ani

Muncitorii de înaltă calificare absolvenți ai școlilor profesionale

7 € 4 3
84. Șef serviciu (serv, contabilitate al administrației centrale) 

— Absolvenți ai învățămîntului superior economic.
— Absolvenți ai învățămîntului mediu care au îndeplinit 

funcții economice.
f5. Șef him>i (bi'-oul contabilitate al administrației centrale) 

— Absolvent* ni ’"■•ățâmîntului mediu care au îndeplinit 
funcî” economice.

12

10

Absolvenții 
Absolvenții 
Absolvenții 
Absolvenții

de 
de 
de

specialitate cu profil tehnic, 
maiștri.
specializare posiliceală cu profil tehnic.

ca muncitori calificați.
cu o vechime de 8 ani ca muncitori calificați.

vechime de cel puțin 3 ani în ftmeții economici.

— 5 ani

— 2 ani

tn funcții administrative sau in producție.

in funcții administrative sau in producție.

— 3 ani in funcții de dactilograf sau stenodactilegroJ Sfii

26 Șef secție (secție producție)
Șef sector (sector minerit)
— Absolvenți ai învățămîntului superior de specialitate.
— Absolvenți ai învățămîntului de subingineri de 

specialitate.
— Maiștri și absolvenți ai învățămîntului mediu care au 

îndeplinit funcții tehnice

10 9

11

8

10

5 3

58. Desenator principal.
— Absolvenți
— Absolvenți
— Absolvenți

59. Desenator.
— Absolvenți
— Absolvenți
— Absolvenți

60. Stenodactilograf principal, secrctar-dactilogrăT, dactilograf

învățămîntului mediu.
școlii profesionale.
școlii generale și curs de calificare

în alte funcții administrative.

— 3 ani In funcții de specialitate
— 5 ani în funcții de specialitate
— 5 ani în funcții de specialitate

7 5

9 7

învățămîntului mediu, 
școlii profesionale.

jenerale ți eurs de calificare.

ai 
ai
ai școlii

27. Șef atelier (atelier de producție)
Șef raion (raion, Fevir minerit)
— Absolvenți ai învățămîntului superior de specialitate.
— Absolvenți ai învățămîntului de subingineri de 

specialitate.
— Mniștri și absolvenți ai învățămîntului mediu care au 

îndeplinit funcții tehnice.

principal.
— Absolvenți
— Absolvenți

ai
ai

învâțămîntului 
școlii generale

mediu
și curs de calificare

— 3 ani
— 5 ani

In 
in

funcții 
funcții

de 
de

specialitate 
specialitate

61. Stenodactilograf, dactilograf.
— Absolvenți ai învățămîntului mediu.
— Absolvenți ai școlii generale și curs de calificare.

mediu4 4 4 3 2 2

0

8

5 4 4

7 6 6
28. Șef șantier

_  Abs.> enți qj învățămîntului superior de specialitate.
_  Abc omenii ai învățămîntului de subingineri de 

specialitate.
— Maiștri și absolvenți ai învățămîntului mediu, care au 

_____ îndeplinit funcții tehnice.

9 8 7

9 8

10

6

7 6

29. Șei lot
— Absolvenți ai învâțămîntului superior de spe. .dilate.
_  Absolvenți ai învățămîntului de subingineri de 
specialitate.
— Maiștri și absolvenți ai învățăm ntului med a, care au 

îndeplinit f m-lii tehnice. ______________________

9 8

10

5

7

9

4

6 5 4

8 7 6

g0. Șef autobază
— Absolvenți ai învățămîntului superior tehnic de 

specialitate,

— Absolvenți
— Absolvenți

63. Casier.
— Aosjlvenți
— Absoivenți

64. Calculator principal, facturisf principal, arhivar principal, 
funcționar principal stare civilă, agent fiscal.
— Absolvenți ai învâțâmîntului mediu.
— Absolvenți ai școlii generale.
Calculator, facturist, arhivar, funcționar stare civilă.
— Absolvenți ai școlii generale.
Expeditor principal, registrator principal, administrator 
principal imobil.
— Absolvenți ai școlii
Expeditor, registrator,
— Absolvenți ai școlii

68. Curier, portar.
— Absolvenți ai școlii

82. Casier principal.
ai învățămîntului 
ai școlii generale.

ai învâțâmîntului mediu, 
ai școlii generale.

