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După încheierea lucrărilor Conferinței Naționale

Un îndrumar de preț
al activității creatoare

Amplul 
tovarășul 
Conferința Națională a partidu
lui, document dc o covîrșitoarc 
importanță pentru toate sectoa
rele dc activitate, sintetizează 
cîteva aspecte esențiale privind 
îmbunătățirea în continuare a 
planificării activității economi
ce.

In raport sc subliniază cu 
deosebită claritate și putere dc 
convingere faptul că ..s-a făcut 
încă puțin pentru simplificarea 
evidenței, pentru îmbunătățirea 
întregului sistem informational, 
pentru reducerea aparatului 
funcționăresc, administrativ". 
E o apreciere care vizează și 
Exploatarea minieră Petrila un
de-mi desfășor activitatea. Ast
fel, folosirea la serviciul de sa
larizare a Inginerilor, muncă ce 
o poate efectua un cadru cu 
pregătire medie, insuficienta a- 
sistență tehnică acordaț i 
serviciul tehnologic la locul do 
muncă, folosirea sub posibilități,

raport prezentat dc 
Nicolac Ceaușescu la

c’e multe ori, a specialiștilor 
proaspăt calificați — sint doar 
citeva aspecte spre care va tre
bui să se îndrepte atenția în 
viitor.

Dirijarea cadrelor cu pregă
tire superioară nemijlocit spre 
producție, mai marca concen
trare și atenție acordată tehno
logici ȘÎ adaptării ci la condi
țiile specifice din mină consti
tuie, de asemenea, cerințe de o 
Importanță vitală pentru noi.

Experiența mea de fost șef 
dc brigadă, legătura strînsă cu 
practica, au făcut să înțeleg 
mai ușor unele probleme legale 
direct de producție, Mă voi 
Strădui în activitatea mea vi
itoare să valorific cunoștințele 
acumulate în anii de studenție, 
să caut „cheia" unor noi rea
lizări în introducerea tehnolo
giei avansate în minerit care 
să mărească randamentul 
norilor.
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, reaiizarue pe . 
fi dorit, totuși, I 
hi na Arum n- *

Discuția a fost spontană, 
sinceră. Interlocutorul, mine
rul Nicolae Diaconii, din bri
gada lui 
la mina 
căminul 
nei.

— Am __ ...... .
și cele citeva ore de odihnă 
după șut au trecut foarte re
pede, așa că la ora 9 eram

G/teOfghc Borșoș de 
Petrila, locatar in 
muncitoresc al mi-

lucrat in schimbul IV

Ghid pentru
propria-mi 

conduită

deja in fața televizorului, tn 
sala clubului de la cămin. 
Am dorit mult să fiu și eu 
„prezent", împreună Cu alfi 
ortaci dc muncă, vreo 40, da
că nu mai mulți, la lucrările 
Conferinfei Naționale a Parti
dului Comunist Român. Măr
turisesc sincer că nu am mai 
plecat din fața televizorului 
decit tu pauzele Conferinței. 
Am urmării cu atenția încor
dată. captivat de multitudi
nea de probleme de însem
nătate cu adevărat istorică 
supuse dezbaterii Conferin
ței, întregul raport prezen
tat de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolac 
Ceaușescu. In tot timpul lu
crărilor din prima zi, deși 
eram la sute de kilometri de 
Sala Palatului Republicii, am 
trăit cu toată ființa, puterni
ce sentimente de mândrie, de 
satisfacție și, in același timp, 
de răspundere, auzind pre
zentate în înaltul for al par
tidului. mărețele realizări 
dobindite, sub conducerea 
partidului, in dezvoltarea e- 
conomiei, a științei și cultu
rii in patria noastră, amplul 
program care jalonează lini
ile directoare pentru viitoa
rele etape de înaintare pe 
calea edificării orinduirii so
cialiste multilateral dezvolta
te, din care și nouă, minerilor 
ne revin sarcini deosebite.

Brigada noastră este, zic 
eu, una dintre cele bune din 
sectorul 1 al minei Petrila. 
In perioada din urmă ea a 
învins o seamă de greutăți. 
N-a avut, ca urmare a aces
tor greutăți, realizările pe 
care le-am f 
ne-am ținut bine. Acum a-

(Conuniiare în pag

de

Se intensificăSA ACȚIONAM CU HOTARIRE ritmul de execuție
a investițiilor

for. După trei 
care a avut-o 
prezenți la lu-

PROGRAMULUI PARTIDULUI I

Șl RESPONSABILITATE 
PENTRU ÎNFĂPTUIREA

CLEMENT NEGRUȚ, 
prim-secretar al Comitetului municipal 

Petroșani al P.C.R., 
președintele Consiliului popular municipal

împreună cu alți 17 delegați ai organizației 
municipale de partid am avut deosebita cinste 
de a reprezenta, cu mandat, in inaltul for al 
partidului, detașamentul comuniștilor din bazi
nul carbonifer al Văii Jiului. A fost nu numai un 
act de onoare, dar și - așa cum am conside
rat-o noi - de o deosebită responsabilitate par
tinică. Avem toate argumentele să afirmăm că 
prin multilateralitatea și profunzimea dezbaterii 
vastelor domenii de activitate ale societății 
noastre contemporan», a politicii partidului și 
statului nostru, Conferința Națională a partidu
lui recent încheiată aparține celor mai importan
te întruniri din istoria Partidului Comunist Ro
mân, ea va fi înscrisa cu litere de aur in cartea 
de istorie a României. Raportul prezentat Confe
rinței de secretarul general al partidu
lui, tovarășul NICOLAE ■
strălucită chartâ teoretică 
proiectelor noastre de dezvoltare 
economică, de edificare a societății 
cialiste multilateral dezvoltate și 
comuniste - a vibrat puternic, cu o deosebită 
rezonanță in conștiința comuniștilor, a intregului 
popor, a reprezentat un mesaj emoționant, par
tinic, patriotic care cheamă la depășirea obiec
tivelor stabilite de Congresul al X-lea al parti
dului, la îndeplinirea înainte de termen a planului 
cincinal. Este edificatoare in acest sens sublinierea 
făcută de tovarășul NICOLAE CEAUSESCU 
in raport că: .LUCRĂRILE CONFERIN
ȚE! NAȚIONALE VOR MARCA UN NOU SI IM
PORTANT PAS ÎNAINTE IN DEZVOLTAREA 
MULTILATERALA A PATRIEI, VOR EXERCITA O 
PUTERNICĂ INFLUENȚĂ POZITIVA ASUPRA ÎN
TREGII VIEȚI ECONOMICE. POLITICE SI SOCIA
LE A ROMÂNIEI SOCIALISTE, VOR DEMONSTRA 
CU PUTERE FORȚA SI UNITATEA PARTIDULUI 
NOSTRU, VOR ASIGURA ÎNDEPLINIREA CU TOT 
MAI MULT SUCCES A MISIUNII SALE ISTORICE 
DE CONDUCĂTOARE A NAȚIUNII NOASTRE 
VOR PERMINTE DECLANȘAREA SI MAI IMPE
TUOASĂ A CAPACITĂȚII CREATOARE A POPO
RULUI ROMÂN ÎN FĂURIREA PROPRIULUI SAU 
DESTIN, A VIITORULUI SĂU COMUNIST".

Este extrem de greu să facă cineva, chiar in 
mod succint, o trecere in revistă a bogăției de 
idei și a ariei multicuprinzătoare a acestui au
tentic act de creație - care este raportul pre
zentat Conferinței - ca și a dezbaterilor din

ol 
CEAUȘESCU 

și practică a 
social- 

so- 
a celei

plenul și secțiunile acestui înalt 
zile de activitate laborioasă pe 
Conferința, toți cei care am fost . 
crările sale, am plecat din sala Palatului sub 
impresia deosebit de puternică a inflăcăratelor 
îndemnuri adresate de secretarul general al 
partidului de a trece la activitatea organizatori
că practică pentru înfăptuirea programului ds 
lucru marxist-leninist elaborat de Conferință, care 
se bucură de aprobarea unanimă a partidului 
și poporului, ca fiecare din noi, întorși in orga
nizațiile de partid respective să ne aducem con
tribuția activă, împreună cu organele și organi
zațiile de partid, cu conducerile întreprinderilor 
și ministerelor, ale tuturor unităților de stat, la 
stabilirea măsurilor ce se cuvin a fi luate pen
tru înfăptuirea hotăririlor Conferinței.

A acționa practic, cu toată energia, fără inlir- 
ziere și fără șovăială, punind in mișcare toate 
resorturile ființei noastre pentru înfăptuirea a- 
cestui imperativ major - iată ce avem de făcut 
acum 1 Sint foarte clare, deosebit de limpezi cu
vintele rostite de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
la încheierea lucrărilor Conferinței : „NIMENI 
NU TREBUIE SA-ȘI ÎNCHIPUIE CA AM ADOP
TAT HOTARIRI PENTRU A LE AȘEZA IN SERTAR. 
ELE CONSTITUIE PROGRAMUL’DE LUCRU AL 
TUTUROR ; FIECARE LA LOCUL SAU, IN CON
FORMITATE CU RĂSPUNDEREA PE CARE O A- 
RE IN PARTID Șl IN STAT, ESTE CHEMAT SA 
ACȚIONEZE PENTRU ÎNDEPLINIREA LOR - Șl 
VA FI JUDECAT DUPĂ FELUL CUM MUNCEȘTE 
PENTRU REALIZAREA LOR".

Nimic nu poate fi mai clar, mai limpede ex
primat, decit această cerință de stringentă actu
alitate. Cu acest sentiment al responsabilității 
depline ne-am întors acasă, în Valea Jiului, de
ciși ca incă din prima zi să trecem hotărit, e- 
nergic la înfăptuirea sarcinilor ce ne revin din 
grandiosul program al partidului. Avem multe, 
foarte multe de făcut. Deși pe ansamblul mu
nicipiului situația in economie, in domeniul so
cial și politic este bună, nu ne putem permite 
nici o clipă sentimentul de automulțumire, de 
aureolare a succeselor. Aceasta, cu atît mai 
mult, cu cit in domeniul hotăritor al specificului 
nostru de activitate - in minerit - de un timp

Una dintre rezoluțiile Con
ferinței Naționale a partidului 
precizează cu deosebită preg
nanță sarcina importantă ce 
revine lucrătorilor din domeniul 
construcțiilor de a-și mobiliza 
toate forțele pentru realizarea 
exemplară a investițiilor plani
ficate, pentru reducerea duratei 
dc execuție și de dare în func
țiune a noilor capacități.

Dintr-o scurtă convorbire a- 
vută recent cu tov. ing. Dumi
tru Turnă, directorul Grupului 
de șantiere Valea Jiului al 
T.C. Deva, am dedus că, în 
prezent și în perioada imediat 
următoare, colectivul de con
structori își concentrează poten
țialul uman și tehnic ma; ales 
pe intensificarea ritmului de 
montare a panourilor mari la

blocurile cu 88 dc apartamente 
din Vulcan și cu 30 dc aparta
mente din Petrila, pentru de
vansarea stadiilor fizice în așa 
fel îneît să poată fi predate la 
începutul anului viitor, pe pre
gătirea corespunzătoare a unui 
front larg de lucru pentru iarnă. 
La obiectivul bloc A 1 cu 66 
apartamente din Lupeni, care 
nu ora prevăzut să se execute 
în acest an, au și demarat lu
crările dc fundație. S-a preco
nizat ca glisarea lui să se e- 
fectueze chiar în trimestrul în 
curs. Săptămîna viitoare vor fi 
inițiate lucrările la primul bloc 
turn, cu 66 de apartamente din 
cartierul Aeroport Petroșani.' Și 
la acest obiectiv se prevede c- 
xectiția operațiilor de glisare 
încă în acest an.

(Continuare în pag. a 4-a) y

VASILF. 
Petrila

Potrivit hotăvîrii adoptate de Conferința Națională a Partidului Comunist Român, se supune dezbaterii publice pro
iectul de lege cu privire la dezvoltarea economico-socială planificată a României în vederea definitivării acestuia și prezentării 
spre aprobare Marii Adunări Naționale.

Observațiile și propunerile oamenilor muncii vor fi trimise pînă la data de 30 septembrie a.c. Consiliului Economic, 
comisiilor economice ale comitetelor județene de partid, presei locale și centrale.

