
Mr**!*, o.
Sala dl le< luty

Proletari din toate țările, unlfl-văl

Steagul roșu
ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROȘANI AL P.C.R. $1 AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

„Mă adresez intelectualității din rindul căreia s-au ridicat, dc-a 
lungul secolelor, atîția oameni lumin ați ce s-au pus in fruntea poporului, 
în lupta pentru eliberarea națională și socială : locul vostru este alături 
de muncitori și țărani ! Voi inșivă si nteți singe din singclc lor. Puneți 
toată priceperea și cunoștințele voastre in slujba dez.voltării patriei noas
tre pe baza celor mai înaintate descoperiri ale științei, tehnicii și culturii 
contemporane ! Sint ferm convins că intreaga intelectualitate, sirius uni
tă cu clasa muncitoare și țărănimea, iși va face pe deplin datoria față de 
patrie I"

(Din Raporta) prezentat do tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, la Conferința Națională a Partldu 
Iul Comunist Romăn)
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In toate colectivele de muncă PROIECT
HOTĂRÎRE FERMĂ DE A TRADUCE ÎN

VIATĂ SARCINILE STABILITE DE
CONFERINȚA NAȚIONALA A PARTIDULUI

LEGEA
remunerării după cantitatea și calitatea

EROISMUL 
MUNCII 

E UN „FAPT 
OBIȘNUIT"...
„...Am reținut și pot re

da cu exactitate cîteva 
dintre cuvintele tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, 
rostite fn marele forum al 
țării i „Sînt convins că ti
neretul își va pune întrea
ga pricepere, întregul elan 
fn slujba dezvoltării patri
ei socialiste, a viitorului ei 
luminos". Aceste cuvinte 
obligă. Ne obligă pe noi, 
tinerii, să ne sporim necon
tenit eforturile, potențele 
creatoare, să căutăm a fi 
în orice moment la cota 
înaltelor aprecieri de care 
ne bucurăm...".

Cu tovarășul Mircea 
Zember, prim-secretar al 
comitetului orășenesc Pe- 
trila al U.T.C., am prelun
git apoi discuția canalizîn- 
d-o pe făgașul ...concretu
lui. al faptelor de muncă, 
izvorite din ferma hotări- 
r® a aducerii mai aproape 
a „viitorului de aur al ță
rii", scrise pe răbojul a- 
cestor zile tumultoase, cu 
sporită energie și elan spe
cific vtrstei, de sutele de 
tineri din abatajele mine
lor Petrila ji Lonea, de 
harnicii preparatori, con
structori, forestieri. I-am 
cerut interlocutorului cîte
va nume de tineri petrileni 
care te disting pe frontul 
muncii creatoare. Am fost 
însă nevoit să-mi retractez 
pretenția („Sint mulți, în 
fiecare sector, în fiecare 
secție, la orice loc de mun
că... E greu! Și-apoi, in 
primul rind, nu numele 
contează. Faptele lor sint 
fapte de muncă obișnui
tă..."). Rețin modestia ca
talogării eroismului cotidi-

V. T.

(Continuore In pagina a 6-a)

T.C.H. — ȘANTIERUL DE CONSTRUCȚII PETROȘANI. — 
In pauza de masă, șeful echipei de zidari Dumitru Roșu și 
doi colegi de echipă trec mai inlîi în revistă noutățile a- 
pămte în presă... Folo . j ieoNARD

Cărbune extras peste plan
Alături de toate colective

le de mineri loneni angajate 
plenar in eforturi tenace pen
tru traducerea In viață a re
centelor hotăriri adoptate de 
Conferința Națională a parti
dului șl pentru Intimplnarea 
cu succes a zilei de 23 Au
gust și a celei de-a XXV-a 
aniversări a proclamării Re
publicii, brigăzile sectorului 
IV participă cu entuziasm 
nestăvilit în întrecere. Zaha- 
ria BălSuță, Gheorghe Cos- 
ma, Ioan Miclea III sint cîte
va nume de brigadieri care 
se străduiesc, împreună cu 
ortacii lor, să obțină rezulta
te bune, demne de evenimen
tele pe care le trăim.

Frontaliștii conduși de loan 

Miclea III, de exemplu, au 
reușit să producă cu 605 tone 
de cărbune mai mult decit 
prevede planul perioadei 
trecute din această lună, su- 
plimentînd in medie cu 350 
kg/post randamentul prelimi
nat prin foaia de acord. Cele 
patru schimburi conduse de 
Ladislau Torok, Chiriac Ni
colae, Gherasim Piisok și 
Aurel Marian, prin depăși
rea zilnică a sarcinilor ce Ie 
revin, au avansat pină acum 
cu două cicluri mai mult fa
ță de plan, existind premise 
certe ca inițiativa lui Petre 
Constantin de Ia Lupeni — 
două cicluri lunar în plus Ia 
abatajele frontale —, prelua
tă de brigadă, să fie depășită.

Potrivit hotârîrii Conferinței Naționale a P. C. R., se 
supune dezbaterii publice proiectul de Lege privind remu
nerarea după cantitatea și calitatea muncii in unitățile 
de stat.

Observațiile și sugestiile oamenilor muncii vor fi tri
mise pină la 30 septembrie Ministerului Muncii, Consiliu
lui Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din Româ
nia, comisiilor economice ale comitetelor județene de par
tid, redacțiilor organelor de presă locale și centrale.

Partidul Comunist Român 
mobilizează eforturile întregu
lui popor pentru lărgirea con
tinuă a bazei tehnico-materia- 
1c, perfecționarea relațiilor de 
producție socialiste si accele
rarea dezvoltării generale e- 
conomico-sociale a țării, cores
punzător obiectivelor lunda- 
mentale ale programului fău
ririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate în Republi
ca Socialistă România.

Țelul suprem al întregii po
litici a partidului și statului, 
care pun în permanentă în cen
trul atenției afirmarea perso
nalității umane, este asigurarea 
unui înalt nivel de trai mate
rial și cultural întregului po
por. Instaurarea $i consolidarea 
proprietății socialiste, lichida
rea pentru totdeauna a ex
ploatării omului de către om, 
noua poziție a oamenilor mun
cii ca deținători ai puterii po
litice, adîncirea democrației 
socialiste și creșterea partici
pării maselor la conducerea 
treburilor de stat și obștești, 
întregul proces de transforma
re revoluționară a societății, 
se află la temelia concordan
tei dintre interesele persona
le ale fiecărui om al muncii 
și cele generale ale societă
ții, determinlnd unitatea trai
nică a întregului popdr în ju
rul Partidului Comunist Ro
mân, forța politică conducă
toare în Republica Socialistă 
România.

Dubla calitate a oamenilor 
muncii de proprietari ai mij-

muncii în unitățile de stat

personal de prejudiciile adu
se. îmbinarea acestor două la
turi inseparabile ale cointere
sării materiale, contribuie la 
stimularea perfecționării pre
gătirii profesionale, promova
rea progresului tehnic și ști
ințific, la formarea atitudinii 
socialiste fală de muncă, în
tărirea spiritului de răspunde
re și a disciplinei socialiste, 
la apărarea și buna gospodă
rire a avutului obștesc, spo
rind aportul tulurcr celor ce 
muncesc la opera de făurire 
a societății socialiste multila
teral dezvoltate in patria noas
tră.

Ridicarea veniturilor oame
nilor muncii depinde în mod 
direct, de creșterea efectivă a 
producției și productivității 
muncii, de obținerea unei pro
ducții ' suplimentare cu chel
tuieli tot mai reduse, de posi
bilitățile tot mai mari ale e- 
conomiei, în fiecare etapă de 
dezvoltare a societății.

In politica de remunerare 
a muncii, statul promovează 
cu fermitate principiile echi
tății socialiste. La repartiza

CAPITOLUL I
Principiile generale ale sistemului 

de salarizare
ART. 1. — In Republica So- Existența relațiilor socialiste

rea veniturilor provenite din 
muncă se urmărește asigura
rea unor proporții echitabile 
înlre salariile cele mai mici și 
cele mai ridicate, în concor
danță cu stadiul de dezvolta
re a economiei și cu nivelul 
general de pregătire profesio
nală si de cultură al oame
nilor muncii. Corespunzător 
relațiilor de producție socia
liste, în Republica Socialistă 
România legea interzice cu 
desăvîrsire obținerea de ve
nituri, de către orice persoa
nă și sub orice lormă, pe sea
ma exploatării muncii altora.