— 3 ani în funcții administrative
— 5 ani in funcții administrative

— 2 ani în funcții administrative

— 5 ani in funcții administrative
55.

67.
generale, 
administrator imobil.
generale.

generale.

ani Sn funcții administrative
66.

— 5



Steaqu! roșu DUMIN/CA fl îl’ME 1971

Atmosferă sărbătorească, manifestări

m 
r iș 
pav

Im

ro

>varășul Nicolae Ceaușescu 
soția sa. Elena Ceaușescu. 
ibrii delegației de partid și 
ornamentale române împre- 

cu tovarășii Cin En-lai. 
Si-u ș| celelalte persoane

Iul unei nave 
însoți'ă de o 

e. formată din 
npare. spriji-

ți ! 
tnen 
guv< 
tină cu tovarășii Ciu 
Su Si-u și celelalte 
oficiale române 
îmbarcă la bor 
militare fluviale 
escortă de onom 
vedete. In față 
nindu-se pe cele două maluri, 
marele arc dc oțel în lungime 
de 6 700 metri.

Se vizitează podul. Mai întâi 
partea carosabilă, aflată la ni
velul superior și undo c rcula- 
(ia se face pe patru bcivi. Da
că un pieton traversează podul, 
ajunge de pe un mal pe celă
lalt într-o ară. Din locul unae 
,oaspeții s-au oprit pe pod, dis
tanta Pînă la oglinda de apă 
este de 40 de metri. Cu un 
ascensor se coboară la nivelul 
inferior al podului. destinat 
unei căi ferate duble.

Prin darea în folosință a 
podului, la l octombrie 1968. 
pentru traficul feroviar, și la 
1 ianuarie 1969 pentru traficul 
rutier, după o muncă încordată 
'de 8 ani, în cursul căreia au fost 
aplicate numeroase soluții ori
ginale. a fost rezolvată o pro
blemă de cea mai mare impor
tantă pentru economia națio
nală. deschizîndu-se o cale ra
pidă de comunicație între su
dul și nordul țării.

Intr-una din cele patru clă
diri aflate la extremitățile po
dului, oaspeților le sînt prezen
tate. în fața unei machete, 
'datele principale ale construc
ției. marile dificultăți care au 
trebuit să fie învinse in -ursul 
realizării acestei lucrări de ar
tă.

La- Nankin, fluviul are ma
luri joase, iar straturile , au o 
complicată structură geologică. 
De altfel, unii specialiști stră
ini au afirmat că este mai ușor 
să construiești un pod pe cer, 

’decît unul în această zonă.
Intre cei 9 piloni de susține

re deschiderea măsoară 160 m. 
Fiecare pilon arc o înălțime 
de peste 120 m, iar platforma 
superioară a acestora însumea
ză o suprafață de 400 mo. Pen
tru realizarea elementelor 
componente au lucrat întreprin- 

’der: din întreaga țară. Gazde- 
Ie informează cum s-a reușit 
ca această construcție să fie 
term notă cu cheltuieli substan- 
jțial reduse față de devizul .- 
r.iția) Au relevat, totodată, ca 
au avut de înfruntat multe 
greutăți, că au trebuit să în
lăture o serie de lipsuri și de 
neajunsuri.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a felicitat pe constructorii care 
au realizat o asemenea remar
cabilă lucrare. _

Ca și la sosirea în port, in 
♦ imnul vizitării podului, precum 
și la înapoierea la reședința 
oficială, o mare mulțime de 
oameni de toate vîrstele și c - 
cele mai diferite profesii au 
continuat să înconjoare cu o 
Căldură deosebită IX- ‘ovarășul 
Nicolae Ceausescu si pe ceilalți 
membri ai delegației.