PROIECT IIGI
cu privire la dezvoltarea economico

socială planificată a României

Foto i Ion LICIU

E. M. LIVEZENI: 
Profile în amurg.

Toate
brigăzile 
cu planul 
depășit

Prin firul telefonic, tovară
șul Ion Șilinca, președintele 
sindicatului E.M. Lonea, ne-a 
comunicat o știre îmbucură
toare : toate brigăzile de mi
neri din sectorul II al minei 
au încheiat primele două de
cade ale lunii iulie cu sarci
nile de plan depășite. Secto
rul a înregistrat în bilanțul 
său pe această perioadă un 
spor de producție, peste plan, 
de 686 tone.

Ion Timiș, împreună cu bri
gada sa de la abatajul came
ră cu două aripi nr. 71, apli- 
cînd inițiativa „4 timpuri pe 
zi și aripă", depășindu-.și ran
damentul planificat cu aproa
pe o tonă, a extras un plus 
de 296 tone de cărbune. Bri
gada lui Iosif Bartha de la a- 
batajul cameră nr. 73, ca și 
cea a luj Gheorghe Balica 
au extras peste sarcinile de 
plan pe cele două decade 92, 
respectiv, 81 tone de cărbu-

In Republica Socialistă Româ
nia, Partidul Comunist Român 
— iorța politică conducătoare a 
societății — elaborează strate
gia dezvoltării economico-socia- 
îe a țării, stabilește pentru fie
care etapă obiectivele funda
mentale ale întregii activități, 
orientează și organizează proce
sul de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și 
de trecere treptată la comunism.

Călăuzit de concepția materia
lismului dialectic și istoric, ți- 
nind seama de legitățile obiec
tive ale dezvoltării sociale și de 
condițiile concrete ale țării. 
Programul Partidului Comunist 
Român este expresia cea mai 
fidelă a intereselor clasei mun
citoare, țărănimii și intelectuali
tății, ale tuturor oamenilor 
muncii de la orașe șl sate, fără 
deosebire de naționalitate, ex
presia intereselor națiunii noas
tre socialiste.

Rolul conducător al clasei 
muncitoare in guvernarea țării 
dinamizează creația istorică con
știentă a maselor, determină 
angajarea intregului popor la 
elaborarea și înfăptuirea politi
cii partidului de transformare 
revoluționară a societății, la 
desfășurarea cu succes a ope
rei de construire a socialismu
lui și comunismului.

Dezvoltarea economfco-socială 
a României se realizează pe ba
za planului național unic, fiind 
orientată spie creșterea forțelor 
de producție, continuarea neabă
tută a operei de industrializare, 
făurirea unei agriculturi inten
sive, sporirea în ritm înalt a 
producției materiale — factorul 
liotăritor al progresului general 
al țării.

Construirea unei economii a- 
vansate cere In mod imperios 
promovarea largă a cercetării 
științifice, a învățământului și 
culturii, creșterea susținută a 
productivității muncii sociale și 
a venitului național, o politică 
judicioasă de repartizare a a- 
cestuia pentru a se asigura crea
rea unei puternice baze tehni- 
co-materiale concomitent cu ri
dicarea nivelului de trai.

Pe această cale se înfăptuieș
te îmbunătățirea sistematică a 
condițiilor de viață pentru în
tregul popor, realizarea unui 
înalt nivel de civilizație și pros
peritate a națiunii — țelul su
prem și constant al politicii Par
tidului Comunist Român.

Perfecționarea continuă a ie- 
lațiilor socialiste de producție, 
a tuturor raporturilor dintre 
membrii societății, prevenirea și 
soluționarea contradicțiilor in 
dezvoltarea economico-socială, 
ridicarea nivelului politico-ideo
logic al maselor, afirmarea per
sonalității umane, transpunerea 
în viață a principiilor dreptății și 
echității comuniste, transforma-

rea conștiinței oamenilor, con
stituie preocupări majore în în
făptuirea liniei politice generale 
de construire a societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Edificarea noii orinduirl im
pune orientarea întregii dezvol
tări economico-sociale într-o 
direcție unică, pentru un scop 
unic, adincirea permanentă a 
democrației socialiste, perfecțio
narea formelor de organizare și 
conducere socială pe baza prin
cipiului centralismului democra
tic, lărgirea cadrului instituțio
nal care să permită participarea 
fiecărui cetățean la rezolvarea 
treburilor obștești, unirea între
gului popor în jurul partidului 
și al clasei muncitoare.

Tendințele șl cerințele obiec
tive ale dezvoltării economico 
sociale, corelarea factorilor in-

terni și externi ai construcției 
socialiste, principiile de bază a- 
le conducerii planificate a so
cietății impun întărirea rolului 
statului în organizarea vieții so
ciale și administrarea avuției 
naționale, perfecționarea funcți
ilor sale, lărgirea controlului 
națiunii asupra activității tutu
ror organelor de stat. In proce
sul construcției economico-soci
ale sporește rolul statului în di
rijarea conștientă a dezvoltării 
forțelor de producție, repartiza
rea lor judicioasă pe teritoriu, 
folosirea corespunzătoare a mij
loacelor materiale și umane — 
de care depinde în ultimă in
stanță progresul rapid și multi
lateral al țării.

In scopul îmbunătățirii în con
tinuare a organizării și condu
cerii dezvoltării economico-soci
ale planificate.

MAREA ADUNARE NAȚIONALA
adoptă prezenta

LEGE
CAPITOLUL I

Obiectivele fundamentale 
ale dezvoltării 

economico-sociale planificate
ART. 1. In Republica Socialis

tă România, dezvoltarea econo
mico-socială planificată se ba
zează pe Programul Partidului 
Comunist Român, fundamentat 
do previziunea științifică a pro
gresului societății, în concordan
ță cu cerințele legităților obiec
tive ale dezvoltării istorice și 
realităților economico-sociale ale 
fiecărei etape.

ART. 2. Dezvoltarea economi
co-socială se realizează pe baza 
planului național unic care u- 
nește toate resursele umane și 
materiale ale țării pentru fău
rirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate și crearea 
premiselor materiale ale trecerii 
treptate la comunism.

ART. 3. Conducerea planifica
tă- a dezvoltării economico-so
ciale constituie un atribut esen
țial și inalienabil al suverani
tății și independenței naționale.

Planul național unic este in
divizibil și determină obiective
le dezvoltării economico-sociale 
potrivit propriei voințe a po
porului român.

ART. 4. Planul național unic 
asigură coordonarea procesului

reproducției socialiste 
dezvoltarea armonioasă 
ror sectoarelor vieții 
creșterea susținută a 
de producție, întărirea 
nentă a proprietății socialiste și 
perfecționarea continuă a rela
țiilor socialiste de producție, 
folosirea unitară a pîrghiilor c- 
conomico-sociale în vederea ri
dicării eficienței în toate sec
toarele de activitate.

întreaga dezvoltare economi- 
co-socială va fi orientată spre 
creșterea permanentă a venitu
lui național, sporirea bogăției 
naționale și ridicarea bunăstării 
poporului.

ART. 5. Planul național unic 
de dezvoltare economico-socia- 
lă trebuie să îmbine armonios 
interesele prezente cu intere
sele de perspectivă ale națiunii 
socialiste, prin repartizarea op
timă a venitului național pentru 
fondul dc dezvoltare economico- 
socială a țării și pentru fondul 
dc consum, condiție holăritoa- 
re a sporirii potențialului eco
nomic și a prosperității societă
ții-

lărgite, 
a tutu- 
sociale, 
forțelor 
pernia-

Fondul național de dezvolta
re,- cuprinzînd cota repartizată 
din venitul național pentru dez
voltare și fondul de amortiza
re, se va constitui și utiliza, po
trivit competențelor stabilite prin 
lege, la nivelul unităților eco
nomice și la nivelul unităților 
administrativ-teritoriale — co
mună, oraș, județ — și la nivel 
central.

Fondul național de dezvolta
re economico-socială va fi des
tinat pentru :

a) investiții privind dezvolta-- 
rea, modernizarea și reînnoirea 
fondurilor fixe productive- din 
industrie, agricultură, construc
ții, transporturi, alte ramuri ale 
producției materiale și servicii
lor, lărgirea bazei materiale a 
cercetării științifice ;

b) asigurarea unităților eco
nomice cu cantitățile normate 
de materii prime, materiale și 
alte mijloace circulante necesa
re desfășurării activității lor 
economice ;

c) constituirea de rezerve;
d) investiții privind lărgirea 

bazei materiale a învățămînlu- 
lui, culturii, ocrotirii sănătății și 
altor activități social-culturale, 
precum și pentru construcția de 
locuințe și lucrări edilitar-gos- 
podărești la orașe și sate.

Fondul de consum cuprinde :
a) mărfurile și serviciile des

tinate consumului, corespunză
tor veniturilor bănești ale popu
lației ;

b) resursele alocate pentru bu
na desfășurare a activității de 
învățămint, de ocrotire a sănă
tății și asistență socială, a insti
tuțiilor de cultură, a stațiunilor 
de odihnă și balneo-climaterice; 
pentru întreținerea fondului de 
locuințe, a rețelei de drumuri 
publice, precum și pentru alte 
servicii prestate populației gra
tuit sau cu plată redusă :

c) resursele create prin acti
vitatea economică desfășurată 
în gospodăriile individuale și 
consumate direct de populație.

ART. 6. Dezvoltarea economi
co-socială planificată asigură 
prioritatea creșterii producției 
materiale — factor esențial al 
progresului societății — pe ba
za celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii.

ART. 7. Dezvoltarea econo- 
mico-socială planificată trebuie 
să se întemeieze pe promovarea 
consecventă a industrializării so
cialiste, crearea unei structuri 
industriale de înaltă eficiență 
economică. înfăptuirea procesu
lui de industrializare se va rea
liza prin dezvoltarea cu precă
dere a producției mijloacelor de 
producție, prin lărgirea bazei 
de materii prime, crearea de noi 
resurse de energie, dezvoltarea

ramurilor prelucrătome de teh
nicitate și eficiență ridicată, 
precum și prin creșterea indus
triei bunurilor de consum in 
vederea satisfacerii nevoilor 
tot mai mari ale populației.

In toate ramurile industriei 
trebuie să se realizeze concen
trarea producției, adîncirea spe
cializării in organizarea rațio
nală a cooperării între diferite 
unități ; utilizarea intensivă a 
capacităților de producție, adap
tarea operativă a fabricației la 
cerințele consumului intern si 
ale pieței internaționale.

In procesul de industrializare 
se v.) urmări folosirea deplină a 
potențialului dc creație tehnica 
in vederea înnoirii și moderni
zării gamei de bunuri, realiză
rii de produse cu caracteristici 
tehnico-economice superioare, 
ridicării permanente a calității 
și fiabilității produselor, condi
ție esențială a sporirii eficien
tei muncii sociale.

ART. 8. Dezvoltarea planifi
cată a agriculturii trebuie să 
duca la mai buna satisfacere a 
nevoilor de consum ale poou- 
lației aprovizionarea in măsiffh 
tot mai largă cu materii prime 
a industriei prelucrătoare și 
crearea de disponibilități pentru 
export, la sporirea contribuției 
acestei ramuri in creșterea pro
ducției materiale și a venitului 
național.

Accelerarea procesului do 
dezvoltare a agriculturii se va 
baza pe conservarea și folosirea 
intensivă a fondului funciar, e- 
fectuarea de lucrări în vederea 
îmbunătățirii fertilității pămîn- 
tului, extinderea irigațiilor și 
chimizarea complexă, ridicarea 
gradului de mecanizare a lucră
rilor agricole, modernizarea și 
utilizarea eficientă a bazei leh- 
nico-materiale. Se vor asigura 
producerea și introducerea de 
soiuri de semințe de înaltă pro
ductivitate necesare realizării 
de recolte mari și stabile de 
cereale, plante tehnice și legu
me ; dezvoltarea pomicuiturii și 
viticulturii; zonarea raționala a 
culturilor; creșterea șeptclului 
a bazei furajere, obținerea de 
rase de animale cu randamen
te ridicate.

Prin extinderea activităților 
dc prelucrare industrială a ma
teriilor prime agricole în uni
tățile din agricultură, vor trebui 
create condiții tot mai bune 
pentru dezvoltarea salului româ
nesc.