Pe măsura dezvoltării forțe
lor de producție, a sporirii 
productivității muncii sociale 
Si a venitului național, statul 
alocă în mod planificat fondu
rile necesare pentru ridicarea 
nivelului remunerării tuturor 
categoriilor de oameni ai 
muncii, precum șl pentru creș
terea fondului social de con
sum destinat satisfacerii ne
voilor care sînt în sarcina în
tregii societăți.

Aolicarea consecventă a 
principiului repartiției după 
muncă și perfecționarea siste
mului de remunerare, se in
tegrează în preocupările ma
jore ale partidului și statului 
pentru perfecționarea conduce
rii. organizării și planificării 
dezvoltării economico-sociale 
a tării, pentru perfecționarea 
relațiilor sociale specifice o- 
rînduirii noastre.

Pentru înfăptuirea politi
cii Partidului Comunist Ro
mân în domeniul remunerării 
muncii, Marea Adunare Na
țională a Republicii Socialis
te România adoptă prezenta 
Lege: 

alcătuit Incit aplicarea Iul ju
dicioasă să cointereseze pe 
oamenii muncii la ridicarea 
calificării lor profesionale șl 
la obținerea unor rezultate tot 
mai bune în întreaga activi
tate. Elementele sistemului de 
salarizare stimulează în mod 
deosebit:

a) realizarea și depășirea 
sarcinilor de producție și îm
bunătățirea calității produse
lor ;

b) folosirea maximă a ca
pacităților de producție ;

c) promovarea progresului 
tehnic și științific ;

d) creșterea continuă a pro
ductivității muncii;

e) reducerea cheltuielilor de 
producție, mai ales pe calea 
reducerii consumului de ma
terii prime, materiale, com
bustibili și energie ;

f) sporirea eficienței Inves
tițiilor, scurtarea termenelor 
de execuție, reducerea ponde
rii construcțiilor în volumul 
total al investiției;

g) creșterea producției des
tinate exportului și a eficien
tei activității de comerț ex
terior ;

h) ridicarea continuă a e- 
ficienței în activitatea econo
mică a întreprinderilor pre
cum și în toate domeniile vie
ții sociale.

ART. 8. — Salariile perso
nalului se diferențiază pe ra
muri, subramuri și activități 
în funcție de importanța aces
tora pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socială a țării.

In cadrul ramurilor și activi
tăților, salariile se diferenția
ză pe categorii de încadrare 
și pe funcții, corespunzător 
nivelului de calificare, gradu
lui de răspundere cerut de în
deplinirea sarcinilor și con
dițiilor în care se desfășoară 
munca prestată.

In toate cazurile salariile se 
plătesc pe baza funcției înde
plinite și a activității efectiv 
prestate și nu pe baza profe
siunii sau a titlului deținut.

ART. 9. — Obiectivele ur
mărite de sistemul de .salari
zare se realizează prin s 

muncitorii din ramura circu
lația mărfurilor șt din prestă
rile de servicii Intre 90-92 la 
sută ;

— la personalul de execu
ție tehnic, economic șl de altă 
specialitate, la personalul de 
conducere, la personalul func
ționăresc șl la personalul ad
ministrativ de întreținere și 
de pază, în m^die Intre 90-95 
la sută ;

b) diferențierea salariilor In 
funcție de nivelul de califica
re cerut pentru efectuarea lu
crărilor, de cantitatea muncii 
prestate determinată prin nor
me care să reflecte cit mai 
riguros munca reală necesară 
pentru executarea lucrărilor, 
de Inițiativa, operativitatea, 
experiența tn muncă și con
tribuția personală la creșterea 
eficientei întregii activități, 
precum șl în funcție de Impor
tanța ramurii, subramurll sau 
activității respective pentru 
dezvoltarea economiei națio
nale j

c) folosirea celor mai cores
punzătoare forme de măsurare 
a muncii șl de salarizare, ti- 
nînd seama de specificul acti
vității din fiecare unitate, în 
vederea stimulării obținerii u- 
nop rezultate cît mai bune, 
cantitative șl calitative ;

d) asigurarea unei interde
pendențe strînse între realiză
rile obținute în muncă și ve
nituri, precum și creșterea 
răspunderii personale a fiecă
ruia, Indiferent de postul pe 
care îl ocupă, prin :

— condiționarea acordării 
integrale a salariului de în
deplinirea, în totalitate, a sar
cinilor de muncă individuale 
sau colectivei

— posibilitatea realizării u- 
nor venituri suplimentare pen
tru depășirea sarcinilor stabi
lite a

e) acordarea de premii a-
nuale sub formă de gratifica- 
ții, pentru ansamblul rezul
tatelor obținute, precum și de 
premii în cursul anului pentru 
realizări deosebite reflectata 
în   >->



(Urmore din pcțj. 1)

tru executa va utu.r obicu* 
sau lucrări.

In contracl so prevăd atlt 
lucrările care urmează n fi 
executate. condițiile In care 
acestea vor trebui realizate, 
ctt si sumele cuvenite pentru 
salarii. In acord global pot 
’"■ra toate categoriile do per
sonal ale subunității, inclusiv

■ adrc-Ie de conducere ale a- 
• ovleia Sumele corespunzii- 
toaro valorii lucrărilor execu
tate lunar se plătesc — sub 
fetind avans — din care 
se rotim • garanție de 10-20 
la sută. Pln’a «rimelor rețlnu-

se fa< e la terminarea Iu-
■ rSrilor in raport de îndepli
nirea condițiilor si la terme
nele convenite in contractul- 
angajament ;

— acord pe bare de nor
mă-plan. cînd salariul m venit 

• pe formația de muncitori, sec
tor de maistru, atelier sau 
alte subunități sc stabilește 
In raport cu gradul de reali
zare a cantității de produse 
prevăzute In plan. Un aseme
nea acord poate include ingi
neri. tehnicieni, maiștri, alte 
c ategorii de personal, precum 
și cadrele de conducere ale a- 
restor subunități. In cazuri 
justificate diD punct de vede
re economic această formă de 
salarizare se poale aplica șt 
la nivelul întregii unități, in- 
cluztnd și cadrele de condu
cere alo acesteia. In acest 
caz salariul cuvenit se stabi
lește în raport cu gradul de 
realizare a unui indicator 
• antitaliv prevăzut prin plan 
la nivelul unității- In industrie 
acest indicator va fi producția 
marfă, iar în celelalte ramuri 
de activitate ministerele vor 
stabili pentru fiecare unitate 
indicatorul corespunzător spe
cificului activității acesteia. 
Pentru fiecare procent de de
pășire a indicatorului stabi
lit. salariul cadrelor de con
ducere ale unității se majo
rează cu același procent cu 
care este diminuat salariul ta
rifar în cazul nerealizării a- 
cestuia, conform art. 38 și fă
ră a putea depăși limita pre
văzută la art 34.

Această formă de salariza
re va crea posibilitatea ca si 
personalul care lucrează în 
regie, din cadrul unităților sau 
subunităților care trec la a- 
cord pe bază de normă-plan. 
să obțină cl^tlguri proporțio
nale cu gradul de îndeplinire 
a sarcinilor stabilite prin 
plan.

Majorarea de salarii se a- 
cordă in cadrul fondului de 
salariu admisibil și numai a- 
tunci cînd șl sarcinile privind 
calitatea produselor, consu
mul de materii prime si mate
riale normate, reducerea pre
țului de cost au fost îndepli
nite ;

— acord indirect, cînd per
sonalul care deservește ne
mijlocit mai multi lucrători 
salarizați in acord — ale că
ror realizări sint condiționate 
de felul cum sint deserviți — 
primește salariul proporțional 
cu nivelul mediu de îndeplini
re a normelor realizate de 
lucratorii respectivi;

b) In regie sau după timp, 
cînd salariul tarifar stabilit pe 
ura, zi sau lună, se acordă 
personalului pentru timpul e- 
fecLiv lucrat, la realizarea in
tegrală a sarcinilor de servi
ciu.