Vizita la Nankin a îmoogațu 
crcn-ca relațiilor de prietenie 
'dintre cele două popoare cu 
noi manifestări de nf.u’tat; * 
prilejuit cunoașterea directă a 
ti nor realizări care 
munca creatoare a 
chinez.

it;

Seara, în onoarea delegației 
dc partid și guvernamentale 
române, a fost oferită, de către 

e Comitetul de partid provincial
5 și Comitetul revoluționar al

provinciei Kiangsu. o recepție. 
i Au participat tovarășul

Nicolae Ceaușescu și soția. 
Elena Ceaușescu, precum Ș« 

i membrii delegației. A fost llrc*
zent premierul Ciu En-lai și 

' celelalte persoane oficiale chi-
\ nc7C care însoțesc pe oaspeții

români.
In cadrul recepției, care s a 

I desfășurat intr-o atmosferă cor
dială. prietenească. tovarășii 
Su Și-u și Nicolae Ceaușescu 
au rostit toasturi.

Tovarășul SU ȘI-U, membru 
al Biroului Politic, prim-secre- 
tar al Comitetului provincial 
de partid Kiangsu, președintele 

) Comitetului revoluționar pro
vincial. a exprimat satisfacție 
pentru faptul că delegația de 
partid și guvernamentală ro
mână condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu vizitează o- 
rașul Nankin și a adresat în 
numele Comitetului provincial 
de partid Kiangsu, a Comite
tului revoluționar provincial și 
a întregii populații un călduros 
bun venit oaspeților români.

Poporul român, popor harnic 
și curajos, are tradiții revolu
ționare, 
ducerea 
Român, 
Nicolae 
nostru a dezvoltat rapid eco
nomia națională, transformînd 
România intr-o țară înaintată 
cu o industrie dezvoltată și o 
agricultură modernă, vorbito
rul a arătat că populația din 
provincia Kiangsu se bucură 
sincer de marile realizări obți
nute in toate domeniile de 
către poporul frate român, și-i 
transmite felicitări. După ce 
s-a referit la faptul că Româ
nia sprijină cu hotărîrc lupta 
popoarelor din cele trei țări 
din Peninsula indochineza. 
sprijină lupta revoluționară a 
popoarelor lumii, vorbitorul a 
subliniat că partidele și popoa
rele chinez și român s-au aju
tat și sprijinit reciproc, între 
ele statornicindu-se o prietenie 
militantă profundă, pe baza 
marxism-leninismului și inter
naționalismului proletar. Sintem 
convinși că prin vizita delega
ției de partid și guvernamenta 
le, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, se va întări și dez
volta pe mai departe această 
prietenie revoluționară.

Vizita distinșilor oaspeți ro
mâni în orașul Nankin înseam
nă un mare imbold pentru 
populația și armata întregii 
provincii. Sintem hotărîți ca 
împreună cu întreaga țară, res
pectând cit strictețe învățămin
tele marelui conducător, pre
ședintele Mao, persistând în 
internaționalismul proletar, să 
fim întotdeauna alături de po
poarele lumii.

In încheiere, tovarășul Su 
Și-u a toastat pentru prietenia 
frățească și unitatea dintre par
tidele și popoarele noastre, pen
tru prosperitatea 
Socialiste România, 
tea tovarășului 
Ceaușescu și a soției sale, în 
sănătatea tuturor membrilor 
delegației de partid și guver
namentale române, în sănătatea 
tuturor celor prezenți.

A luat apoi cuvîntul tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU, care 
a adresat conducerii de partid 
și Comitetului revoluționar al 
provinciei Kiangsu și orașului 
Nankin, populației un călduros 
salut din partea sa, a delega
ției de partid și guvernamenta
le și a poporului român. „Ne 
bucură faptul, a spus vorbito
rul, că în cadrul vizitei l>e 
care o facem în Republica 
Populară Chineză ni s-a oferit 

.posibilitatea de a vizita Și o- 
rașul Nankin. Avem astfel pri-

PREZENTE Plenara C.C.