ART. 9. Planificarea trebuie să 
asigure utilizarea cu înaltă o- 
licicnță a fondului de dezvol
tare economico-socială prin (un*

(Continuare în pag. a 2-a)
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»pcviiit-c de materii prime ți 
materiale, a costurilor de pro
ducție, ridicarea parametrilor 
tehnici și economici și a cali
tății produselor, creșterea ren
tabilității producției. întreprin
derea răspunde de buna gestio
nare a fondurilor încredințate, 
de întreținerea, repararea și 
funcționarea în condiții de si
guranță a mașinilor și instala
țiilor, de îmbunătățire? perma
nentă o tehnologiilor,

AHT 62. Ministerul asigură 
înfăptuirea politicii partidului 
și statului în ramura pe care 
o coordonează, răspunde de e- 
laborarea și fundamentarea pla
nurilor cincinale și anuale, a 
tuturor centralelor Si întreprin
derilor direct subordonate, de 
în< .".’rareo acestora în prevede
rile planului național unic, 
precum și de îndeplinirea In
tegrală a sarcinilor ce-i revin

Planificarea în agricultură
ART. 64. La elaborarea pla

nurilor cincinale și anuale și 
în cursul înfăptuirii acestora, 
unitățile socialiste din agricul
tură trebuie să asigure :

a) creșterea continuă a pro
ducției de cereale, plante teh
nice. legume, fructe și alte pro
duse vegetale, fundamentată pe 
folosirea integrală și intensivă a 
terenului agricol și o structură 
eficientă a culturilor; pe utili
zarea cu randament maxim a 
tractoarelor și celorlalte mașini 
agricole, a sistemelor de iriga
ții, a îngrășămintelor chimice și 
h celorlalte mijloace de produc
ție ;

d) dezvoltarea sistematică a 
producției animaliere, fundamen
tată pe creșterea numerică și 
calitativă a șeplelului. îmbună
tățirea raselor de animale, asi
gurarea furajelor la nivelul nor
melor de consum stabilite și a- 
plicarea tehnologiilor moderne 
de creșterea animalelor ;

c) creșterea continuă a con
tribuției la formarea fondului de 
stat de produse agricole vegeta
le și animale în concordanță cu 
potențialul de producție, mijloa
cele asigurate și cerințele eco
nomiei naționale ;

d) dezvoltarea producției și 
utilizarea de semințe și material 
de plantat din soiuri și hibrizi 
cu randamente ridicate, care să 
valorifice în condiții optime pă- 
mintul și baza materială ;

e) reducerea sistematică a 
cheltuielilor materiale și bănești, 
utilizarea rațională a forței de 
muncă și creșterea productivită
ții muncii, pentru obținerea de 
rezultate economice superioare 
în toate ramurile de producție 
și toate unitățile agricole.

ART. 65. întreprinderile agri
cole de stat au obligația să sta
bilească sarcinile lor de plan și 
ale subunităților, asigurind spe
cializarea rațională a producți
ei în fermele componente, folo
sirea intensivă a pămîntului, a 
întregii baze tehnico-materiale, 
în vederea obținerii do produc
ții ridicate cu cheltuieli cît 
mai reduse.

ART. 66. întreprinderile pen
tru mecanizarea agriculturii vor 
dimensiona prin plan volumul 
activității proprii in slrînsă con
cordanță cu nevoile cooperati
velor agricole de producție pe 
care le deservesc; ele au o- 
bligatia să execute, în condiții 
optime, toate lucrările contrac
tate, să asigure creșterea gradu
lui de mecanizare a lucrărilor a- 
gricole, contribuind la realizarea 
•de recolte ridicate, la îndeplini
rea Și depășirea planului de că
tre fiecare cooperativă agrico
lă de producție, răspund de fo
losirea intensivă a parcului de 
tractoare și mașini agricole, de

Planificarea în transporturi 
și telecomunicații

ART. 71. Unitățile economice 
cu activitate de transporturi 
feroviare, rutiere, navale și ae
riene au obligația ca, la elabo
rarea și în execuția planurilor 
cincinale și anuale, să asigure:

a) planificarea volumelor de 
transport în traficul intern și 
extern de mărfuri și călători 
în concordanță cu dezvoltarea 
economico-socială a țării și ce
rerile beneficiarilor;

b) folosirea intensivă a ca
pacităților de transport, spori
rea vitezei și siguranței în 
circulație;

c) repartizarea judicioasă a 
mărfurilor pe categorii de 
transport, pe baza criteriilor 
lor economice și a calculelor de 
optimizare a transporturilor;

d) planificarea acțiunilor de 
creștere a capacității și de mo
dernizare a mijloacelor de 
transport reparație și între
ținere a acestora;

e) planificarea acțiunilor de 
mecanizare a operațiunilor de 
încărcare-descărcare. precum și 
a celor de introducere a pale- 
lizării ți coniainerizării, urmă
rind reducerea sistematică a 
timpului de imobilizare a mij
loacelor de transport;

f) planificarea numărului și 
structurii personalului urmărind 
utilizarea judicioasă a cadrelor, 
ridicarea continuă a nivelului 
de pregătire profesională a a- 
cestora;

Planificarea activității 
de investiții-construcții

ART. 74. Cuprinderea in plan, 
Jnceperea și executarea lucră
rilor de investiții trebuie siî se 
bazeze pe pregătirea temeinică 
a tuturor condițiilor necesare 
pentru a asigura scurtarea peri
oadei de executare și de atinge
re a parametrilor ptoieclaji, rea
lizarea efectelor economice ma

din planurile cincinale și a- 
nualp de dezvoltare cconomico- 
socinlă a țării.

ART. 63. Ministerele organi
zează îndeplinirea planului de 
către unitățile subordonai»', con
trolează întreaga activitate a
• entratelor și întreprinderilor 
direct subordonate, Ic acordă 
sprijin operativ pentru realiza
rea în condiții de eficiență e- 
ronomică maximă a obiective
lor prevăzute în plan ; studiază 
tendințele dezvoltării in per
spectivă a ramurilor respective 
pe plan mondial ; adoptă măsuri 
de adîncirc a cooperării intre 
unitățile subordonate și organi
zează activitatea de cooperare 
< u celelalte ministere, organe
• < ntrale și organele locale alo 
administrației de stat ; coordo
nează oclivitatca de colaborare 
și cooperare economică și teh- 
nico-științiliră externă din sfe
ra lor de activitate.

sporirea continuă a eficienței 
activității lor economice.

ART. 67. Cooperativele agri
cole de producție își stabilesc 
planul de producție și de valo
rificare a acestuia în concor
danță cu condițiile concrete in 
care își desfășoară activitatea și 
în cadrul concepției unitare de 
dezvoltare și modernizare a a- 
griculluriî, urmărind sporirea a- 
verii obștești, întărirea proprie
tății socialiste, creșterea conti
nuă a veniturilor membrilor coo
peratori.

ART. 68. Trusturile județene 
ale întreprinderilor agricole de 
stat îndrumă, controlează și 
răspund de elaborarea Și înde
plinirea planurilor de către 
întreprinderile agricole subor
donate; asigură cooperarea din
tre unitățile agricole de stat 
și cooperativele agricole, înca
drarea activității întreprinderi
lor agricole de stat în planul 
unic de dezvoltare a agricultu
rii din județul respectiv.

ART. 69. Comitetele executi
ve ale consiliilor populare co
munale, orășenești și județene 
elaborează planul producției a- 
gricole al unității teritorial-ad- 
ministrative, ținînd seama de 
potențialul productiv al unități
lor agricole de stat, al coope
rativelor agricole de producție, 
al gospodăriilor membrilor co
operatori și ale țăranilor cu 
gospodărie individuală, asigu
rind încadrarea în obiectivele 
planului național unic de dez
voltare economico-socială a ță
rii.

ART. 70. Ministerul Agricul
turii, Industriei Alimentare și 
Apelor răspunde de înfăptuirea 
politicii de dezvoltare a produc
ției agricole în sectorul de stat, 
sectorul cooperatist și în gospo
dăriile populației; elaborează, 
pe baza propunerilor unităților 
direct subordonate și ale co
mitetelor executive ale consi
liilor populare județene, planul 
de dezvoltare pentru întreaga 
agricultură și răspunde de 
îndeplinirea lui.

Ministerul Agriculturii. Indus
triei Alimentare și Apelor în
druma elaborarea planurilor In 
unitățile socialiste din agricultu
ră și a planurilor producției agri
cole pe județe, acordă sprijin 
în realizarea acestor planuri; 
asigură încadrarea planurilor 
unităților subordonate în sarci
nile rezultate din planul națio
nal unic de dezvoltare economi
co-socială a țării; împreună cu 
Uniunea Națională a Coopera
tivelor Agricole de Producție a- 
sigură înfăptuirea în sectorul 
cooperatist a obiectivelor pri
vind agricultura, cuprinse în 
planul național unic.

g) creșterea continuă a veni
turilor din transporturile inter
ne și internaționale, reducerea 
sistematică a consumurilor spe
cifice și a tuturor cheltuielilor, 
sporirea beneficiilor în raport 
cu fondurile de producție puse 
la dispoziție.

ART. 72. Unitățile de poștă și 
telecomunicații au obligația ca 
la elaborarea și în executarea 
planurilor cincinale și anuale 
să asigure satisfacerea în con
diții optime a nevoilor econo
miei și ale populației, prin 
folosirea cu eficiență maximă 
a mijloacelor de care dispun, 
extinderea și modernizarea ba
zei tehnico-materiale, folosirea 
rațională a personalului, ridica
rea continuă a calificării cadre
lor, sporirea veniturilor din 
prestațiile acestui sector de ac
tivitate.

ART. 73. Ministerul Transpor
turilor și Telecomunicațiilor tre
buie să realizeze îndrumarea u- 
nitară a întregii activități de 
transporturi și telecomunicații, 
răspunde de elaborarea și în
făptuirea planurilor cincinale și 
anuale ale unităților subordona
te ; are obligația să asigure fo
losirea cu eficientă maximă a 
mijloacelor de transport, opți- 
mi/area transporturilor și reali
zarea sarcinilor planificate, cu 
cheltuieli minime, în toate uni
tățile sale.

xime cu fonduri materiale >i bă
nești c it mai reduse.

Investițiile noi vor fi cuprin
se în planurile cincinale pe ba
ză de studii de fundamentare a 
necesității și oportunității inves
tițiilor, care vor analiza .-ji pre
zenta situația utilizării «opaci
tăților existente, posibiltățile de 

procurare a materiilor prime și 
de desfacere n producției, con
dițiile de asigurare a utilajelor 
și tehnologiilor, amplasamentul, 
etapele dc execuție, costul și c- 
ficienta lucrărilor.

In planurile anuale, in\ stiți- 
11c noi vor fi înscrise pe baza 
studiilor tohnii o-economi; e a- 
probate potrivit dispozițiilor le
gale.

Se interzice deschiderea șan
tierelor pentru lucrările «le in
vestiții care nu au asigurate 
condițiile necesare pentru «les- 
Ifișurarea ritmică a lucrărilor șl 
intrarea în funcțiune a capaci
tăților proiectate la termenele 
stabilite.

ART. 75. Întreprinderile, trus
turile și alte organizații dc con- 
slrucții-montaj <iu obligația să 
asigure la elaborarea și realiza
rea planurilor cincinale și anu
ale :

a) planificarea lucrărilor de 
conslrnclii-montnj in concordan
tă cu volumul de investiții, ca
pacitățile de producție și dura
ta «le execuție a noilor obiec
tive stabilite prin planul națio
nal unic;

b) concentrarea polcntLiîu'»»* 
de construcții pe obiective, pen
tru a evita dispersarea mijloa
celor și a asigura scurtarea du
ratei de realizare și de punere 
în funcțiune a capacităților de 
producție; clădirile administra
tive vor fi programate .4 exe
cutate numai după intrarea în 
exploatare a capacităților pro
ductive ;

c) organizarea raționala a lu
crărilor pe baza metodelor mo
derne de programare și urmă

Planificarea aprovizionării 
tehnico-materiale

ART. 77. Unitățile socialisto 
au obligația să asigure prin 
planurile cincinale și anuale a- 
provizionarea tehnico-materială, 
dimensionînd cantitățile necesa
re de materii prime, materiale, 
combustibil și energie pe baza 
normelor de consum și a nor
melor de stocuri, cu fundamen
tare tehnică. Unitățile producă
toare au datoria să asigure dez
voltarea și utilizarea optimă a 
capacităților de producție, răs
pund «le respectarea integrală a 
obligațiilor rezultate din con
tracte economice, comenzi fer
me, de satisfacerea cererilor de
terminate prin studierea pieței 
interne și externe.