La muncitori sarcinile de 
serviciu se exprimă fie sub 
forma unei norme de produc
ție zilnică sau lunară, (ie sub 
formă de sferă de atribuțiuni 
ce se stabilesc pe o zonă de 
deservire precizată, fie sub 
alte forme specifice ramurii, 
subramurii sau activității în 
care lucrează. Pentru perso
nalul de execuție tehnic, eco
nomic, de altă specialitate, 
pentru personalul funcționă
resc și personalul administra
tiv de întreținere și de pază, 
sarcinile de serviciu, atribuți
ile si răspunderile se ștabi- 
lesc concret pentru fiecare 
loc de muncă și pentru fie
care executant. Numărul de 
salariați din această categorie 
de personal trebuie să fie 
determinat pe baza unei fun
damentări științifice, prin nor
mative și norme de muncă;

c) forma mixtă de salariza
re, cînd salariul cuvenit este 
constituit dintr-o parte fixă 
reprezentind o cotă din sala
riul tarifar ce se acordă în 
regie și dintr-o parte variabi
lă determinată pe baza formei 
de salarizare în acord cores
punzător cu gradul de înde
plinire a sarcinilor stabilite;

d) în scopul creșterii efi
cientei activității atît în ca
zul salarizării în acord, cit și 
al celei în regie, salariul cu
venit pe baza indicatorilor 
cantitativi se poate majora

B. — Salariile tarifare ale muncitorilor
ART. 14. — (1) Salariile ta

rifare ale muncitorilor se sta
bilesc pe categorii de înca
drare, prevăzute in rețelele 
tarifare sau pe funcții, sepa
rat pentru muncitorii califi
cați și separat pentru cei ne
calificați.

|2) Categoriile de încadrare 
reflectă la muncitorii califi
cați cunoștințele, nivelul de 
calificare și experiența necesa
ră pentru executarea în bune 
condițiuni a lucrărilor de di
ferite grade de complexitate, 
așa cum sint prevăzute in in
dicatoarele tarifare de califi
care.

(3J Indicatoarele tarifare de 
calificare se elaborează pen
tru meseriile, funcțiile și spe
cialitățile aprobate de Consi
liul de Miniștri.

(41 Categoriile de încadrare 
\o muncitorii necalificați re
flectă greutatea muncii pres
tate,* lucrările necalificate din 
categoriile 2 și 3 de încadra
re sint prevăzute îd listele de 
lucrări necalificate.

(5) Indicatoarele tarifare de 
calificare și listele de lucrări 
necalificate se întocmesc pe 
baza normelor aprobate de 
Consiliul de Miniștri, de către 
ministere, celelalte organe 
centrale și comitetele execu
tive ale consiliilor populare 
județene și al municipiului 
București care coordonează 

«■n diminua. In funcție dn i - 
d. pliuin n n : indii atori mi- 
piinn nla i st" 1 ile i aclKtUHU 
respective;

**) forma de .«fflarirare cu ta
rife sau cu cote procentuale 
din valoarea achizițiilor, des
facerilor sau prestărilor de 
servicii, clnd veniturile cuve
nit** se calculează asemănător 
acordului direct, proporțional 
cu nivelul dn realizare n sar
cinilor stabilite pentru fiecare 
lucrător. Tarifele si colclo 
procentuale se deterlmnă ast
fel Incit la îndeplinirea sarci
nilor lunare, considerate ca 
norme de muncă, veniturile» 
realizate să corespundă celor 
obținute de personalul cu a- 
tributii și răspunderi simila
re, plătit pe baza salariilor 
tarifare de încadrare; la de
pășirea sau ncrealizaren sar
cinilor, venitul este, ca și în 
c azul salarizării ’ în acord, di
rect proporțional cu nivelul 
de realizare a sarcinilor.

Această formă de salarizare 
se aplică îndeosebi în ramura 
circulației mărfurilor.

ART. 12. — (1) Corespunză
tor organizării proceselor de 
muncă si modulul de stabili
re a normelor de muncă, for
mele de salarizare se aplică 
individual sau colectiv.

(2) In cazul acordului co
lectiv repartizarea salariilor 
se face, de regulă, în raport 
cu salariile tarifare de înca
drare și cu timpul lucrat. Cu 
acordul majorității membrilor 
formației de lucra șl a con
ducerii subunității de produc
ție, din care face parte a- 
ceastă formație, salariile Indi
viduale cuvenite pot fi majo
rate sau diminuate cu pînă la 
20 la sută, în funcție de con
tribuția efectivă a fiecărui 
membru al formației la reali
zarea lucrărilor și în limita 
sumei cuvenite pe întreaga 
formație.

Sumele cuvenite personalu
lui de execuție tehnic, econo
mic, de altă specialitate și 
celorlalte categorii de perso
nal pentru lucrările executa
te în toate formele de acord 
colectiv, peste salariile tarifa
re cuvenite pentru timpul e- 
fectiv lucrat se suportă din 
fondul de salarii total admi
sibil.

(3) Muncitorii care execută 
în acord individual lucrări de 
categorii superioare încadră
rii lor sînt plătiți corespun
zător tarifelor lucrărilor efec
tuate. Muncitorilor care exe
cută temporar, în acord indi
vidual, lucrări inferioare cu 
două sau mai multe categorii 
decit cea a încadrării lor li 
se poate plăti, în raport cu 
timpul lucrat, si diferența din
tre salariul tarifar corespun
zător categoriilor lor de în
cadrare și salariul tarifar al 
categoriei cu care sînt tarifa
te lucrările, ambele la nivel 
de bază.

(4) Alegerea celei mai po
trivite forme de salarizare 
dintre cele stabilite prin con
tractul colectiv se (ace de că
tre organul de conducere co
lectivă a unităților. Forma de 
salarizare în acord va fi fo
losită în toate cazurile în ca
re există condițiile necesare 
aplicării ei și se justifică din 
punct de vedere economic.

Formele de salarizare în a- 
cord pe bază de normă-plan. 
mixtă și cu tarife sau cote 
procentuale vor fi utilizate cu 
aprobarea organului Ierarhic 
superior.

Utilizarea formelor de sala
rizare în acord progresiv, în 
acord progresiv diferențiat și 
în acord pe bază de normă- 
plan la nivelul întreprinderii 
se aprobă de ministere, cele
lalte organe centrale și de co
mitetele executive ale consi
liilor populare județene șl al 
municipiului București, cu a- 
cordul Ministerului Muncii.

ART. 13. — (1) Consiliul de 
Miniștri stabilește metodolo
gia de aplicare a formelor de 
salarizare prevăzute la art. 11 
și poate aproba experimenta
rea altor forme de salarizare, 
pe o perioadă de pînă la cel 
mult un an și în limita fon
dului de salarii planificat.

(2) Ministerul Muncii îm
preună cu ministerele, celelal
te organe centrale de resort, 
$i comitetele executive ale 
consiliilor populare județene 
si al municipiului București 
exercită controlul modului de 
utilizare a formelor de sala
rizare și iau măsuri pentru 
respectarea strictă a regle
mentărilor din acest domeniu, 
urmărind ca în fiecare unita
te1 să se aplice formele de sa
larizare care perjmit înfăptui
rea cît mai deplină a princi
piului repartiției după muncă 
si care se dovedesc a fi cele 
mai stimulative pentru înde
plinirea sarcinilor.

ramura sau activitatea în care 
meseriile, funcțiile sau.specia
litățile sint de bază, împreu
nă cu uniunile sindicatelor 
de ramară, în colaborare cu 
celelalte organe centrale Inte
resate și de acord cu Minis
terul Muncii și Uniunea Ge
nerală a Sindicatelor.

ART. 15. — (1) Salariile ta
rifare se stabilesc diferențiat, 
pentru fiecare categorie a re
țelei tarifare, pe un nivel de 
bază și pe trei trepte de sa
larizare. Prin treptele de sala
rizare, in cadrul categoriei de 
încadrare, se diferențiază sa
lariile în funcție de calitățile 
personale ale muncitorilor, 
reflectate în rezultatele obți
nute in muncă.