ROMANEȘTI
al P.C. Francez

Un fructuos schimb

ce 
a- 
de

i

Relevînd că 
Partidului 

în frunte cu 
Ceaușescu,

sub con- 
Comunist 
tovarășul 

poporul

Republicii 
in sănăta- 

Nicolae

Icjiil să cunoaștem ceva din 
munca acestei populații harni
ce, din activitatea organizații
lor de partid, a organelor de 
stat. Sintem încă sub impresia 
primirii deosebit de călduroase 
pe care ne-ați făcut-o, pe care 
cetățenii orașului Nankin mi-au 
făcut-o. In aceste manifestări 
prietenești, noi vedem o expre
sie a relațiilor de colaborare 
și prietenie dintre partidele 
noastre, dintre poporul român 
șl poporul chinez. Am vizitat 
astăzi podul de pe fluviu Ian- 
tze care a fost dat in folosință 
nu de mult — cu un an și ceva 
în urmă — și am rămas plăcut 
impresionați de această reali
zare. Țin și aici să adresez fe
licitări inginerilor, muncitorilor, 
comuniștilor, tuturor celor 
an contribuit la construcția 
cestui obiectiv deosebit 
important.

Știm că și provincia dv. , 
orașul Nankin, la fel ca între
gul popor chinez, au obținut și 
obțin rezultate de seamă în 
construcția socialistă, in înflo
rirea patriei. Doresc să vă a- 
dresez cele mai calde felicitări 
pentru rezultatele bune pe care 
le aveți în construcția socialis
tă".

Relevînd faptul că intre po
porul român și poporul chinez 
există relații vechi de colabo
rare. că între partidele noastre 
există legături de solidaritate 
internaționalistă, vorbitorul a 
subliniat că poporul român și 
Partidul Comunist Român dau 
o apreciere deosebite contribu
ției Partidului Comunist Chi
nez, a poporului chinez, la lup
ta antiimperialistă, în ajutora
rea popoarelor indochineze și 
a altor popoare care luptă 
pentru independența lor, îm
potriva imperialismului și pen
tru pace în lume.

In lupta pentru construcția 
socialistă, împotriva imperia
lismului, este necesar sa întă
rim colaborarea dintre partide
le și țările noastre, cu țările 
socialiste, cu partidele c 
niște, cu toate popoarele 
forțele antiimperialiste.

Sintem convinși că vizita pe 
care o facem în Republica 
Populară Chineză va contribui 
și mai mult la dezvoltarea re
lațiilor dintre partidele și Po
poarele noastre. In acest cadru, 
sper că vor veni în România 
și reprezentanți ai organizați
ei de partid, ai muncitorilor, 
țăranilor și armatei din orașul 
Nankin și provincia Kiangsu 
pentru a cunoaște munca po
porului român, adueîndu-și ast
fel aportul la întărirea colabo
rării și prieteniei dintre cele 
două popoare. In încheiere, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
toastat pentru dezvoltarea con
tinuă a relațiilor de prietenie 
și solidaritate dintre partidele 
și țările noastre, pentru înflori
rea Republicii Populare Chine
ze, ' 
Ciu En-lai, ..----
Și-u și a soției sale, în _----
tatea tuturor celor prezenți.

Toasturile au fost subliniate 
cu vii aplauze de toți cei pre
zenți.

în sănătatea tovarășului 
a tovarășului Su 

sănă-

★
După recepție, un grup de 

copii au prezentat în cinstea 
delegației un bogat program 
artistic, cuprinzînd cîntece și 
dansuri. Programul a inclus, 
de asemenea, cunoscute cînte
ce populare românești.

Spectacolul s-a bucurat de 
succes.

La sfîrșit, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu soția și membrii 
delegației române, precum și 
tovarășul Ciu En-lai și ceilalți 
conducători chinezi care înso
țesc delegația au felicitat pe 
micii artiști și s-au fotografiat

© La Metropolitan l'Opera 
dm Neto Vork a început pri
mul . r<>t irul Internațional 
de Operă" din Statele Unite, 
la care au fost invitate să 
participe celebrități din di
verse țări ale lumii, printre 
care și tenorul Ludovic Spiess 
din România. Bucurindu-se de 
apreciere in Statele Unite ca 
urmare a succeselor repurtate 
pe scenele teatrelor de operă 
din Sau Francisco ji Phila
delphia. Ludovic Spiess a fost 
distribuit in spectacolul inau
gural al festivalului cu 
pera „Trubadurul" de Verdi.

d

• Vineri a avut ioc la 
Moscova semnarea unui pro
tocol de colaborare între U- 
niunea Ziariștilor din Repu
blica Socialistă România și 
Uniunea 
U.R.S.S.