ART. 78. Relațiile de aprovi
zionare și desfacere se stabilesc 
între unitățile producătoare și 
cele consumatoare în concor
dantă cu planurile și balanțele 
materiale aprobate, pe bază de 
contracte economice.

Nomenclatorul produselor pen
tru care se întocmesc balanțe, 
lista coordonatorilor care răs
pund de elaborarea lor și com
petențele de aprobare se stabi
lesc de Consiliul de Miniștri.

La produsele la care în anu
mite etape resursele sînt insu
ficiente, prin balanțele materia
le, aprobate o dată cu planuri
le cincinale și anuale, se vor 
stabili repartiții pe beneficiari.

ART. 79. Unitățile socialiste 
și coordonatorii de balanțe, fie
care în domeniul său de activi
tate, sînt obligate să asigure 
desfășurarea ritmică a aprovi
zionării și desfacerii produselor

Planificarea dezvoltării relațiilor 
economice internaționale 

și a cooperării industriale 
și tehnico-științifice

zXRT. 81. Planul de dezvoltare 
a relațiilor economice și lehni- 
co-știintifice externe, parte inte
grantă a planurilor cincinale și 
anuale, trebuie să prevadă ori
entările, obiectivele concrete și 
mijloacele necesare pentru ex
tinderea schimburilor comercia
le și a relațiilor de cooperare e- 
conomfcă și tehnico-științifică 
cu alte state, creșterea contribu
ției activității de comerț exte
rior la dezvoltarea tării.

in elaborarea și executarea 
planului de comerț exterior, u- 
nitățile socialiste au obligația:

a) să asigure folosirea judi
cioasă a potențialului productiv 
pentru creșterea exporturilor, 
extinderea acțiunilor de valori
ficare a licențelor, a documen
tațiilor tehnice pe baza studii
lor de conjunctură, a contracte
lor și acordurilor încheiate cu 
partenerii străini;

b) să planifice și să organi
zeze acțiunile necesare pentru 
punerea in funcțiune și atinge
rea parametrilor proiectați — in 
termene cît mai reduse — la ca
pacitățile prevăzute a realiza 
producția pentru export ; să 
profileze unități specializate pen
tru export; să asigure creșterea 
eficientei economice a comerțu
lui exterior prin îmbunătățirea 
structurii exportului, reînnoirea 
continuă a produselor destinate 
pieței extern»», cercetarea, pro
iectarea, asimilarea și introdu
cerea în fabricație de produse 
cu grad superior de prelucrare, 
ridicarea continuă a performan
telor tehnico-economice, a fiabi
lității și competitivității produ
selor ;

Planificarea cercetării științifice 
și a introducerii progresului tehnic

ART. 83. Planurile cincinale 
și anuale vor cuprinde obiecti
vele și mijloacele necesare pen
tru dezvoltarea și utilizarea op
timă a potențialului de cerce
tare științifică, orientarea cerce
tărilor științifice spre rezolva
rea celor mai importante pro
bleme privind valorificarea su
perioară a resurselor naturale, 
introducerea tehnologiilor noi, 
modernizarea, înnoirea, ridica
rea calității și eficienței produc
ției. 

rire, folosirea Integrală în lot 
cu sul anului a utilajelor de con
strui |ii și a forței «le muncă; 
elaborarea prin grupe proprii 
«le proiectare a documentațiilor 
de execuție pentru lucrări de 
construcții-montaj ;

d) extinderea mecanizării și 
industrializării lucrărilor de ««>n- 
slrurții, utilizarea tehnologiilor 
dc maro randament, ridicarea 
continuă n calității lucrărilor și 
creșterea productivității muncii 
pe șantiere ;

e) gospodărirea judicioasă a 
materialelor pe șantiere, redu
cerea consumurilor specifice dc 
ciment, lier-beton și alle mate
rial»? de construcții ; folosirea 
materialelor de construcții cu 
caracteristici superioare ;

f) reducerea cheltuielilor de 
organizare a șantierelor și a ce
lorlalte cheltuieli, realizarea de 
economii fată de deviz și creș
terea beneficiilor.

ART. 76. Ministerul Construc- 
lilor Industriale răspunde de e- 
laboraroa și rcalizareo planului 
unităților subordonate, de îndru
marea unitară a activității «le 
cercetare, proiectare și execu
tare a lucrărilor «le conslructii- 
montaj, elaborează norme pri
vind consumul de materiale și 
de muncă, normative privind 
durata «le execuție a lucrărilor 
pe șantiere și dotarea cu utila
je a organizațiilor de construcții 
asiqură introducerea metodelor 
moderne și eficiente de lu« ru, 
executarea lucrurilor, pregătirea 
cadrelor, creșterea eficientei și 
rentabilității activității de con- 
slructii-monlaj.

fabricate, respectind riguros sar
cinile stabilite prin plan șl ba
lanțele materiale aprobate.

ART. 80. Ministerul Aprovi
zionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fondu
rilor Fixe răspunde de asigura
rea mijloacelor materiale nece
sare îndeplinirii planului și de 
realizarea ritmică a aprovizio
nării tehnico-materiale contor» 
prevederilor de plan ; asigură 
menținerea echilibrului balanțe
lor materiale în cursul execu
tării planului; elaborează nor
mele de consumuri de materii 
prime și materiale care stau la 
baza dimensionării planului na
țional unic; controlează aplica
rea strictă a normelor 1<î con
sum și a normelor de stoc în 
economie; ia măsuri de gospo
dărire rațională a resurselor de 
materii prime, materiale, com
bustibili și energie electrică ; 
îndrumă șl controlează dezvol
tare^ producției, de înlocuitori 
și extinderea utilizării lor în 
producție.

Ministerul Aprovizionării Teh- 
nico-Maleriale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe e- 
xercită în întreaga economie 
controlul asupra folosirii opti
me a fondurilor fixe în condiții 
de siqurantă și de eficiență eco
nomică.

In exercitarea atribuțiilor sa
le, Ministerul Aprovizonării 
Tehnico-Materiale și Controlu
lui Gospodăririi Fondurilor Fixe 
colaborează permanent <u toate 
ministerele și organele centrale 
interesate.

c) să programeze și să înfăp
tuiască măsurile necesare pen
tru îmbunătățirea plasamentului 
mărfurilor la export, prin inten
sificarea activității de prospec
tare a piețelor externe, diversi
ficarea formelor de comerciali
zare, lărgirea zonelor geografi
ce a piețelor de desfacere și în
cheierea de contracte de lungă 
durată ;

d) să promoveze pe scară lar
gă cooperarea economic ă și teh- 
nico-științifică cu toate țările 
socialiste, cu țările în curs de 
dezvoltare și cu celelalte state ;

e) să dimensioneze importul 
la strictul necesar, asigurînd u- 
tilizarea maximă a resurselor 
interne de materii prime, mate
riale, de mașini și utilaje.

Activitatea de planificare tre
buie să asigure echilibrul balan
ței dc plăti externe prin crește
rea cantitativă și calitativă a 
exporturilor, prin extinderea ac
țiunilor de cooperare și dimen
sionarea riguroasă a importuri
lor.

ART. 82. Ministerul Comerțu
lui Exterior răspunde de înfăp
tuirea politicii partidului și sta
tului în domeniul comerțului ex
terior, al cooperării economice 
și tehnice internaționale.

Ministerul Comerțului Exteri
or întocmește planul de comerț 
exterior și cooperare economi
că și tehnică internațională ; 
exercită controlul și îndruma
rea generală asupra exportului 
și importului, urmărești» crește
rea continuă a eficientei co
merțului exterior și răspunde de 
modul cum se realizează planul 
de comerț exterior.

In planurile de cercetare ști
ințifica și de introducere a pro
gresului tehnic se va stabili :

a) teme de cercetare științifi
ca și tehnologică, cuprin/.înd in 
special cercetările pentru pune
rea in valoare și prelucrarea e- 
ficientă a resurselor proprii de 
materii prime, elaborarea de noi 
tehnologii și produse, precum și 
modernizarea celor existente; 
ridicarea continuă a calității Și 
eficienței producției;

b) etapele cercetărilor, terme
nele de încheiere a acestora și 

«le aplicare in producție a cer
cetărilor In» heiatc ;

<) mijloacele necesare reali
zării sar» inilor planificate, urmă
rind utilizarea rațională n fon
durilor mntcrialc și bănești alo
cate. orientarea întregului po
tential de creație spre temele 
«Ic importantă primordială pen- 
Iru dezvoltarea econom ico-sodo- 
lă a tării ;

d) obiectivele, mijloacele și 
rezultatele economice ale ex
tinderii mecanizării, automatiză
rii, îmbunătățirii controlului ca
lității și nl fiabilității produse
lor, precum și ale introducerii 
tehnicii electronice de calcul în 
conducerea proceselor dc fabri
cație și gestiune.

ART. 84. Unitățile socialisto, 
liecarc în domeniul său dc acti
vitate, răspund de elaborarea și 
realizarea planurilor cincinale 
și anuale privind cercetarea ști
ințifică și introducerea progre
sului tehnic.

Unitățile socialiste vor conlu
cra cu academiile de știință, ca
drele din învătămîntul superior, 
vor asigura participarea lorgă a

Planificarea învățămîntului 
și a pregătirii forței de muncă

ART. 86. Programul special dc 
pregătire a cadrelor — parte in
tegrantă a planurilor cincinale și 
anuale — va cuprinde obiectivele 
și mijloacele necesare dezvoltă
rii învătăminlului și amplifică
rii acțiunii generale de perfec
ționare a pregătirii profesiona
le urmărind :

a) cuprinderea întregului ti
neret in forme de învăță- 
mînt corespunzătoare necesi
tăților dezvoltării cconomico-so- 
ciale a tării;

b) formarea profesională a ca
drelor prin lărgirea și intensifi
carea pregătirii practice, lega
rea procesului de învățămînt de 
producție și cercetare, amplasa
rea și desfășurarea activităților 
de învățămînt direct în unități
le productive, îmbunătățirea con
ținutului și structurii învătămîn- 
tului mediu și superior, extinde
rea bazei experimentale a pro
cesului didactic ;

c) asigurarea bazei materiale 
și a cadrelor didactice necesa
re desfășurării în bune condiții 
a învătăminlului de toate for
mele ;

d) accelerarea și adîncirca 
procesului de instruire și cali

Planificarea teritorială 
a dezvoltării economico-sociale

ARȚ. 87. Consiliile populare 
coriiujlale,’ orășenești și județe
ne organizează, îndrumă și con
trolează întreaga activitate 
de dezvoltare economico-socia- 
lă planificată din unitatea admi- 
nistrativ-teritorială respectivă.

ART. 88. Comitetele executi
ve ale consiliilor populare co
munale elaborează proiectul dc 
plan de dezvoltare economico- 
socială a comunei, care cuprin
de : producția agricolă vegetală 
și animală de pe teritoriul co
munei ; activitatea unităților e- 
conomice și social-culturale din 
subordinea consiliului popular 
comunal, precum și activitatea 
de pe teritoriul comunei a uni
tăților din subordinea consiliu
lui popular județean; activita
tea unităților cooperatiste meș
teșugărești și de consum; con
tribuția gospodăriilor personale 
nle țăranilor cooperatori, a gos
podăriilor țărănești individuale 
și a meseriașilor la constitui
rea resurselor centralizate ale 
statului și la satisfacerea nevoi
lor de bunuri și servicii ale 
populației; lucrările edilitar- 
gospodăreșli efectuate prin con
tribuția în bani și in muncă a 
locuitorilor.

ART. 89. In activitatea de e- 
laborare și executare a planu
rilor, comitetele executive nle 
consiliilor populare comunale:

a) răspun»! de întocmirea și 
realizarea planurilor de către 
unitățile proprii;

b) asigură utilizarea integrală 
și intensivă a terenului, valori
ficarea tuturor resurselor de 
creștere a producției agricole 
vegetale și animale in fermele 
de stat, cooperativele agricole și 
gospodăriile personale;

c) acționează in direcția 
creșterii aportului comunei la 
formarea fondului de stal de 
produse agricole vegetale și a- 
nimale; planul de producție a- 
gricolă și cel de vînzări de 
produse agricole către stal se 
dezbat in adunarea generală a 
locuitorilor comunei;

d) urmărește dezvoltarea acti
vităților de prelucrare a pro
duselor agricole, a altor activi
tăți industriale pe baza mate
riilor prime locale, precum și a 
prestărilor de servicii în unități 
proprii sau ale cooperativelor 
agricole, meșteșugărești și de 
consum ;

e) asigură dezvoltarea activi
tăților social-culturale, organi
zarea aprovizionării cu mărfuri 
a comunei, dezvoltarea cdilitar- 
gospodărească, organizind parti
ciparea prin contribuție volun
tară a cetățenilor la aceste lu
crări.