(2) In cursul unui an pot 
fi promovați în trepte superi
oare de salarizare, în condiții
le prevăzute de Legea nr. 12/ 
1971 privind încadrarea și 
promovarea în muncă a per
sonalului din unitățile socia
liste de stat, pînă la cel mul? 
40 la sută din numărul total 
al muncitorilor din unitate.

Reducerea vechimii pentru 
promovarea de la o treaptă 
de salarizare la alta nu poate 
depăși 1/3 din vechimea de 
un an necesară pentru trece
rea de la nivelul de bază la 
treapta I șl de cîte 2 ani pen
tru trecerea la treptele urmă
toare. Totodată, în conformi- 

tale cu , (revederile Legii nr. 
i2/197l i Ju.o-iea totală a 
v<-«1’mii numrna nc-ct - ire pro 
movărH plnfl la ultima tieaptă 
In cadrul aceluiași categorii 
nu poate depăși i/5.

(3) Muncitorii care sînt pro 
movați intr-o categorie supe
rioară de calificare se înca
drează la nivelul de bară al 
noii rntr'goril «au la treapta 
i are să le asigure r» creștere* 
i salariului tarifar echlvalen 
tS cu o treaptă.

ART. 16. Rețelele tarifa
re se stabilesc pe ramuri, sub- 
ramnri sau activități din ca
drai economiei.

__ Rețelelo tarifare
Ramura șl nivelul

de salarizare___

Mine subteran
Mine subteran
Construcții de mașini *)
Mine subteran

Grapa a Il-a

Metalurgie feroasă A 6 1,52
Construcții ”) B 6 1,45
Construcții de mașini (1) Ao 6 1.41
Foraj 6 1,39
Metalurgie neferoasă 6 1,37

Grapa a ITI-a

Construcții de mașini A 6 1,36
Construcții (2) A 5 1,36
Energie electrică A 6 1,36
Transporturi cale ferată 1,34
Poligrafie A 6 1,31

Grnpa a IV-a

Construcții de mașini B 6 1,30
Mecanici agricoli 1,30
Energie electrică B 6 1,30
Chimie A 6 1,30
Tăbăcărie-prelucrare

cauciuc 5 1,30
Transporturi auto 1.30
Construcții B 5 1,29
Mine suprafață A 6 1,28
Poligrafie B 6 U7
Petrol A 6 1,26
Sticlă 7 1,26

Grapa a V-a

Energie electrică C 6 1,25
Chimie B 6 1,23
Petrol B 6 1,23
Prelucrarea lemnului A 6 1,23
Exploatări forestiere A 6 1,23
Textile 6 1,23

Grapa a VT-a

Mine suprafață B 6 1,20
Materiale refractare 5 1,20
Materiale de construcții A 5 r 1,20
Confecții piele 5 f 1,20
Alimentară A 5 1^0

Grupa a VIT-a

Prelucrarea lemnului B 6 1,19
Alimentara B 5 1,17
Gospodăria comunală A 5 1,17
Agricultură

(sector zootehnic) 5 1,17
Mine suprafață C 6 1,16
Exploatări forestiere B 6 1.16
Industria locală 6 1,16

Grupa a VITI-a

Materiale de construcții 13 5 1,14
Alimentara C 5 1,14
Gospodăria comunală B 5 1,14
Agricultură

(sector vegetal) 5 1,14
Cariere-balastiere 5 1,10
Circulația mărfurilor 1,07
Silvicultură 3 1,00

’) Nivel nou propus, care va putea fi utilizat în limita fon
dului de salarii planificat, la unele secții de tehnicitate deosebită 
sau la unele meserii de așchie tori, din întreprinderile de acest 
profil subordonate Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini.

••) Nivel nou propus, care va putea fi utilizat, In limita fon
dului dc salarii planificat, la unele șantiere ce executa obiective 
economice deosebit de importante, din unitățile subordonate Mi
nisterului Construcțiilor Industriale.

Pentru munci în acord se 
pot utiliza în ramura con
strucții de mașini niveluri cu 
5 la sută mai mari decît cele 
prevăzute în ierarhizare, iar 
în ramurile construcții $1 pre
lucrarea lemnului, pentru 
munca în regie, niveluri cu 5 
Ia sută mai mici.

ART. 17. — fi) Muncitorii 
din ultima categorio de cali
ficare a rețelei tarifare, care 
execută Ia un înalt nivel ca
litativ o gamă largă de lu
crări deosebit de complexe, 
pot fi salarizați ca muncitori 
specialiști.

(2) Numărul muncitorilor 
specialiști se stabilește de că
tre ministere, celelalte organe 
centrale și de comitetele exe
cutive ale consiliilor populare 
județene și al municipiului 
București pentru unitățile sub
ordonate în limita a 1 la sută 
din numărul muncitorilor .ca
lificați existenți. In limita nu
mărului aprobat de organele 
centrale Ierarhic superioare, 
centralele stabilesc numărul 
muncitorilor specialiști pentru 
unitățile subordonate și unită
țile componente.

C. — Salariile tarifare ale personalului 
de execuție tehnic, economic șl de altă 

specialitate
ART. 21. —- Salariile tarifa

re ale personalului de execu
ție tehnic, economic și de al
tă specialitate se stabilesc pe 
funcții și, In cazurile prevă
zute de lege, și pe grade pro
fesionale. Pentru flecare func- 
tje salariile tarifare se stabi
lesc pe un nivel de ba/ă si 
6 gradații.

ART. 22. — (I). Salariile ta
rifare alo personalului de e- 
xecuție tehnic, economic șf de 
altă specialitate din întreprin
deri se diferențiază pe șapte

Grupe de ramuri, subramurl Coeficient de
sau activități Ierarhizare

I 1,55 (subteran)
1,34 (suprafață)

II 1,41 (subteran)
1,28 (suprafață)

TU 132
IV 1,16

V Mi
VI 1,05

vn f

Salariile tarifara se diferea-
In unele ramuri, subra- 

v.uri sau activități, pe mal 
multe niveluri de salarizare, 
în raport de complexitatea 
procesului tehnologic și dr- 
qradul de Înzestrare tehnk ă 

vu de Importanta lor pentru 
dezvoltarea economiei națio
nale, precum sl — Id unele 
■ a/url — în funcție de forma 
de salarizare utilizată, în a- 
• •■rd sau în regie.

Ierarhizarea «.iiariilor tari
fare medii ale rețelelor tari
fare calculate după nivelul de 
bază, pe ramuri, subrnmuri, si 
aclfvftăll, pentru muncitorii 
< alifleațl este următoarea i

Număr 
categorii 

de 
încadrare

Grapa 1

Coeficient 
de Ierarhizare

A 5 2,01
B 5 1,79
C 5 1,62
D 5 1,52

ART. 18. — Pentru salariza
rea muncii Îd acord, încadra
rea lucrărilor calificate în ca
tegorii tarifare se face pe ba
za prevederilor din indicatoa
rele tarifare de calificare, iar 
a celor necalificate pe baza 
listelor de lucrări necalifica
te ; încadrarea lucrărilor în 
trepte de salarizare se face 
ținînd seama de diferențierea 
existentă în gradul de com
plexitate șj de dificultate a 
lucrărilor din cadrul aceleiași 
categorii.

ART. 19. — Salariile tarifa
re ale personalului operativ 
a cărui activitate este asemă
nătoare cu cea a muncitori
lor calificați se diferențiază, 
în cadrul aceleiași funcții $i 
calificări, pe un nivel de bază 
$1 trei trepte de salarizare; la 
stabilirea salariilor acestei 
categorii de personal se apli
că toate reglementările refe
ritoare la salarizarea muncito
rilor.

ART. 20. — Salariile tarifa
re pentru muncitori șf norme
le privind acordarea salariilor 
pe trepte de salarizare sint 
cuprinse în anexele legii*).

grupe de ramuri, în vederea 
atragerii forței de muncă în 
ordinea priorității ce se acor
dă ramurilor, subramurllor și 
activităților din economia na
țională, corespunzător politicii 
economico-soclale a statului 
în actuala etapă de dezvoltare 
a societății.