PARIS 5 (Agerpres). — La 
Paris au luat sfîrșit lucrările 
Plenarei C.C. al Partidului Co
munist Francez. După cum in
formează ziarul „L'Humanită11, 
plenara a examinat raportul 
prezentat de Rene Piquet, ncm- 
bru al Biroului Politic și se
cretar al C.C. al P.C.F., intitu
lat ..Condițiile actuale ale lup
tei ideologice și activitatea par
tidului în domeniul propagan
dei*. Plenara a adoptat o re
zoluție în care se subliniază 
necesitatea extinderii și îmbu
nătățirii muncii propagandistice 
a partidului. Plenara a adop
tat. de asemenea, o holărîre 
privind pregătirea Conferinței 
naționale consacrate activității 
ideologice a partidului în în
treprinderi.

de experiență
MOSCOVA 5. 

dcntul Ag< 
ță, transmite : 
vizita în 
vățămîntului 
cialiste România, 
ța. a ' 
șele Novosibirsk. 
Samarkand.

In capitala R.S.S. Uzbece, 
Tașkent, ministrul român a a- 
vut convorbiri cu conducători 
ai Ministerului Invățămînlului 
din această republică. La Mos
cova, Mircea Malița a avut con
vorbiri cu V. M. Hvostov, pre
ședintele Academiei Pedagogice 
a U.R.S.S., cu acad. S. Sobolev, 
directorul Institutului de Ma
tematică al Academiei dc Ști-

Corcspon- 
•rpres, Laurențiu Du- 

Contlnuindu-și 
U.R.S.S., ministrul în- 

al Republicii So- 
Mircea Mali- 

fâcut o călătorie in ora- 
Tașkent șl

ințe a U.R.S.S. El a vizitat, de 
asemenea, institute și labora
toare științifice, centre de cal
cul, institute de învățămint su
perior, școli medii, tehnice și 
profesionale, așezăminte de cul
tură și artă din Moscova, No
vosibirsk, Samarkand și Taș- 
kent.

Ca și în cadrul convorbiri
lor anterioare cu miniștrii în
vățământului din U.R.S.S., la în
tâlnirile cu reprezentanții orga
nelor locale din centrele vizi
tate a avut loc un fructuos 
schimb de experiență și au fost 
relevate noi posibilități de cola
borare între România și Uniu
nea Sovietică în domeniile în- 
vățămîntului și științei.

Ziariștilor din

• La Barcelona s-a deschis 
Tirgul international de mos
tre, manifestare care reuneș
te expozanți din 34 de tari, 
printre care și România. In 
standurile pavilionului nos
tru figurează o gamă variată 
de produse, îndeosebi cele a- 
parținind construcției de ma
șini. industriei metalurgice și 
chimice, celei a materialelor 
de construcții, industriei u- 
șoare și alimentare, precum 
și o mare diversitate de arti
cole de artizanat.

LISABONA 5 (Agerpres). — 
In capitala Portugaliei s-au 
încheiat lucrările Consiliului 
ministerial al pactului nord- 
atlantic, care a analizat, potri
vit comunicatului dat publici
tății, situația internațională, 
îndeosebi din Europa și Medi- 
terana. In comunicat se arată 
că miniștrii afacerilor externe 
ai celor 15 țări membre „au 
primit favorabil continuarea ne
gocierilor dintre S. U. A. și 
U.R.S.S. vizînd limitarea arma
mentelor strategice ofensive și 
defensive. In comunicat se a- 
rată că miniștrii participanți

la sesiune au primit cu interes 
propunerile conducătorilor so
vietici cu privire la reducerea 
de forțe armate și armamente 
în regiunea centrală a Europei. 
Ei au menționat că miniștrii 
adjuncti ai afacerilor externe 
sau înalte personalități se vor 
reuni în curînd la Bruxelles 
pentru a examina această pro
blemă. Consiliul l-a ales pe 
Joseph Luns, ministrul aface
rilor externe al Olandei. în 
funcția de secretar general al 
N.A.T.O. în locul lui Manlio 
Brosio, care a demisionat.