ART. 90. Comitetele executi
ve ale consiliilor populare o- 
rășeneștl elaborează proiectul 
de plan de dezvoltare economi
co-socială a orașului, care cu
prinde : activitatea de producție 
industrială, agricolă, de con
strucții, transporturi, circulația 
mărfurilor, prestări de servicii, 
social-culturale și de gospodărie 
comunală desfășurată de unită
țile din subordinea consiliului 
popular orășenesc și de unități
le cooperatiste ; activitatea des
fășurată pe teritoriul orașului 
de unitățile din subordinea con
siliului popular județean și de 
cele de interes republican ; con
tribuția gospodăriilor personale 
ale membrilor cooperativelor a- 

cercetătorilor, oamenilor dc 
știință și specinlișlilor din pro
ducție la rezolvarea temelor 
prevăzute in planul lor «Ic «er- 
«ctnrc și de extindere a progre
sului tehnic.

ART. 85. Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie asi
gură elaborarea planurilor cinci
nale și anuale pe ansamblul ac
tivității de cercetare științifică 
și tehnologică ; răspunde de o- 
rientaren unitară a acestora spre 
rezolvarea problemelor funda
mentale tehnice și științifice ca
re condiționează dezvoltarea c- 
conomi« o-socinlă a tării; < on- 
trolează și ia măsuri pentru a- 
plicnrea In economie o cercetă
rilor încheiate pentru introdu
cerea în producția materială a 
investițiilor, inovațiilor și teh
nologiilor noi. urmărind ridica
rea nivelului tehnic al ramuri
lor economici.

Consiliul National pentru Ști
ință și Tehnologie elaborează 
prognoza științifică și tehnologi
că pe l«‘rmen lung și participă 
la elaborarea prognozelor dc 
dezvoltare cconomico-sociolă.

ficare profesională n oamenilor 
muncii, de reîmprospătare și lăr
gire a cunoștințelor profesiona
li» prin reciclarea periodică, po
licalificarea și recalificarea, po
trivit mutațiilor ce se produc 
în structura ramurilor economi
ei naționale.

Ministerele, centralele, între
prinderile, toate unitățile socia
lisle răspund pentru asigurarea 
cadrelor calificate în strictă 
concordanță cu cerințele dez
voltării producției și a activi
tăților social-culturale. pentru 
organizarea Și desfășurarea ac
tivității de perfecționare a pre
gătirii profesionale a lucrători
lor corespunzător necesităților 
realizării planurilor de dezvol
tare economico-socială.

Ministerul Educației și Invă- 
tămîntului răspunde de desfășu
rarea în bune condiții și perfec
tionarea continuă a procesului 
de învățămînt. îndrumă și con
trolează instituțiile de învă
țăm! nt în realizarea pro
gramului de pregătire a ca
drelor, sprijină unitățile socia
liste și coordonează activitatea 
de perfecționare a pregătirii 
profesionale.

gricole de producție, a gospodă
riilor inlividuale și a meseriași
lor la constituirea resurselor 
centralizate ale statului și la 
satisfacerea nevoilor de bunuri 
și servicii ale populației ; lucră
rile «le interes obștesc efectuate 
prin contribuție în bani și In 
muncă a locuitorilor.

ART. 91. In activitatea de e- 
laborare și executarea planuri
lor, comitetele executive ale 
consiliilor populare orășenești 
au următoarele atribuții prin
cipale:

a) răspund de întocmirea șl 
realizarea planurilor de către u- 
nilătilc propriii din industrie, 
construcții, comart, gospodărie 
comunală și de către unitățile 
social-culturale;

b) asiqură folosirea deplină a 
potențialului dc producti»? exis
tent, utilizarea optimă n resur
selor materiale de muncă, gos
podărirea rațională a fondurilor 
materiale și bănești; rreșterea 
aportului unităților locale la 
dezvoltarea de ansamblu a ora
șului, la Îmbunătățirea condiți
ilor dc muncă și de viată ale 
populației;

c) urmăresc ca planurile ela
borate de întreprinderi’? din 
subordinea consiliului popular 
județean și cele de interes re
publican să asigure folosirea de
plină a capacităților de produc
ție și a forfei de muncă, ridi
carea eficientei economice , co
laborează cu centralele, minis
ter ele și celelalte organe cen
trale la elaborarea soluțiilor op
time din punct de vedere eco
nomic și social privind dezvol
tarea capacităților existente sau 
crearea de noi unități econGmi-

d) acționează in vederea ex
tinderii cooperării dintre între
prinderile de interes local și ce
le de interes republican;

e) coordonează și răspund <le 
dezvoltarea edililar-gospod.Jreas- 
că a orașului, organizeazi par
ticiparea cetățenilor prin con
tribuție voluntară la aceste lu
crări. asigură ca planurile cu 
privire la lărgirea bazei tehnico- 
meleriale a comerțului, activi- 
letitor social-culturale și ue 
servicii să fie in concordanța 
cu creșterea populației, cu dez
voltarea industriei și n celorlal
te ramuri ale producției mate
riale din orașul respectiv.

ART. 92. Comitetele executive 
ale consiliilor populare județe
ne elaborează proiectele planu
rilor cincinale și anual? de dez
voltare economico-socială a ju
dețelor, care vor upr.noe i 
planurile de dezvoltare econo- 
mico-socială a comunelor șl o- 
rașelor ; activitatea unităților e- 
ccnomice și social-culturale di
rect subordonate (onsiliului 
popular județean, precum și ac
tivitatea desfășurată pe terito
riul județului de toate unitățile 
economice și social-culturale ue 
interes republican; lucrările e- 
dilitar-gospodărești efectuate 
prin contribuția in ban? si in 
muncă .. locuitorilor.

ART. 93. In activitatea de ela
borare executare a plen uri lor, 
comitetele executive <ib? consi
liilor populare județene au ur
mătoarele sarcini și <:':ibu;ii 
principale:

<i) organizează și îndrumă ac
tivitatea comite'clor olive 
ale consiliilor populare orășe
nești (municipale) și tomunale 
(U privire la elal 'Tarea și exe
cutarea planurilor, asigurind in- 

cadraren acestora in planul na
tional unic de dezvoltare c«ono- 
mico-socinlă a țării;

b) i.lspunt* «Ic elaborarea și 
realizarea planurilor de către 
unitățile economice social- 
«ullurale subordonate, asigurind 
folosirea intensivă a întregului 
lor potențial, utilizarea raționa
lă a fondurilor materiale și bă
nești ;

< ) urmăresc ca planurile uni
tăților «le interes republican și 
planurile unităților de interes 
local să asigure sistematizarea 
dezvoltării economieo-socialc a 
județului, valorificarea optimă 
a forței dc muncă și a resurse
lor naturale. Îmbunătățirea con
tinuă a condițiilor do muncă Ș> 
de viață a populației din jude
țul respectiv.

ART. 94, Comilclele execu
tive ale consiliilor populare ju
dețene și orășenești au urmă
toarele drepturi si obligații cu 
pi ivire la executarea planului 
unităților dc interes republican:

a) exercită controlul asupra 
activii; (ii economice și sprijină 
orar”»clc de conducere colecti
vă în stabilirea măsurilor

Planificarea creșterii 
nivelului de trai al populației

ART. 96. Obiectivele privind 
creșterea continua a nivelului 
de trai al populației și mijloa
cele necesare realizării acestor 
obiective se vor stabili în strîn- 
să concordanta cu dezvoltarea 
producției materiale și crește
rea productivității muncii soci
ale, cu volumul venitului natio
nal și al fondului dc consum.

In planurile cincinale și anu
ale se vor stabili:

a) creșterea veniturilor popu
lației urmărind aplicarea princi
piului repartiției după cantita
tea și calitatea muncii, a prin
cipiilor echității socialiste; creș
terea salonului real și a venitu
rilor reale ale tării;

b) noi locuri de muncă prin 
dezvoltarea producției materia
le, și în primul rînd a industri
ei ;

c) mijloacele materiale și bă
nești alocate pentru acțiunile 
social-culturale, fondurile desti
nate pensiilor, burselor, aloca
țiilor de stat pentru copii; acți
unile și fondurile alocate pen
tru proiecția muncii, extinderea 
rețelei de ocrotire a sănătății șl 
îmbunătățirea asistenței medica
le. pentru dezvoltarea bazei ma
teriale a culturii, pentru odih
nă, turism, sport și alle aseme
nea acțiuni ;

(I) volumul de mărfuri și ser
vicii, cantitățile de mărfuri ief
tine și articolele pentru copii ; 
dezvoltarea și modernizarea re
țelei comerciale, de alimenta
ție publică și a unităților pres
tatoare de servicii atîf la orașe, 
cit și la sate;

e) volumul de locuințe, lucră
rile edilitar-qospodărești, dez
voltarea și modernizarea trans
porturilor in comun, acțiunile 
pentru protejarea mediului am
biant.

ART. 97. Unitățile socialiste 
au obligația să asigure la fie
care loc de muncă condițiile 
materiale .și organizatorice ne
cesare, astfel ca fiecare lucră
tor să realizeze sarcinile sale de 
producție și de creștere a pro
ductivității muncii, să obțină re
munerarea prevăzută.

Unitățile socialiste trebuie să 
realizeze măsurile planificate 
privind îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și de proiecția mun
cii, construcția de locuințe, că
mine, creșe, grădinițe, cantine 
și alte acțiuni similare.

ART. 93. Unitățile economice 
producătoare de bunu;-j de con
sum trebuie să asigure sporirea 
și diversificarea producției de 
mărfuri alimentare, îmbrăcămin
te. produse de folosință înde
lungată și de uz gospodăresc, 
bunuri cu caracter «.ullural-spor- 
tiv și a altor mărfuri solicitate 
de populație, să ridice perma
nent calitatea produselor fabri
cate.

ART. 99. Unitățile comercia
le și cele prestatoare de servi
cii sînt obligate să ia măsuri 
pentru cunoașterea cererilor

CAPITOLUL IV
Atribuțiile și răspunderile 

Consiliului de Miniștri și altor 
organe centrale în activitatea 

de dezvoltare 
economico-socială planificată

ART. 102. Consiliul de Mi
niștri — organul suprem al ad
ministrației de stat — conduce 
întreaga activitate executivă de 
dezvoltare economico-socială 
planificată a țării, răspunde de 
elaborarea planului național li
nie și a bugetului de stat, pre
cum și de realizarea acestora 
după adoptarea lor de către 
Marea Adunare Națională.

In exercitarea atribuțiilor sa
le, Consiliul de Miniștri stabi
lește reguli unitare de elabora
re și fundamentare a planurilor, 
în profil de ramură, de
partamental și teritorial; a- 
probă sistemul indicatorilor, a 
normelor și normativelor utili
zate în planificare, analizează in 
diferite faze, pe sectoare de 
activitate, în profil departamen
tal, teritorial și pe ansamblu) 
economiei naționale proiectele 
planurilor cincinal»' și proiecte 
le planurilor anuale, spre <> asi 
gura valorificarea optimă a po
tențialului larii. gospodărirea 
cu randament maxim a patrimo
niului national.

Consiliul de Miniștri organi
zează executarea planului na
tional unic, stabilește, pe minis
tere și alte organe centrale, 
consiliile populare județene și 

ne» r'-are-pi iiiru indepi. .i - a in
tegrală a sarcinilor de plan;

u) avizează, (inlnd ■ i ama «Io 
gradul de utilizare a potențialu
lui existent, dezvoltarea «apa- 
oilăților de producție și ampla
sarea de noi capacilfiți sau obi
ective de investiții ;

>) avizează folosirea fondu
rilor proprii ale întreprinderilor 
republicane ■ onslilulte «lin be
neficii sau din alte surse pen
tru construcția dc obieriive .o- 
< ial-cul(urale ;

<l) adoptă, iu colaboraie » u or- 
qanek centrale de specialitate, 
măsuri pentru protejarea me
diului natural ambiant, preveni
rea poluării aerului și apelor, 
precum și a degradării solului | 
exercită controlul riguros asupra 
modului în care unitățile eco
nomice folos» c fonduri-»' des
tinate acestor lucrări.