(2).  Salariile tarifare medii 
ale acestui personal, la nivel 
de bază, pe grupe de ramuri, 
sînt Ierarhizate după cum 
urmează:

(3). Ramurile, subramurlle j tiu cele, șapte grupe sînt ur- 
actfvitățile reprezentative pen- motoarele :

GRUPA I

— Industria minieră: uni
tăți pentru extracția subtera
nă a cărbunelui șl a ralnereu-

GRUPA .

— Industria metalurgiei fe
roase si neferoase.

— Foraj, explorări șl pros
pecțiuni qeologlce.

— Industria minieră! unl-
GRUPA

— Industria construcțiilor de 
mașini s unități care aplică la 
muncitori nivelul Ao sau A 
de salarizare.

— Industria energiei elec
trice șl termice: unltăti care

GRUPA A
— Industria chimică: com

binate chimice sl petrochimi
ce, precum și alte unități >n‘* 
portante din industria chimică.

— Industria petrolului și ga
zului metan • schele de ex
tracție, rafinării.

— Agricultură : întreprinderi 
agricole de stat, unități de 
mecanizarea agriculturii și al
te unltăti Importante.

GRUPA

— Industria ușoară .* unități 
de tăbăcărie, sticlă și cerami
că fină, unele unități mari șj 
complexe de textile șl con
fecții cu nivel tehnic deosebit, 
unități de bunuri metalice și 
electrice de consum.

— Transporturi auto.
■— Exploatarea forestieră.
— Industria alimentară: fa

brici mari și complexe de ulei, 
fabrici de zahăr. întreprinderi 
piscicole.

Grupa t

— Industria ușoară: între
prinderi de textile, de confec
ții din textile, piele, blănuri 
și cauciuc.

— Industria alimentară: în
treprinderi de industrializare 
a cărnii și a laptelui, unități 
de vin, bere, alcool, unități 
frigorifice, întreprinderi im
portante de conserve; între-

Grupa
— Industria materialelor de 

construcții : cariere-balastiere.
— Industria locală : unități 

cu activități specifice locale,
— Circulația mărfurilor: În

treprinderi mici de comerț și 
alimentație publică.

(4) încadrarea în grupe a 
tuturor ramurilor, subramuri- 
lor și activităților economice

economisi, funcții
°murf in9'"« Hzl”ân lehnW“

etc.
sim
plu

prin
cipal

sim
plu

prin
cipal

sim
plu

prin
cipal

sim
plu

prin
cipal

I sub-
teran 1,56 1,72 — — 1.46 1,96 _ _
supra
față 1,34 1,48 1,22 1,34 132 1,70 1.14 1,43

II sub- ■ sn
teran 1,41 1,56 — — 1,39 1,79 _ _
supra
față 1,28 1,41 1,22 1,34 1,26 1,62 1,14 1,43

III 1,22 1,34 1,22 1,34 1,20 1,54 1,14 1,43
IA' 1,16 1,28 1,16 1,28 1,14 1,46 1,14 1,43
V 1,10 1,22 1,10 1,22 1,09 1,39 1,09 1,36

VI 1,05 1,16 1,05 1,16 1,05 1,32 1,05
1

1,30
VII 1 1,10 1 1,10 1 1,27 1,24

(2) Salariile tarifare alo 
funcțiilor de execuție tehni
ce, economice și de altă spe
cialitate din centrale sint in 
cadrul fiecărei grupe de ra
muri cu o clasă de salarizare 
mai mari ca cele ale funcții
lor corespunzătoare din între
prinderi, cu excepția celor 
din grupa I, pentru care sint 
egale.

(3) La centrale se vor putea 
utiliza și funcțiile de inginer 
(economist, chimist, fizician 
și altele similare) principal I 
și principal II. Salariile tari
fare ale acestor funcții se di
ferențiază după gradul de or
ganizare al centralelor.

Numărul posturilor de ingi
ner (economist, chimist, fizi
cian etc.) principal I, poate fi 
de cel mult 4 la sută șl cel 
de inginer (economist, chimist, 
fizician etc.) principal II de 
cel mult 6 la sută din numă

Ramura, subramura sau activitatea Coeficient de
ierarhizare

Grapa I
Mine subteran A 1,72

1,55Mine subteran B
Mine subteran C 1,48
Mine subteran D

Grapa a Il-a
1.41

Metalurgie feroasă A 1.41
Metalurgie feroasă B 1,35

1,35Foraj
Metalurgie neferoasă

Grapa a Tll-a
1,35

Construcții mașini Ao șl A 1,28
Energie electrică A

Grapa a IV-a
1,28

Mine suprafață A 1,22
Construcții mașini B 1,22
Energie electrică B 1,22
Construcțil-montaj 1,22
Poligrafie A 1,22
Petrol A 1,22

1,22Chimie A
Grupa a V-a

Mine suprafață B 1,16
Energie electrică C 1,16
Poligrafie B 1,16
Sticlă 1,16
Chimie B 1,16
Petrol B 1.16
Tăbăcărie-prelucrare

cauciuc 1,16
Prelucrare lemn A 1,16
Exploatări forestjere

Grapa a VI-a

1,16

Mine suprafață C 1,11
Materiale refractare 1,11
Prelucrare piele 1,11
Textile 1,11
Materiale de construcții A 1,11
Prelucrare lemn B 1.11
Alimentara A

Grapa a Vll-a
l.H

Alimentara B și C 1,05
Industria locală 1,05
Gospodărie comunală A 1,05

Grapa a VUI-a
Cariere-balastiere 1,00

1,00Materiale de construcții B
Gospodăria comunali B 1100

cilor care aplică la muncitori 
nivelul A de salarizare.

II-A
lăți pentru extracția subtera
na a cărbunelui șl a minereu
rilor cam aplică In muncitori 
nivelul B sau C de salarizare.

A III-A
aplică la muncitori nivelul A 
de salarizare.

Constracțji-montaj : trus
turi și întreprinderi de qradul 
special și gradul I.

— Transporturi căi ferate.
— Transporturi aeriene.

IV-A
— Industria materialelor de 

construcții: întreprinderi pro
ducătoare de ciment unități 
de prefabricate din metal si 
beton armat și autoclavlzat.

— Industria de prelucrare « 
lemnului : combinatele mari de 
exploatare șj prelucrare a 
lemnului.

— Transporturi navale.
A V-A

— Gospodăria comunală! 
distribuția gazelor naturale, u- 
zinele de apă și tcrmoficare.

— Circulația mărfurilor: u- 
nltăți mari șl complexe cu ca
racter reprezentativ din co
merț, turism șj alimentație pu
blică, mari întreprinderi de 
aprovizionare tehnico-materia- 
W.

•) Toate anexele legii vor fi di
fuzate după definitivarea textu
lui proiectului de lege.

i VI-a

prinderi de morărit șl panifi
cație cu mecanizare complexă.

— Industria locală: Între
prinderi de produse din lemn, 
chimice, textile, din piele.

Circulația mărfurilor: între
prinderi -mari de comerț cu 
amănuntul, alimentație publică 
și hotelieră.
VTT-a

este prevăzută în anexele 
legii.

ART. 23. — (1) Salariile 
principalelor funcții de execu
ție tehnice, economice și de 
altă specialitate din întreprin
deri sînt ierarhizate în raport 
cu grupa de ramuri după cum 
urmează: 

rul total de posturi cu studii 
superioare existente în cadrul 
centralei. La fiecare centrală 
pot exista cel mult 10 posturi 
la funcțiile de inginer (eco
nomist, chimist, fizician etc.) 
principal I și II, luate îm
preună.

ART. 24. — (1) Salariile ta
rifare ale maiștrilor se stabi
lesc corespunzător cu răspun
derea și rolul lor în produc
ție, astfel ca să Ii se asigure 
un salariu tarifar superior sa
lariilor tarifare ale muncitori
lor încadrați în cea mai mare 
categorie de salarizare, care 
lucrează sub conducerea lor.