In perioada 1957-1970, rit
mul mediu anual de creștere a 
producției industriale a R.P.D. 
Coreene a fost de 19,1 la sulă. 
In anul care a trecut, produc
ția industrială a fost dc 11.6 
ori mai mare decit aceea a 
anului 1956, producția mijloa
celor de producție de 1,3 ori 
iar cea de bunuri de consum 
de 9,3 ori. In ce priveșle pro
ducția de energie electrică, in 
1970 ea a fost de 16,5 miliar
de KWh. cea de oțel - 2,2 mi
lioane tone, de ing'ăsăminte 
chimice - 1,5 milioane lone.

★
In șeptenalul care s-a înche

iat in 1970, planul extracției 
de cărbune a fost îndeplinit 
în R.P.D. Coreeană cu doi ani 
și jumătate înainte de termen. 
Numai în ultimul an al șspte- 
naiului, în țară au fost extrase 
27,5 milioane tone cărbune.

.PENN CENTRAL RAIL
ROAD* IN GRAVE DIFI

CULTĂȚI FINANCIARE

Corul „Madrigal"
aplaudat la Dusseldorf

9 Vineri s-a încheiat
Sofia simpozionul internațional 
organizat de Asociația științific 
că a inginerilor din Bulgaria, 
secția transporturi, cu tema 
„Transporturi combinate". La 
simpozion au participat aproa
pe 40 de specialiști din Bul
garia, Cehoslovacia, R.D. Ger
mană, Polonia. România, un
garia și U.R.S.S.

$ Orașul Ulan-Bator, capita
la Republicii Populare Mongo
le, și-a încheiat pregătirile pen
tru cel de-al XVI-Iea Congres 
al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, ale cărui lucrări 
încep la -7 iunie, anunță agen
ția MONȚAME.

Un avion de pasageri „Bo- 
eing-737* aparținînd companiei 
..United Airlines" a fost detur
nat de la ruta sa 
Atlanta-Newark și obligat să 
aterizeze pe ...Aeroportul Du
lles" din apropierea Washing
tonului. Autorul deturnării, 
Glen Elmo Riggs, înarmat cu 
un pistol, a reținut pe coman
dantul de echipaj și alți doi 
piloți cărora le-a cerut să de
coleze cu destinația Israel. 
După aproape trei ore de tîr- 
guieli, unul din ostateci a pro
fitat de o neatenție a autoru
lui deturnării pentru a-l de
zarma și a-l face inofensiv.

obișnuită

BONN 5 — Corespondentul 
Agerpres, Mircea Moarcăș, 
transmite i Cu prilejul inaugu
rării expoziției „România se 
prezintă", vineri seara, corul 
„Madrigal" al Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu" din 
București a prezentat un spec
tacol de gală la Dusseldorf.

La spectacol, au fost prezen
ți Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, alte 
persoane oficiale române afla-

te la Dusseldorf cu prilejul 
deschiderii expoziției, precum 
și ambasadorul României la 
Bonn, Constantin Oancca,

Au participat, de asemenea, 
Willi Becker, primarul general 
al orașului Dusseldorf, condu
cătorii unor mari firme econo
mice vest-germane, numeroase 
personalități ale vieții cultu- 
ral-artistice, ziariști.

Spectacolul s-a bucurat 
un mare succes.

Societatea americană ,Penn 
Central Railroad", aflată in 
grave dificultăți financiare, a 
anunfat că va vinde proprie
tățile sale din New York. 
Pe aceste terenuri se află o 
serie de edificii cunoscute in 
Statele Unite, inclusiv renu
mitul hotel „Waldorff Asto
ria". Proprietățile scoase in 
vînzare valorează peste 1,2 
miliarde dolari.