ART. 95. In fiecare ju»l»4. 
precum și în municipiul Bucu
rești, se organizează dire ti» de 
planificare, subordonate comite
telor executive ale consiliilor 
IMjpulaie județene sau al mu
nicipiului București, cil ■» Co 
milelului de Sin» nl Pin» Tii.

consumatorilor, repartizarea ra
ționala a rețele» comerciale pe 
teritoriu, formarea cadiTlor și 
ridicarea nivelului lor dc pre
gătire profesională pentru îm
bunătățirea continuă a servirii 
populației.

Ministerele și celelalte organe 
centrale trebuie să exercite un 
control exigent asupra realiză
rii volumului de mărfuri desti
nat vln2ărij către populație, ca
lității șj prețurilor bunurilor de 
consum, să asigure îndeplinirea 
riguroasă a tuturor sarciniloi 
legale de satisfacerea în condi
ții optime a cererilor consuma
torilor.

Comitetul de Stat pentru 
Prețuri răspunde de aplicarea 
și respectarea prețurilor fixate 
la mărfurDe de larg consum.

Ministerul Comerțului Interior 
răspunde de organizarea Ș» în
drumarea unitară a întregii ac
tivități de comerț; asigură în
cadrarea planului privind vîn- 
zările de mărfuri în planul na
țional unic de dezvoltare cco- 
nomico-sociaJă, repartizează 
fondul de mărfuri pe județe și 
răspunde de buna aprovizionare 
a populației.

.ART. 100. Unitățile social-cul
turale, precum șj organele cen
trale și locale ale administrației 
de stat, cărora le sînt. subordo
nate, au obligația să asigure 
prin plan dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale. recrutarea și 
pregătirea personalului din a- 
ceste unități, mijloacele mate
riale și bănești necesare desfă
șurării în bune condiții a acti
vității lor. în concordanță cu o- 
bicctivele dezvoltării economico- 
sociale a țării.

/^RT. 101. Comitetele executi
ve ale consiliilor populare co
munale .orășenești Și județene 
au obligația să organizeze și să 
controleze activitatea comer
cială și de prestații de servicii, 
să asigure repartizarea judicioa
să a fondului de mărfuri pe lo
calități și sisteme comerciale, 
respectarea prețurilor; să rea
lizeze dezvoltarea planificată a 
construcțiilor de locuințe, a lu
crărilor edilitare și gospodă
rești; să coordoneze întreaga 
activitate a unităților social-cul
turale de pe teritoriul respec
tiv.

Mmisterele, centralele, între
prinderile, comitetele executive 
ale consiliilor populare, toate 
unitățile socialiste răspund de 
realizarea integrală a sarcinilor 
de plan cu privire la creșterea- 
veniturilor oamenilor muncii, 
aprovizionarea cu mărfuri și 
servicii, respectarea riguroasă 
a regimului prețurilor, înfăptui
rea acțiunilor cu caracter social- 
cultural, urmărind îmbunătăți
rea continuă a condițiilor de 
muncă și de viață, a bunăstării 
populației.

al municipiului București, indi
catorii și măsurile care asigură 
înfăptuirea prevederilor legii de 
adoptare a planurilor cincinale 
și anuale.

Consiliul de Miniștri contro
lează sistematic mersul întregii 
activități economico-sociale și 
ia măsuri pentru perfectionarea 
acesteia; examinează periodic 
mersul îndeplinirii sarcinilor sta
bilite și ia măsuri pentru mo
bilizarea rezervelor și realiza
rea integrală a planului. Consi
liul de Miniștri întocmește ra
portul general cu privire la e- 
xecutarea planului cincinal .și a- 
nual și il prezintă Mari» Adu
nări Naționale.

ART. 103. Comitetul de Stal 
al Planificării elaborează propu
nerile pentru proiectul planului 
national unic de dezvoltare e- 
conomico-socială, asigură cu
prinderea in plan a întregului 
potențial de producție al țării în 
<>nditiile creșterii eficienței ac- 

livilălii economice; răspunde de 
echilibrul material, linan» iar, 
monetar și valutar ai economiei 
at it la elaborarea, cil și in e- 
\e> ularea planului; participă la 
•laborarca <• «»gno/clcr pe ter

men lung.

in p,i^ •/-,»)
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Tă ACȚIONĂM cu hotărîre 
Șl RESPONSABILITATE

IJGI
(Urmare din pag. Z)

incooce sini marcate îngrijorătoare și nejusti- 
ficote rămineri in urmă.

Eiistâ tentai a absurdă a „sistemului" justiti- 
corilor, intre care prevoleoră tendința de a pu
ne neajunsurile tehnico-organiratorice pe seama 
reducerii programului in subteran la 6 ore. Ni
mic nu poate fi mai greșit decit un asemenea 
punct de vedere. Conducerea partidului și statu
lui au adus măsuri concrete - puternic resimți
te de fiecare miner in munca și viața sa - de 
a reduce programul de lucru. Recunoaștem in 
aceste măsuri preocuparea statornică a condu
cerii partidului de a se face tot ce este posibil 
pentru ridicarea nivelului de viață al minerilor. 
Programul de 6 ore și-a dovedit pe deplin ra
țiunea, justețea. Colectivele care in acest an, 
muncind in condițiile programului redus de lu
cru, au îndeplinit și depășit constant planul de 
producție - mă refer concret la colectivul mine
lor Uricani, Livexeni și intr-o oarecare măsură 
colectivele minelor Vulcan, Petrila, Lupeni 
ș.a. precum și la un mare număr de sectoare 
si brigăzi de LA TOATE minele din Volea Jiului 
care in ultimul timp au obținut și ele rezultate 
promițătoare detașindu-se prin rezultatele obți
nute - ou dovedit in modul cel mai convingă
tor viabilitatea acestui program.

Putem spune că există o aprobare generală 
pentru oceastă măsură unică in istoria muncito
rimii din țara noastră. In acest context, cit de 
straniu sună „vocile" celor care încearcă să a- 
copere propriile deficiente organizatorice, co
moditatea - aș adăuga, incompetența - cu u- 
nele „cauze obiective" care s-ar datora, chipu
rile, regimului de lucru de 6 ore... Să ne fie 
clar tuturor : măsurii de a se trece la programul 
de lucru de 6 ore in subteran nu i se poate răs
punde dec’t intr-un singur fel - acțlonînd ferm, 
cu toată energia și priceperea pentru organiza
rea superioară a producției și a muncii, pentru 
creștereo generală a eficienței economice, pen
tru utilizarea la un indice cit mai superior a ca
pacităților de producție de care dispunem, a 
fondurilor fixe, o cheltuielilor pe care le efectu
ăm, pentru folosirea integrală a timpului de lu
cru. In ultimă instanță — prin ridicarea calitati
ve a nivelului întregii noastre activități.

In spiritul exigentei analize făcute de Confe
rința Națională a partidului, fără a minimaliza 
rezultatele bune obținute, apreciind in mod cri
tic, printr-o optică constructivă aceste rezultate 
trebuie să recunoașem, să spunem deschis : 
REALIZĂRILE ACTUALE. CA SI MINUSURILE AC
TIVITĂȚILOR NOASTRE PUN IN LUMINA MARI 
DISPONIBILITĂȚI PENTRU PERFECȚIONAREA AC
TIVITĂȚII DE VIITOR.

Fără a urmări așezarea intr-o ordine priorita
ră a deficiențelor pe care le mai avem, este de 
relevat că întărirea DISCIPLINEI in producție și 
in MUNCA reprezintă, in bazinul nostru carbo
nifer, una din sursele importante ale redresării 
producției de cărbune. Este edificator in acest 
sens faptul că folosim doar 93 la sută din fon
dul de timp de care dispunem și că, deși nu
mărul absențelor nemotivate a scăzut conside
rabil față de anii precedenți, totuși la ora ac
tuală el este incâ mare. Situația statistică ne a- 
rată că in mod cumulat ar reveni pe Centrala 
cărbunelui mai mult decit o absență nemotivată 
pe lună, pentru fiecare salariat. Este vorba, să 
recunoaștem, nu numai de absența in sine ci de 
consecințele pe care ea le declanșează : dere
glări extrem de păgubitoare in organizarea pro
ducției și a muncii, efort suplimentar din partea 
unora, un intreg cortegiu de neajunsuri care de
curg din starea indisciplinarâ.

Faptul că avem brigăzi cum sint cele conduse 
de Petre Constantin și Vasile Rușitoru de la mina 
Lupeni, Constantin Grădinaru de la mina Uricani, 
Aurel Cristea de la mina Aninoasa și multe al
tele in care n-a fost înregistrată in ultimii ani 
nici o absență nemotivată demonstrează in mod 
cert, incontestabil că absențele, motivate și ne
motivate, intirzierile de la lucru nu sint un fe
nomen caracteristic, fatal in activitatea colecti
velor minelor noastre. Pornind tocmai de la o a- 
semenea premisă favorabilă, de la experiența po
zitivă, datoria organizațiilor de partid, a celoi 
sindicale și de U.T.C., comitetelor oamenilor 
muncii este de a face cj pretutindeni, în toate 
celulele de muncă să fie extirpate cu desăvirși- 
re actele de indisciplină. Și cind spunem indis
ciplină avem in vedere nu numai sensul limitat 
al cuvintului - prezența la lucru - ci și abate
rile de la disciplina tehnologică, de producție, 
a calității.

Cu toate că pe bună dreptate am putea remar
ca o anumită îmbunătățire in ceea ce privește preo. 
cuparea factorilor de răspundere de la exploa
tările miniere pentru fortificarea, pentru sudarea 
unor colective omogene de lucru, in care deta
șamentele proaspete de muncitori mineri să fie 
primite cu solicitudine, ajutate să se califice, nea
junsuri mai vechi persistă : noilor angajați - 
schimbul de rniin.e al generației actuale de mi
neri - nu li se cultivă peste tot in măsură cores
punzătoare de către șefii de echipă, șefii de 
brigăzi și cadrele de conducere ale exploatări
lor dragostea și interesul pentru această mese
rie grea care solicită eforturi bărbătești și care 
dă in ultimă instanță, satisfacții din cele mai 
depline. De ce n-am spune că de-acolo, din a- 
dincuri țișnește spre zi soarele de lumină, de 
energie atit de trebuincioasă vieții cotidiene, 
fabricării oțelurilor, mașinilor - energie care 
prin impulsurile ei acoperă cu lumină și putere 
întreaga țară I

Este un motiv de satisfacție deplină faptul că 
in acțiunea declanșată in intimpinarea Confe
rinței Naționale a partidului și a celei de a 
XXV-a aniversări a Republicii, din colectivele 
miniere din Valea Jiului au pornit valo
roase inițiative, vizind obiective deosebit de cla
re, de mobilizatoare. Le-aș cita pe cele care 
urmăresc creșterea vitezelor de avansare la lucră
rile de deschideri și pregătiri, sporirea număru

lui de cicluri lunare la abatajele frontale și a- 
sigurarea ritmicității la obotajele cameră. Fapt 
deosebit de pozitiv este însușirea acestor iniția
tive de către multe brigăzi de mineri, ceea ce 
s-a repercutat pozit'v prin obținerea unor rea
lizări superioare in producție. Dor tocmai intr-un 
asemenea capitol, cu cure ne putem mindri, 
trebuie să punem mai accentuat semnul unor 
deficiențe. Nu ne poate mulțumi faptul că Ini
țiativele înaintate sint insușite numai de circa 
20-30 la sută din brigăzile de mineri și că alte 
și alte brigăzi continuă, parcă prin „tradiție", să 
bată pasul pe loc. Avem brigăzi și colective în
tregi ale unor sectoare receptive la ceea ce es
te nou, in care munca este bine orgonlzotă șl 
disciplinată și care obțin rezultate demne de 
toată aprecierea. Fapt pozitiv, in ultimul timp, 
a devenit un obicei ca, lunar, la fiecare exploa
tare minieră să fie declarate cele mai bune bri
găzi pe exploatare, iar trimestrial, po bazin. A- 
semenea întreceri s-au organizat și intre sectoare 
lucru ce stimulează colectivele respective, le în
curajează in obținerea unor rezultate și mai 
bune. Nu este suficientă însă numai o evidență 
de tip contabilicesc a acestor succese. Experien
ța pozitivă trebuie propulsată fi însutită pretu
tindeni I Centrala cărbunelui și Consiliul muni
cipal al sindicatelor, comitetele oamenilor mun
cii și comitetele sindicatelor de la exploatări nu 
pol rămine in expectativă, nu se pot limita la 
rolul de înregistratori ai unor rezultate. In con
dițiile unei autonomii lărgite acordate comitete
lor oomenilor muncii, organizațiilor de masă și 
obștești este clar că responsabilitatea acestora 
crește nemăsurat. De aici decurge și necesita
tea intervenției lor mai energice, mai active 
pentru generalizarea experienței pozitive - de 
care nu ne putem reproșa că ducem lipsă. Să 
milităm cu toată vigoarea pentru a determina 
ca de la un capăt la altul al Văii Jiului experien
ța pozitivă să circule lesnicios, fără „bilet de că
lătorie", iar rezultatele să se materializeze in bi
lanțul activității pe întregul bazin. Este necesar 
și pe deplin posibil ca intr-un timp cit mai scurt 
dezideratul vechi — ca toate brigăzile să-și în
deplinească ritmic planul, să se ridice la nive
lul fruntașilor actuali - să devină cauza unei ac
țiuni dinamice, susținută de toți factorii răspun
zători și să se transforme in realitate.