(2) Salariile tarifare ale 
maiștrilor și maiștrilor princi
pali sint diferențiate pe ra
muri, subramuri șl activități 
în corelație cu salariile tari
fare ale muncitorilor din sub
ordine, fiind ierarhizate după 
cum urmează:

(3l Absolvenții școlilor de 
maiștri, muncitorii șl tehnicie
nii care sint numili pe funcții 
de maiștri ln conformitate cu 
prevederile Legii nr. 12/1971 
privind Încadrarea și promo
varea In muncă o personalu
lui din unitățile socialisto do

0. — Salariile tarifare ale personalului 
de conducere

ART. 25. — Salariile tarifa
re ale personalului de condu
cere se diferențiază atlt ln 
raport cu funcția ocupată, ni
velul de studii, grupa do ra
muri din caro face parte uni
tatea, cit șl cu gradul de or
ganizare ol unității. stabilit 
ln conformitate cu prevede
rile ari. 26.

ART. 26. — (1) Unitățile e- 
cononiico so încadrează, în 
raport do mărimea si comple
xitatea activității ce o desfă
șoară, în mai multe grade de 
organizare, ol căror număr 
pentru flecare ramură, .sub- 
ramură sau activitate în par
te se stabilește prin anexele 
la prezenta lego.

(2) Gradul de organizare al 
unităților so determină pe ba
za următoarelor criterii :

— volumul și complexitatea 
activității;

— gradul de automatizare șl 
do mecanizare a proceselor de 
producțje ;

— tipul producției — ex
primat prin mărimea seriei si 
tehnicitatea produselor ;

— volumul activității do 
pregătire a fabricației ;

— ponderea producției des
tinată exportului;

— coeficientul de schim
buri ;

— răspîndirea subunităților, 
precum șl alte criterii speci
fice.

Normele pentru determina
rea gradului de organlzaro al 
unităților, stabilite pe baza a- 
cestor criterii, so aprobă .de 
Consiliul de Miniștri.

(3) încadrarea in grade de 
organizare a unităților, pe ba
za normelor prevăzute la alin. 
(2), se face după cum urmea
ză:

a) de Consiliul de Miniștri, 
pentru centrale și întreprin
deri, în gradul special ;

b) de către ministere, cele
lalte organe centrale sl de 
către comitetele executive ale

Funcția Gradul întreprinderii
VISpecial T n III IA’ V

Director 
Director

2,20 2,10 2 t,90 1.71 1,55 1,40

tehnic 2,10 2 — _ _ _ _
Inginer-șef 
Director

2 1,90 1,90 1,81 1.62 1,48 1,33

comercial 2 1,90 1,81 1,71 _ _ _
Contabil-șef
Șef serviciu teh-

2 t,90 1,81 1.71 1,55 1,40 1.27

.nic sau șef sec
ție producție 1,55 1,48 1,40 1,33 1,21 1.11

Șef serviciu 
economic

Șef birou teh-
1,48 1,40 1,33 1,27 1,16 1,05 -

nic sau șef 
de atelier 1,27 1,27 1,27 1.21 1,16 1.05

Șef birou
economic 1.21 1,21 1,21 1,16 1,09 l _

Inginer l 1 1 1 l 1 1

Salariile medii ale funcții- re) qrupelor de Gonducere a întreprin
derilor (salariul tarifar, Inclu- de ramuri și grade de orga-
siv indemnizația de conduce- nizare, după cum urmează :

Gradul do organizare Grupa de ramuri
I 11 III IV A’ VI ATI

Special 2,34 2,22 2.05 1,94 1,82 1,72 1,62
I 2,21 2,10 1,94 1,82 1,70 1,61 1,51

II 2,08
1,97

1,98 1.82 1,70 1,58 1,50 1,41
III 1,86 1,71 1,59 1,48 1,40 1,'33
IV 1,74

1,55
1,64 1,50 1,41 1,33 1,26 1,19

V 1,46 1,34 1,29 1.19 1.14 1,09
VI 1,38 1,30 1,20 1.14 1.09 1,05 1

(2) Salariile tarifare ale 
funcțiilor de conducere ale 
compartimentelor și subunită
ților din cadrul unităților — 
șef serviciu, șef secție pro
ducție, șef birou, șef atelier 
și funcțiile echivalente acesto

Grupa de ramuri_____ Gradul de organizare •)
I II III IV V AT VII

Special a 1,85 1,78 1,73 1.64 1,56 1,49 1,42
b 1,58

1,75
133 1,48 1,41 1,34 1,27 1,22

I a 1,70 1.64 1,56 1,49 1,42 1,35
b 1,58 1,53 1,48 1.41 1,34 1,27

1,35
1,22

11 a 1,67 1,80 1,56 1,49 1,42 1,28
b 1.58 1,53 1.43 1,41 1,3-1 1,27 1,22

III a 1.59 1,54 1.49 1.42 1,35 1,28 1,22
b 1,50 1,46 1,41 1,34 1.27 1,22 1,16

IV a 1,44 1,40 1.35 1,28 1,22 1,17 1,11
b 1,43 1,39 1,34 1.27 1.22 1,16 1,11

1V a 1,28 1,25 1.21 1.16 1,11 1,05
b 1,30 1,25 1,22 1,16 1.11 1.05 l

VI”)

•) a — funcțiile de șef serviciu tehnic sau economic, șef de sec
ție producție și alte funcții echivalente.

b — funcțiile de șef birou tehnic sau economic, șef atelier și 
alto funcții echivalente.

«•) La gradul vi nu existft asemenea funcții.

(3) Salariile tarifare ale per
sonalului de conducero al cen
tralelor se diferențiază pe 
grupe de ramuri și 3 grade de 
organizare (special, I și II). 
Salariile acestui personal in 
cadrul fiecărei grupe do ra

E. Salariile tarifare ale personalului 
funcționăresc

ART. 28. — Salariile tarifa
re ale personalului funcționă
resc sînt stabilite pe un nivel 
de bază șl — după caz — po 
4 sau 5 gradații, așa cum se 
arată în anexele la prezenta 
lege, fiind diferențiate pe 
funcții în raport de calificarea 
cerută pentru realizarea sar
cinilor încredințate șl tn ca
zurile prevfizuto de lege —

simplu principal
Stenodactilograf 1.0 1,19
Achizitor l.o 1,18

1.14Dactlloqraf, funcționar 1,0
Arhivar, registrator 1.0 1,13

F. Salariile tarifare ale personalului 
administrativ de întreținere șl de pază

ART. 29. — Salariile tarifa
re ale personalului adminis
trativ de întreținere șl de 
pază sînt diferențiate po func

stat, vor fi rotrlbiilțl cu sala
riul tarifar al nivelului do 
bază sau al gradației care să 
le asigure două clase mal 
mult decîl salariul ce-1 pri
meau ca muncitori sau tehni
cieni.

consiliilor populare județene 
și al municipiului București, 
cu acordul Ministerului Mun
cii, pentru celelalte. centrale si 
pentru unele unități cu spe
cific deosebit;

c) dc către ministere, cele
lalte organe ' entraJe i de 
către comitetele executive ale 
consiliilor populare județene 
șl al municipiului București 
pentru celelalte întreprinderi, 
aflate în subordlnen lor di
rectă sau a centralelor, pre
cum și pentru fabricile, uzi
nele sau alte unități asemă
nătoare din componența cen
tralelor î

d) de către organul de con
ducere 'colectivă a unităților 
pentru secțiile și atelierele do 
producție, precum șl pentru 
alte subunități similare din 
cadrai unităților respective.

ART. 27. — (1) Salariile ta
rifare alo. funcțiilor de con
ducere a unităților — direc
tor, inginer-șof, contabil-șef șl 
funcții erhivalenlo — sint sta
bilite, în afara cazurilor pre
văzute in mod expres prin 
tege, în sume fixe. La aceste 
salarii so adaugă o indemni
zație de conducere, stabilită 
in mod diferențiat, pe ramuri 
si activități, după mărimea u- 
nitătii șl complexitatea sarci
nilor. Mărimea indemnizației 
se stabilește Intre limitele a- 
probate în anexele la prezen
ta lege, pentru funcția respec
tivă, în raport de calitățile 
personale ale fiecărui cadru 
de conducere, de către orga
nul care l-a numit. Indemni
zația de conducere nu fare 
parte din salariul tarifai, dar 
se include tn calculul salariu
lui mediu.