La Leipzig s-au deschis 
jocurile festive muncitorești din 
R. D. Germană. Manifestarea 
reunește 127 de grupări folclo
ristice de amatori .și 19 ansanv 
bluri artistice de profesioniști. 
La festivitățile din acest an 
participă membri ai conducerii 
P.S.U.G. și a guvernului, a U- 
niunii sindicatelor libere ger
mane. delegații și oaspeți din 
numeroase țări, printre care și 
o delegație a Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a sin
dicatelor din România.

Comandamentele Statelor 
Unite, Marii Britanii și Fran
ței din Berlinul occidental au 
interzis, la cererea senatului 
local, un „Congres regional* 
al Partidului Național Demo
crat, formație politică de orien
tare neonazistă din R.F.G.

★
Industria chimică 

Coreene și-a întărit 
bil, în ultimii ani, baza sa ma
terială, livrînd cantități sporite 
de produse pentru satisfacerea 
necesităților economiei națio
nale. La sfirșitul planului de 
șapte ani, volumul producției 
de îngrășăminte chimice a a- 
juns Ia 1,5 milioane tone : 
producția de fibre sintetice o 
crescut de 2,4 ori iar cea de 
rășini sintetice de 40 ori.

a R.P.D. 
considera-

In ultimii ani a sporit rețeaua 
de transporturi rutiere și măriți- 
me a R.P.D. Coreene. Combi
natul auto din Sungri core a 
fost dat in exploatare in 1958 
produce în prezent autocami
oane de mare capacitate, pen
tru încărcături de 10 și chiar 
25 tone. Șantierele de construc
ții navale asamblează nave de 
cite 5 000 tone destinate trans
portului și industriei pescuitu
lui. Totodată, au fost amena
jate și modernizate numeroase 
porturi printre care Nampo, 
Hungnam și Chongjin, unde 
proporția de mecanizare a lu
crărilor portuare a ajuns la 
96 la .sută.

■A*
In primele luni ala acestui 

an in R.P.D. Coreeană au fost 
obținute succese remarcabile in 
îndeplinirea sarcinilor de plan. 
Au fost încheiate lucrările de 
construcții la unele întreprin
deri industriale cum sînt fabri
ca de ciment „28 septembrie", 
întreprinderea textilă din ora
șul Sarivon. In sectorul agricol, 
în decurs de numai două luni 
a fost realizat un important 
volum de lucrări de irigare 
pentru asigurarea apei necesa
re unei suprafețe de 50 000 ho 
păminturi secetoase.

★
In provincia Kangwon din 

partea de răsărit a R.P.D. Co
reene se construiește calea fe
rată Ichon-Sepho, a doua ma
gistrală feroviară care leagă li
toralul estic de cel vestic. Pa
ralel cu aceasta. în țară se 
efectuează ample lucrări de 
electrificare a celor mai impor
tante trasee '

In prezent 
dustriale din 
produc în 12 
cea în întregul an 
1970 au intrat în 

nități locale.

feroviare.
★
întreprinderile in-
R.P.D. ‘ 
zile cit

cinstesc 
poporului

Coreeană 
se produ- 
1944. In 
func|iune

Reportaj realizat de I 
Ion MARGINEANU 
Eugen PREDA
Ion GALAȚEANU'

Făuritori B

de căi aeriene seară.

(Urmare din pag. 1)
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i
 multe altele... Acum cei

ortaci ai comunistului Costică 
Dumitru au încheiat o bună 
parte a lucrărilor aferente 
funicular ului, lung de 800 m, 
destinat transportării sterilu
lui din preparație pe platou
rile golașe ale munților din 
împrejurimi. Se lucrează la 
stația de racord, se echipea
ză piloanele mobile cu pie
sele metalice, se montează 

A stația finală, se întinde ca- 
4 blul. Numai folosirea unor 
& subansamble de bună cali- 
3 tate, completată de o lucra- 
7 re executată cu maximă pre- 
Icizie poate asigura coeficien

tul de siguranță corespunză
tor instalației de funicular.