Acesta este un aspect concret al muncii noas
tre, și el nu depinde numai de mineri, ci de toți 
factorii de conducere — de la cel mai înalt ni
vel al Centralei și pină la brigadier — și de la 
aceste exigențe nu se poate acorda nici o de
rogare. .

Este de la sine ințeles că întrecerea socialista 
vizează nu numai pe mineri ci și cadrele de 
conducere — pe maiștri, șefii de sectoare, con" 
ducătorii diferitelor compartimente de activita
te și servicii, inginerii șefi și directorii de la ex
ploatări precum și întregul personal al Centra
lei. Toți aceștia nu pot rămine in expectativă, nu 
pot reprezenta o excepție. Dimpotrivă, in raport 
cu funcțiile pe care le îndeplinesc, răspunderile 
lor sint mai mari, pretențiile, exigențele față de 
aceste cadre sint cu mult superioare. Acest lu
cru trebuie să-și lase o puternică amprentă in 
întreaga desfășurare a întrecerii, in rezultatele 
ei. Pentru a putea obține in întrecerea socialistă 
rezultate la nivelul solicitărilor economiei na
ționale, al capacității și voinței minerilor, se ce
re ca pretutindeni, la fiecare exploatare, la toa
te fronturile din subteran să fie create condiții 
corespunzătoare de lucru -» îndeosebi aprovizio
nare, asistență tehnică, funcționarea ireproșabi
lă a instalațiilor și utilajelor și mai presus de 
toate o organizare desăvirșită a producției și u 
muncii. In această ordine de idei aș accentua 
asupra necesității imperioase ca intreg persona
lul tehnico-ingineresc să acționeze in așa ma
nieră incit brigăzile de mineri să fie realmente 
beneficiare ale unui ajutor competent, concret, 
efectiv din partea acestui personal.

Accentuind cîteva din obiectivele apropiate și 
de perspectivă ale activității noastre, nu ne-am 
propus să le epuizăm. Desigur, aprofundarea 
analizării acestor probleme in spiritul înaltelor 
exigențe ale documentelor Conferinței Naționa
le, rămine ca o îndatorire primordială a orga
nizațiilor de partid din fiecare loc de muncă. 
Așa cum s-a relevat în Conferința Națională, 
perfecționarea activității economico-sociale nu 
poate fi concepută fără a se trece in mod de
cis la perfecționarea activității organizațiilor de 
partid.

Cind spun aceasta mă gindesc la un șir de 
experiențe bune, deosebit de apreciate, intre ca
re aș aminti „ora de dirigenție muncitorească 
pornită de la exploatarea mineră Lonea, care 
nu numai că este preluată și generalizată ane
voios, dar din lipsa de receptivitate a unor co
mitete de partid și organizații sindicale a fost 
uitată pe drum. Este timpul să acționăm energic 
ferm ca asemenea inițiative să-și găsească o 
largă aplicativitate, de pe urma lor să obținem 
efectul scontat. Se impune să renunțăm catego
ric la tot ce este perimat, rutinier, abstract, ge
neral și să găsim metode de muncă suple, di
namice care să determine o puternică eferves
cență in muncă, un impuls viguros și o finalita
te certă tuturor acțiunilor ce se întreprind. Aceas
ta este de altfel și una din condițiile exercită
rii la un nivel superior a rolului conducător al 
partidului la toate nivelele, la toate locurile de 
muncă.

Programul elaborat și aprobat de Conferința 
Națională a partidului reprezintă o chemare vi
brantă, un emoționant mesaj de îndemn la în
flăcărate acțiuni pentru împlinirea aspirațiilor 
istorice ale poporului român, pentru ca ziua de 
miine să fie mai aproape de azi. Nu există con
știință de comunist, de om al muncii din Valea 
Jiului care să nu fie înnobilată de ideile Confe
rinței Naționale și din care să nu radieze ener
gie, inițiativă, spirit creator. Aceasta este sem
nătura unanimă a tuturor oamenilor muncii din 
Valea Jiului pe actul de edificare a societății 
noastre socialiste multilateral dezvoltate.

cu privire la dezvoltarea economico-socială 
planificată a României

(Urmare din pag. a 3-â)

Comitetul de Stat al Planifi
cării elaborează metodologia de 
tnlocmire n planurilor cincina
le și anuale; stabilește. în Inod 
unitar, conținutul și metodele 
de determinare a indicatorilor, 
normelor și normativelor utili
zate in planificare j urmărește 
continua perfecționare și rațio
nalizare a sistemului Informatio
nal al planificării, promovarea 
metodelor șl tehnicilor moderne 
de planificare.

ART. 104. Comitetul de Stat 
al Planificării elaborează ana
lize șl studii care să asigure 
fundamentarea multilaterală a 
propunerilor privind dezvoltarea 
echilibrată și eficientă a econo
miei naționale, accelerarea pro
cesului reproducției socialiste 
lărgite, valorificarea superioară 
a resurselor naturale și utiliza
rea judicioasă a forței de mun
că, creșterea nivelului de trai 
și alte laturi ale dezvoltării e- 
conomlco-sociale.

Comitetul de Stal al Planifi
cării controlează modul în care 
unitățile socialiste asigură în 
proiectele lor de plan utiliza
rea judicioasă a capacităților, a 
fondurilor de producție și de 
circulație, a forței de muncă; 
inițiază sau adoptă măsuri pen
tru organizarea în toate unită
țile socialiste a unei evidențe 
riguroase privind potențialul 
material și tehnic, precum și 
modul de utilizare a acestuia.

ART. 105. Comitetul de Stal 
al Planificării exercită un con
trol permanent asupra îndepli
nirii planului național unic de 
dezvoltare economico-socială a 
țării pentru a asigura realiza

rea ritmurilor și proporțiilor 
planificate, pentru a preveni a- 
pariția dereglărilor.

In acest scop, Comitetul do 
Stat al Planificării împreună cu 
ministerele și celelalte organe 
centrale și organele locale ale 
administrației de stat;

a) analizează realizarea pla
nului do producție valoric pe 
principalele produse și destina
ția acesteia j realizarea norme
lor de consum și do stocuri la 
principalele materii prime și 
materiale; îndeplinirea planului 
de investiții și utilizarea capaci
tăților de producție; realizarea 
veniturilor populației și acope
rirea acestora . cu produse și 
servicii; executarea planului de 
comerț exterior și a balanței do 
plăți externe; realizarea indica
torilor de eficiență economică j

b) propune Consiliului de 
Miniștri măsuri pentru realiza
rea ritmică și integrală a sar
cinilor planului de stat, pentru 
menținerea dinamismului șj c- 
chilibrului în economie;

c) adoptă sau, după caz, ini
țiază măsuri pentru redistribui
rea mijloacelor materiale în 
funcție de prioritățile din eco
nomie; adoptă sau, după caz, 
inițiază măsuri pentru intro
ducerea în circuitul economic 
și valorificarea superioară a 
rezervelor existente în economie, 
a întregului potențial economic:

d) elaborează proiectul rapor
tului asupra executării planu
lui de stat.

ART. 106. Comitetul de Stat 
al Planificări; participă la dez
baterea de către organele de 
conducere colectivă din minis
tere. celelalte organe centrale.

centrale și unități asimilate a- 
cestora, precum și de către con
siliile populare șl comitetele e- 
xecutive, a proiectelor de plan 
șl a modului de realizare a 
sarcinilor de plan; aprobă sau 
avizează, potrivit legii, modifi
carea sau virarea unor sarcini 
de plan.

ART. 107. Comitetul de Stat 
al Planificării, ca organ de spe
cialitate în activitatea de pla
nificare:

a) organizează periodic con
sfătuiri de lucru cu conducăto
rii compartimentelor de planifi
care din ministere, ai altor or
gane centrale și organe locale 
ale administrației de stat, pre
cum și din centrale Și unități 
asimilate:

b) coordonează activitatea de 
perfecționare a cadrelor din do
meniul planificării;

c) atrage, pe timp limitat, în 
realizarea unor lucrări de pla
nificai e. cu aprobarea Consi
liului de Miniștri, cadre din 
compartimentele de planificare 
din ministere, alte organe cen
trale și organe locale ale ad
ministrației de stat și din uni
tăți economice.

ART. 108. In exercitarea n- 
tribuțiilor sale. în toate fazele 
de elaborare și de realizare a 
planului. Comitetul de Stal al 
Planificării colaborează perma
nent cu ministerele, celelalte 
organe centrale și organele lo
cale ale administrației de stat 
în vederea orientării unitare a 
întregii activități de planificare.

Conducătorii direcțiilor de 
planificare din ministere și cen
trale, precum și ai direcțiilor 
de planificare județene și a mu
nicipiului București sp mimes'*

și se eliberează din funcție cu 
avizul Comitetului de Stat al 
Planificării.

ART. 109. Ministerul Finanțe
lor, Direcția Centrală de Sta
tistică, Ministerul Muncii, Co
mitetul de Stat pentru Prețuri, 
Comitetul de Stat pentru Econo
mia și Administrația Locală, 
Inspectoratul general de Stat 
pentru controlul Calității 
Produselor. ' ăncilc și celc-

laltc organe centrale au în 
activitatea de planificare, 
flecare în domeniul său, atri
buțiile șl răspunderile stabilite 
prin prevederile acestei legi sau 
ale legilor lor de organizare.

z\RT. 110. Consiliul Economie 
— organ de partid șl de stat — 
exercită controlul unitar ol în
deplinirii hotărîrilor de partid 
șl a legilor țării. în toate do
meniile de activitate.

CAPITOLUL V
Conducerea de către partid 

a dezvoltării economico- 
sociale planificate a țării. 

Atribuțiile organelor supreme 
ale puterii de stat

ART. 111. întreaga activitate 
de dezvoltare economico-socială 
planificată a țării se desfășoară 
sub conducerea Partidului Co
munist Român — forța politică 
conducătoare n întregii socie
tăți.

ART. 112. Marea Adunare 
Națională adoptă planurile cin
cinale și planurile anuale de 
dezvoltare, economico-socială.

ART 113. Consiliu] de Stat, 
organ suprem al puterii de stat 
cu activitate permanentă, con
trolează. între sesiunile Marii 
Adunări Naționale, modul în 
care se asigură dezvoltarea 
economicn-sociai* ntanificată a 
tării

ART 114. Consiliul Suprem 
al Dezvoltării Economico-Socia- 
le — care funcționează sub în
drumarea Consiliului de Stat — 
va conlucra strîns cu organele 
de partid și de stat la elabora
rea prognozelor și a planului 
unic; întocmește studii și dez
bate principalele orientări ale 
dezvoltării economico-sociale a 
țării, prezenlînd concluziile și 
propunerile sale conducerii de 
partid și de stat.

ART 115 Pre/cnta lege intră 
în vigoare la... Pe data intrării 
în vigoare orice dispoziții con
trare se abrogă

i
i
i
I
i 
i.