Ierarhizarea salariilor tari
fare de bază ale principalelor 
funcții de conducero din în
treprinderi în raport cu sala
riul tarifar do bază al Ingine
rului este următoarea : 

ra — sc stabilesc pe un nivel 
de bază și 5 gradații.

Salariile tarifare medii, Ia 
nivel de baza ale acestor func
ții sînt ierarhizate pe grupa 
de ramuri și grade de organi
zare, astfel: 

muri și pentru același grad 
de organizare sint mai mari 
cu o clasă de salarizare în 
« azul centralelor decît cele alo 
funcțiilor corespunzătoare din 
întreprinderi, cu excepția 
celor din grupa l de ramuri 
la care sînt egale.

șl de importanta locului de 
muncă. Salariile tarifare ale 
acestui personal sînt, de regu
lă, aceleași tn toalo unitățile 
din economie, cu unele excep
ții prevăzut© în anexele legii.

Ierarhizarea salariilor tari
fare mediL la nivelul de ba
ză, ale unor funcții reprezen
tative din această categorie 
do personal este următoarea > 

ții, în raport do atribuțiile co 
le revin, fiind stabilite pe un

(Continuare In pag. a 3-a)
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nivel de bază $1 4-5 gradații. 
Salariile larifare ale acestui 
pewonal sini aceleași în toa
ta unitățile din economie, 
ta afara unor cazuri prevăzu
te In anexele la lege, în care

Funcția Raportul

Personal de pază

Șef formație, pază, pompieri 1,33
Șef grupă paznici, pompieri 1.1R
Controlor poartă 1.18
Paznic, portar, pompier 1

Personal administrativ 
de întreținere

Administrator principal Imobil 1,23
Administrator imobil 1.13
Curier 1.04
-Îngrijitor 1

6. Prevederi comune subcapitolelor C-F
ART. 30. — (1) Promovarea 

personalului tn qradatii so 
face în conformitate cu pre
vederile legii nr. 12/1971 pri
vind încadrarea și promova
rea în muncă a personalului 
din unitățile socialiste de stat 
In cursul unui an. în cadrul 
fiecărei unități va putea fi 
promovat în qradatii col mult 
30 la sută din personalul în
cadrat pe gradații.

Reducerea vechimii minime 
pentru’ promovarea de la o 
gradație la alta nu poate de
păși 1/3. Totodată, în confor
mitate cu prevederile Legii 
nr. 12/1971. privind încadra
rea și promovarea în muncă 
a personalului din unitățile 
socialiste de stat, reducerea 
totală a vechimii minime ne
cesare promovării pînă la ul
tima gradație a aceleiași func
ții nu poate depăși 1/5.

(2) Normele pentru stabili
rea salariilor tarifare pe gra
dații sînt prevăzute în anexe
le legii.

ART. 31. — Salariile tarifa
re ale personalului operativ

Clasa Raport Clasa Raport Clasa Raport

1 1 15 1.85 29 3,70
2 1 04 16 1,95 30 3,90
3 1.09 17 2,05 31 4,05
4 1,13 18 2,15 32 4,25
5 1,18 19 2,26 33 4,50
6 1,23 20 2,38 34 4,75
7 . 1,29 21 2,50 35 5,00
8 1,34 22 2,63 36 5,25
9 1,40 23 2,75 37 5,50

10 1,46 24 2,88 38 5,75
11 1,53 25 3,03 39 6,05
12 1,60 26 3,20 40 6,40
13 1.68 27 3,35 41 6,70
14 1,76 28 3,50

Salariile tarifare corespun
zătoare claselor de salarizare 
sînt prevăzute în anexele le
gii-

ART. 33. — (1) Nomenclato
rul funcțiilor de execuție teh
nice, economice, de altă spe
cialitate șl al funcțiilor de 
conducere, al personalului 
functlonăresa, administrativ de 
întreținere șl de pază din În
treprinderi și centrale, pre
cum si clasele de salarizare 
si indemnizațiile de conduce
re sînt prevăzute în anexele 
legii.

(2) Salariile tarifare ale lu
crătorilor care fac parte din 
rîndurile acestui personal si 
care nu îndeplinesc condițiile 
de studii cerute de indicato
rul de studii și vechime dar

H. Condițiile de acordare a salariilor
ART. 34. — (1) Pentru fie- 

. care lucrător dintr-o întreprin
dere, altă unitate economică 
sau instituție, ținînd seama de 
rolul ce-1 revine la locul de 
muncă sau în funcția încre
dințată, trebuie stabilite sar
cini precise a căror îndepli
nire este obligatorie. Acorda
rea salariului tarifar în între
gime — și după caz și a in
demnizației de conducere — 
depinde de îndeplinirea tutu
ror sarcinilor încredințate, a- 
tît a sarcinilor ce decurg pen
tru lucrători din planul uni
tății, sau al compartimentului 
în care lucrează, cit și a sar
cinilor proprii de muncă. N'e- 
fndeplinirea integrală a sarci
nilor atrage după sine acorda
rea unui salariu diminuat.

(2) Pentru nerealizarea sar
cinilor ce decurg din planul 
unității sau al compartimentu
lui în care lucrează, diminua
rea maximă ce poate fi apli
cată este de 20 la sută din 
salariul tarifar cuvenit pentru 
timpul lucrat și. după caz, și 
din indemnizația de conduce- 

«alarllle alnt «nai mari, avtnd 
In vedere importanta locului 
de muncă.

Funcțiile reprezentative ale 
personalului administrativ de 
întreținere șl de pază sl ra
portul dintre salariile tarifarp. 
la nivel do bază, ale acestor 
funcții, slnt următoarele i 

care desfășoară activitate a- 
semănătoare ai aceea a per
sonalului de execuție tehnic, 
economic, de altă specialitate 
sau cu aceea a personalului 
funcționăresc sau a persona
lului administrativ de întreți
nere se stabilesc conform re
glementărilor prevăzute pen
tru remunerarea acestor cate
gorii do personal.

ART. 32. — Salariile tarifa
ra ale personalului de execu
ție tehnic, economic $1 de altă 
specialitate, ale personalului 
de conducere, ale personalu
lui funcționăresc precum și 
ale personalului administrativ 
de întreținere și de pază din 
toate ramurile, subramurile si 
activitățile economice șl so
ciale se stabilesc pe 41 clase 
de salarizare. Prima clasă de 
salarizare corespunde salariu
lui minim pe economie, iar 
clasa 41 salariului maxim al 
personalului din unitățile de 
stat.

Raportul dintre salariul tari
far al fiecărei clase și salariul 
minim pe economie este ară
tat în tabelul de mal jos.

care pe baza reglementărilor 
în vigoare sînt menținuți pe 
funcții se stabilesc — în afara 
cazurilor în care legea preve
de altfel — cu 1-3 clase de 
salarizare mai mici decît cele 
prevăzute în nomenclator pen
tru funcțiile respective.

(3) Ministerele, celelalte or
gane centrale și comitetele e- 
xecutive ale consiliilor popu
lare județene și al municipiu
lui București, cu acordul Mi
nisterului Muncii, vor putea 
include in nomenclatorul de 
funcții ce se aplică în unită
țile pe care ie coordonează 
unele funcții prevăzute pen
tru alte ramuri sau sectoare 
de activitate, dar care se do
vedesc a fi necesare și unită
ților respetive.

lor de muncă concrete — sta
bilite individual, pe echipă, pe 
linie de fabricație, pe sector 
de maistru, atelier sau secție 
de producție — privind can
titatea și calitatea produselor 
pe care trebuie să le execu
te, cu respectarea consumuri
lor normate de materii prime 
și materiale.

(2) Pentru muncitorii din ca
drul activităților auxiliare sa
lariul tarifar se acordă, ca și 
in cazul muncitorilor din ac
tivitatea de bază, la îndepli
nirea integrală a sarcinilor de 
muncă, stabilite individual sau 
colectiv, depinzînd de speci
ficul activității. Sarcinile a- 
cestor muncitori constau fie 
în realizarea unui anumit vo
lum de lucrări, fie în asigura
rea condițiilor pentru buna 
desfășurare a activității unei 
grupe de muncitori de bază, 
a unui atelier, a unei secții 
sau a întregii întreprinderi.