Intr-un tirziu, in dorința 
de a-l cunoaște mai bine ne 
apropiem de acel om care 
dirijează operațiunea de mon
tare. Cu modestie ne-a vor
bit despre viața lui, despre 
succesele, care, spunem noi, 
l-au făcut cunoscut in intrea-

ga Vale. A venit aici la poa
lele falnicului Paring cu 10 
ani in urmă. .Doream să ciș- 
tig mai bine, să învăț o me
serie, ne spune Costică Du
mitru. Am avut norocul de 
a lucra sub conducerea unor 
oameni pricepuți. Cu ajuto
rul lor am reușit in cele 
din urmă să pătrund in tai
nele lăcătușeriei". Au urmat 
ani mulți in care dragostea 
pentru muncă a fost răsplă
tită din plin.

L-am părăsit pe șeful de 
echipă, pe oamenii care îl 
ajutau in montarea funicu- 
larului pentru steril de la 
Coroești. In gind, insă, îmi 
persistă imaginea vie a a- 
cestor oameni minunați ce 
muncesc in condiții deosebite, 
deviza lor, mărturisită de 
Costică Dumitru, aceea de a 
realiza lucrări de bună ca
litate.

Dorinfa este și a noastră, a 
acelora care avem încrede
re in această echipă de mon-
tori pricepufi și harnici. (

PROGRAMUL I i 6,00 Bu
letin de știri; 6,05 Concertul 
dimineții; 7,00 Radiojurnal; 
7,45 Avanpremieră cotidiană; 
8,00 Sumarul presei; 8,0» De 
la munte la mare — muzică 
ușoară; 9,00 Ora satului: 10,00 
Radiomagazinul femeilor; 10,30 
Vedete ale muzicii ușoare; 
11,00 Buletin de știri; 11,05 
întâlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 
12,00 De toate pentru toți; 
13,00 Radiojurnal. Sport; 13,15 
Refrene îndrăgite; 13,30 Or
chestra de muzică populară 
a Radioteleviziunii; 14,00 
Unda veselă; 14,30 Melodii 
lansate de Anda Călugărea- 
nu, Edith Pieha și Giorgio; 
15,00 Buletin de știri; 15,05 
Caravana fanteziei; 16,00 Re
cital Gigliola Cinquetti; 16,15 
Noi înregistrări de muzică 
populară; 16,45 Voci, orches
tre, melodii; 17,15 Sport și 
muzică; 19,45 Cîntece de pe
trecere și jocuri populare; 
20,00 Radiojurnal; 20,10 Ta
bleta de seară; 20,15 Zece 
melodii preferate; 20,50 Vă 
invităm la dans; 21,30 Revis
ta șlagărelor; 22,00 Radio
jurnal; 22,10 Panoramic spor
tiv; 22,30 Romanțe; 
Moment poetic; 23,00 
selul ritmurilor; 24,00 
tin de știri; 0,03—6,00 
da nocturnă.

8,30 Sport și sănătate.
9,00 Matineu duminical pen

tru copii.
10,00 Viața satului.
11.25 Ciclul simfonii de Be

ethoven.
12,00 De strajă patriei.
12.30 In reluare la cererea 

telespectatorilor j Frag
mente din emisiunea 
Serenadă de primăvară.

13,00 Emisiunea în 
maghiară.

14.30 Post-meridian : 
uni sportive } 
masculin (Italia
lecționata Europei), 
Fotbal (Steaua — F.C, 
Argeș).

16,45 Televacanța.
17.25 Magazin.

18,05 Serial pentru tineret: 
Planeta giganților (III).

19,00 Vetre folclorice i Bana- 
tule, mîndră floare.

19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de 

Sport.
20,00 Reportajul săptămînii : 

Reșița fără furnale.
20.30 Nici o' lacrimă. Spec

tacol muzical-umoristic.
22.20 Telejurnalul de noapte.
22.30 Telesport.

18,00 Muzică corală în inter
pretarea corului de ca
meră al Conservatorului 
Gheorghe Dima din 
Cluj.

18.15 Ecranul — emisiune de 
informație și critică ci
nematografică.

18.45 Stop-cadru de 
Panfil.

19.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnalul de 

Sport.
20.10 Roman-foileton i

las Nickleby (partea 1).
21.10 Emisiune-concurs i 

de-i greșeala ?
22.10 Prim plan : D. D.

ca.
22.45 Telejurnalul de noapte. 

Sport.
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