Ghid pentru propria-mi
(Urmare din pag /)

vem un abataj cameră, nr. 
5 est, pe stratul 3, bun, care 
ne oferă persepetiva unor 
succese frumoase.

Hotărîrea și dorința mea 
pornită din inimă este să 
muncesc fără preget împreu
nă cu întreaga brigadă, să nu

precupețesc nici un efort 
pentru ca sectorul nostru să 
se alăture sectoarelor frun
tașe din Valea Jiului.

Sint încă stăpînit de im
presia profundă pe care mi-a 
produs-o atmosfera de lucru 
abordarea practică, concretă 
și dezbaterea amănunțită, in 
spiritul unei înalte exigențe

conduită
a problemelor aflate pe or
dinea de zi a Conferinței. 
Văd în toate acestea un în
dreptar pentru propria-mi 
conduită în ce privește modul 
de a îndeplini sarcinile și o- 
bligațiile ce-mi revin în bri
gadă, în muncă, pentru tra
ducerea în viață a hotărîrilor 
adoptate de Conferință.

Sr. informații utilitare

Pronoexpres
La tragerea din 26 iulie a.c. 

— concursul nr. 30 — au ieșit 
următoarele numere:

Extragerea I-a : 16, 25. 44 
15, 42, 17.

Fond de premii : 539 557 lei
Extragerea a II-a : 33, 8. 38, 

35, 5.
Fond de premii :506 456 lei

Calendar
JOI 27 IULIE

Soarele răsare la ora 4,56 
și apune la 19,47. Zile trecute 
din an — 209, zile rămase — 
157.

Filme

Spitalul Unificat 
Petroșani

angajează prin concurs
în condițiile prevederilor Legii nr. 1/1971 și

Legea nr. 22/1969 următorul persona! :

Concursul va avea loc în data de 5 august 
1972, ora 10 dimineața, la sediul unității.

Cererile se vor depune pînă la data de 29 
iulie 1972, ora 15.

I.L.H.S. - S.U.C.T. BUCUREȘTI 
Secția Valea Jiului Uricani 

angajează urgent:
— AUTOMACARAGII AUTORIZAȚI 

pentru automacarale de la 5—25 tone pentru 
secția S.U.C.T. Valea Jiului cu sediul în Uri
cani, telefon 122.

Doritorii se vor adresa la biroul personal din 
cadrul secției S.U.C.T. Uricani.

A

întreprinderea de industrie locală 
Petroșani

Angajează:
— TRACTORIST
— EXCAVATORIST
— MECANIC DE IFROM
— CONDUCĂTOR AUTO

Condiții de angajare și salarizare conform 
H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 12/1971.

Informații suplimentare la telefon 1323.

JOI 27 IULIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Aventuri la Marea Nea
gră; Republica : Floarea de 
cactus; PETRILA : Dincolo 
de brazi; LONEA — Mine
rul : Vinovatul este în casa; 
ANINOASA : B. D. la munte 
și la mare; VULCAN : Pentru 
că se iubesc ; PAROȘENI i 
Esop; LUPENI — Cultural : 
Adio d-le Chips, seriile 1—II; 
URICANI : Cele 7 logodnice 
ale caporalului Zbruev.

JOI 27 IULIE

9,00 Deschiderea emisiunii 
de dimineață. Telex; 9,05 Ro
mânia în lume; 9,35 Prietenii 
lui Așchiuță; 10.00 Curs de 
limba franceză. Lecția a 7-a;
10.30 Ex-Terra '72; 11,00 Tele- 
cinemateca : ..Menajeria de 
sticlă1; 12,40 Telejurnal: 17.30 
Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Emisiune în 
limba maghiară: 18.30 La vo
lan; 18,50 De la decizie la 
acțiune. îndeplinirea hotărî
rilor Conferinței Naționale a 
P.C.R.: 19,20 1 001 de seri;
19.30 Telejurnal: 20,00 Festi
valul național de muzică u- 
șoară; 21,00 Tinerii despre ei 
înșiși; 21,40 Pagini de umori 
„Aventuri în epoca de pia
tră"; 22,30 „24 de ore“.

PREVENIREA INCENDIILOR — O PREOCUPARE IMPORTANTĂ
— Prin cîteva unități ale Centralei cărbunelui Petroșani —

Recent s-a electuat un control 
pe tema respectării regulilor de 
prevenire a incendiilor, in ma
joritatea unităților Centralei 
cărbunelui Petroșani, care a e- 
vidențial eforturile ce se depun 
de către factorii răspunzători 
pentru ca pericolele izbucnirii 
unor incendii să fie înlăturate. 
Io același timp au fost constata
te și unele aspecte negative. 
Dar iată constatările făcute !

Incepînd de la nivelul centra
lei, prin grija comisiei tehnice 
coordonatoare de prevenire și 
stingere a incendiilor, al cărei 
președinte este inginerul Gheor- 
ghe Davidescu, se desfășoară o 
activitate fructuoasă, permanen
tă și efic ace pe linia apărării a- 
vuției obștești de pericolul in
cendiilor.

Pe baza sarcinilor stabilite 
prin dispoziția de constituire, 
comisia a elaborat instrucțiuni 
tehnico-organizatorice pentru di
verse perioade, care au fost 
trimise la toate unitățile.

A fost sprijinită activitatea 
formațiilor civile de pompieri 
din unități, astfel că acestea sint 
în măsură să-și îndeplinească 
îndatoririle privind prevenirea

și stingerea incendiilor. Dc 
menționat, de asemenea, activi
tatea pozitivă de propagandă 
îpotriva incendiilor, planul de 
măsuri întocmit în acest scop 
fiind realizat și depășit. în a- 
ceastă privință edivențiindu-se 
tovarășul Iosif Ledrer și inspec
torul principal Alexandru Ric- 
za. In felul acesta, in cadrul ex
ploatărilor, atelierelor, depozi
telor etc. au fost luate măsuri 
pentru ca pericolele de incendiu 
să fie înlăturate, avuția obșteas
că să fie apărată de distrugeri
le focului.

La E.M. Aninoasa, comisia 
tehnică de prevenire a incendii
lor execută cu regularitate con
troalele de prevenire a incen
diilor, sprijină activitatea for
mației civile de pompieri, a- 
cordindu-i asistență de speciali
tate, verifică prin scurte exerci
ții capacitatea combativă a aces
teia. La stația de radioamplifi
care a exploatării miniere, mem
bri ai comisiei au expus diver
se materiale legate de specificul 
locurilor de muncă. Există pre
ocupare pentru îndeplinirea mă
surilor înscrise in procesele ver
bale de control.

Cu toate acestea se mai întil- 
nesc în incinta minei și unele 
neajunsuri in privința finaliză
rii optime, eficiente a tuturor 
măsurilor întreprinse pe linie de 
pază contra incendiilor.

In depozitul de carburanți sau 
găsit scurgeri de lichide com
bustibile, iar pentru curățirea 
nisipuluj imbibat cu asemenea 
lichide se folosesc unelte meta
lice, prezentînd un mare peri
col. Echipele de primă inter
venție la incendiu sint formal 
organizate.

S-a constatat cu satisfacție că 
și la E.M. Livczeni există acum 
mai multă preocupare pentru e- 
ducarea tuturor salariatilor de a 
respecta normele de p.c.i. la 
locurile de muncă. Au fost 
realizate fotomontaje și foto- 
gazele sugestive, sau confecțio
nai panouri cu texte și reguli 
p.c.i., un accent deosebit se a- 
cordă instructajelor periodice. 
Au fost constatate însă și une
le nereguli ceea ce face să nu 
existe toată certitudinea că o- 
biectivul este scos de sub pe

ricolul incendiului. Se impune 
luarea de urgentă a celor mai 
eficiente măsuri caro să asigu
re prevenirea incendiilor, să 
pună la adăpost de pericolul fo
cului marile valori materiale ce 
există aici.

Preparata cărbunelui Coroeștl 
are întocmit un plan de măsuri 
cu sarcini pe trimestru, repar
tizate pe factorii de răspunde
re ce compun comisia tehnică 
p.c.i. Dar s-a constatat că o ma
re parte din acestea nu se duc 
la îndeplinire, ceea ce face ca 
pericolul de izbucnire a unui 
incendiu să nu fie înlăturat.

Cum se pot admite încălcări 
ale regulilor de prevenire a in
cendiilor ca : încălzirea ventile- 
lor de la cisternele cu 
smoală cu flacără deschisă, fo
losirea instalației de ventilație 
de la bricheta] în condiții ne
corespunzătoare, foarte multe 
scurgeri de smoală pe la insta
lații și jos la bricheta]?, multe 
conducte supraîncălzite, iar 
izolația deteriorată, multe scur
geri dc lubrifiant! la lagărele u- 
tilajelor, foarte mult praf de 
cărbune pe pereți, instalații și 
utilaje. Pentru aceste încălcări

au fost sancționați și au plătit 
amenda pe loc șeful secției pre
parare ing. Nicolae Tătaru cu 
250 tei, maistrul electrician Mi
hai Călugăru cu 50 lei, loan

Bodescu și Ristea Copac cu cî- 
te 50 lei. Aplicarea acestor 
sancțiuni sperăm că va avea 
efect pentru remedierea nere
gulilor care mai persistă la a- 
ceastă unitate.

In afenfia șefilor de sectoare, 
seefii, ateliere, depozite 1

— aplicați în practică preve
derile instrucțiunilor privind 
prevenirea incendiilor pe ramuri 
de producție;

— nu permiteți executarea lu
crărilor de sudură în preajma 
clădirilor fără luarea măsurilor 
corespunzătoare;

— nu executați și nu permi
teți executarea unor instalații e- 
lectrice improvizate;

— nu exploatați instalațiile e- 
lectrice dc iluminat sau forță 
care prezintă pericol de incen
diu ;

— nu permiteți folosirea si
guranțelor supradimensionate la

tablourile de distribuție ;
— nu permiteți blocarea căi

lor de acces cu diferite materi
ale ;

— mențineți în permanentă 
stare de funcționare materiale
le de intervenție în caz dc in
cendiu ;

— interziceți folosirea lor în 
alte scopuri;

— sursele dc apă (hidranti.de 
incendiu, bazine ele.), vor fi în 
permanentă stare de funcționa
re, căile de acces către acestea, 
libere;

— în jurul depozitelor de car
buranți să fie menținută o per
manentă curățenie, iar scurgeri
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le de lichid inflamab să fie 
îndepărtate;

— permiteți fumatul numai în 
locuri amenajate special în a- 
cest scop;

— organizați echipe de pri
mă Intervenție la fiecare loc de 
muncă pe toate schimburile de 
lucru, lunar faceți instruirea a- 
cestora j

— instruiti periodic întreg 
personalul salariat, cu privire la 
regulile de prevenire și stinge
re a incendiilor ;

— la terminarea lucrului se 
va verifica locul de muncă pen
tru a nu rămine aparate sau mo
toare electrice sub tensiune, 
resturi de țigări aprinse, focuri 
nestinse ele.

Fruntași în activitatea de p.c.i.
Anton Vasile, comandantul 

formației civile de pompieri al 
E.M. Aninoasa, este un exem
plu demn de urmat de către toți 
comandanții de formații ale u- 
nitătilor miniere, în ce privește 
conștiinciozitatea în îndeplini
rea atributiunilor de serviciu 
El acordă toată atenția menți
nerii în stare do funcționare a 
tehnicii de luptă împotriva in
cendiilor din dotare, respecta 
programul de pregătire a forma
ției. Aceasta a făcut ca la re
centele concursuri profesionale, 
faza pe sector, formația pe care 
o comandă să ocupe locul I. Ii 
dorim succes in întrecerile ce 
vor urma.

loan Chițoiu, comandantul for
mației civile de pompieri de la 
E.M. Petrila, este un bun co
mandat, acordă o atenție deo
sebită muncii de propagandă 
p.c.i., sprijină pe șefii dc atelie
re pentru organizarea p.c.i. la 
locurile de muncă, face periodic 
instruirea echipelor de primă 
intervenție la incendiu. Tehni
ca de luptă din dotarea forma
ției este bine întreținută și 
menținută în stare de funcțio
nare. La concursurile profesio
nale, faza pe sector, a ocupat cu 
formația pe caro o comandă lo
cul I.

Tiparul — întreprinderea polig rafică Hunedoara Subunita tea Petroșani 40 396

hidranti.de