ART. 37. — (1) Pentru per
sonalul încadrat pe funcții de 
conducere a unităților econo
mice. salariile tarifare se a- ----- :M—l..î 

tsrlfar se acordă In funcție d* 
realizarea sarcinilor proprii 
de muncă.

ART. 38. — (1) In cazul ne- 
realizăril indicatorilor sau a 
sarcinilor prevăzute, salariile 
tarifare sa diminuează în u- 
nitățilo economice astfel >

— la muncitori, cu un pro
cent pentru fiecare procent 
de nerealizar? a sarcinilor)

— la personalul de condu
cere al unității, cli pînă la 4 
procente pentru fiecare pro- 
> ent de nereallzaro a indica
torilor stabiliți luat! împreună.

(2) în cazul în care acorda
rea integrală a salariilor oslo 
condițională de realizarea u- 
nui indicator sau a unor sar
cini ce nu sint măsurabile, di
minuările individuale se sta
bilesc do către organul colec
tiv de conducere colectivă a 
unități, tinind seama de efec
tele acestor nerealizări asu
pra desfășurării activității u- 
nității, precum și de gradul 
de răspundere ce rovine fie
căruia. corespunzător funcției 
îndeplinite. Pentru personalul 
do conducere a unității, dimi
nuarea salariilor tarifare se 
stabilește in astfel de situații 
de către organul ierarhic su
perior.

Cotele de diminuare, între 
limitele de la alin. (1), sint 
prevăzute pe categorii de per
sonal în anexele legii.

ART. 39. In cazul indicato
rilor sau sarcinilor de plan 
a căror realizare se urmăreș
te pe perioade mai mari do 
o lună se pot efectua rețineri 
do 10-20 la sută din salariul 
tarifar, care se restituie după 
încheierea perioadei, în raport 
cU gradul de realizare a in
dicatorilor sau sarcinilor de 
plan.

ART. 40. — (1) In situatin 
în care nerealizarea sarcinilor 
sau a indicatorilor de plan 
este determinată de cauze in
dependente de unitate, centra
lele — pentru unitățile subor
donate și pentru unitățile com
ponente — ministerul, organul 
central, comitetul executiv al 
consiliului popular județean 
sau al municipiului Bucu
rești — pentru unitățile di
rect subordonate și pentru 
centrale — pot autoriza con
ducerea unității să aprobe re
ducerea diminuării salariilor 
pentru personalul din aceste 
unități Și să dispună reduce
rea diminuării salariilor pen
tru cadrele de conducere a u- 
nităților subordonate.

(2) Cauzele caro pot fi con
siderate ca independente în 
sensul alineatului precedent, 
sînt următoarele :

— neprimirea la termenele 
stabilite prin contracte a unor 
materii prime sau materiale, 
subansamble etc. provenite 
din import;

— neprimirea materiilor pri
me agricole, vegetale și ani
male, ca urmare a neîndepli- 
nirii de către unitățile secto
rului socialist a sarcinilor de 
livrare, în volumul, structura 
și calitatea prevăzută în plan, 
pe baza confirmării lipsei de 
resurse de către direcțiile ge
nerale pentru agricultură, in
dustrie alimentară și ape, co
ordonatoare a unităților cu 
care s-au încheiat contracte-

I. Sistemul
ART. 44. — In scopul sti

mulării eforturilor îndreptate 
spre sporirea eficienței mun
cii în toate domeniile de ac
tivitate, se pot acorda perso
nalului din unitățile de stat 
premii anuale sub formă de 
gratificații, pentru rezultatele 
de ansamblu obținute în anul 
respectiv, precum și premii 
în cursul anului pentru rezul
tate deosebite obținute în ac
tivitatea desfășurată.

ART. 45. — (1) In unități
le economice premiile anuale 
se acordă din beneficiul reali
zat.

(2) Fondul de premiere se 
constituie dintr-o cotă din be
neficiul anual realizat de fie
care unitate. Cotele de consti
tuire a fondului de premiere 
din beneficii pe ministere, ce
lelalte organe centrale, consi
liile populare județene și al 
municipiului București se a- 
probă anual de Consiliul de 
Miniștri, astfel îneît pe an
samblul economiei fondul de 
premiere să reprezinte pînă la 
3 la sută din beneficiile plani
ficate, asigurîndu-se o propor
ție corespunzătoare între fon
dul de premiere, fondul de 
salarii și volumul benefici
ilor. Cotele stabilite pe minis
tere, celelalte organe centra
le și comitetele executive ale 
consiliilor populare județene 
și al municipiului București 
se defalcă de către acestea pe 
unitățile subordonate, conform 
metodologiei elaborate de Mi- 
nictĂrnl Muncii îmnreunS cu

1*. în M?r«fn»A situații, uni
tățile, cunoscînd din timp po
sibilitățile de aprovizionare, 
au obligația să ia măsuri de 
dimensionam corespunzătoare 
a numărului do personal •,

— întreruperi Importante în 
alimentarea cu energie ;

— neintrarea în funcțiune a 
unor capacități noi de pro
ducție în termenele stabilite 
în contracte, din vina con
structorului i

— calamități naturale ;
— nerealizarea planului va

loric de export, ca urmare a 
nepuncrii la dispoziție, la ter
menul stabilit, a mijloacelor 
de transport aparținind parte
nerului extern sau a noachi- 
larii la timp de către partene
rul extern a mărfurilor livra
te |

rcduceerea sarcinilor de 
producție, de livrare, do intra
re în fondul do stat, de con- 
tractări-achiziții, desfacere, a- 
provizionare și preluare, < a 
urmare a unor acte normati
ve fără modificarea corespun
zătoare a sarcinilor do plan ;

— reducerea sarcinilor de 
export sau import, ca urmare 
a aprobării organelor superi
oare, fără modificarea cores
punzătoare a sarcinilor dc 
plan ;

— modificarea unor sarcini 
do export sau import, ca ur
mare a conjuncturii pe piața 
externă in perioada respecti
vă, cu condiția ca aceste mo
dificări să fio in avantajul e- 
conomiei naționale, confirma
te pentru fiecare caz în par
te de către Ministerul Comer
țului Exterior și Comitetul de 
Stat al Planificării.

Alte cauze considerate ca 
independente, specifice unor 
ramuri, sint prevăzute in a- 
noxole legii.

ART. 41. — Pentru persona
lul de execuție tehnic, econo
mic și de altă specialitate și 
personalul de conducere din 
instituțiile finanțate de la bu
getul de stat, indiferent de 
funcția ocupată, salariile se a- 
cordă integral, corespunzător 
timpului lucrat, Ia realizarea 
în întregime a sarcinilor indi
viduale sau colective, care 
decurg din planul de stat, din 
alte acte normative, din pla
nurile de muncă ale unităților 
respective, precum și din re
gulamentele de organizare și 
funcționare. La compartimen
tele care răspund de îndepli
nirea unor indicatori prevă- 
zuti în planul de- stat, acorda
rea salariilor se face și în 
funcție de gradul de realizare 
a acestora.

ART. 42. — Normele pri
vind executarea prevederilor 
art. 34-41 și ale anexei cores
punzătoare ale prezentei legi 
se emit de către Consiliul de 
Miniștri.

ART. 43. — In baza preve
derilor legii de față și a ce
lorlalte reglementări, organe
le de conducere colectivă ale 
unităților, de acord cu comi
tetele sindicatelor, vor elabo
ra regulamente de acordare a 
salariilor tarifare în raport de 
îndeplinirea sarcinilor. Aceste 
regulamente se aprobă de că
tre organul ierarhic superior 
si se aduc la cunoștința între
gului personal.

premial
tru astfel de unități economi
ce, fondul de premiere se a- 
sigură prin subvenție de la 
bugetul de stat sau prin re
distribuire în cadrul centra
lei, iar pentru unitățile bu
getare cu caracter productiv 
— prin planul de cheltuieli.

ART. 49. (1). Personalul din 
aparatul ministerelor și celor
lalte organe centrale care co
ordonează activitatea unor 
ramuri economice, precum și 
al direcțiilor din aparatul co
mitetelor executive ale con
siliilor populare județene și 
al municipiului București care 
funcționează în regim econo
mic beneficiază de premii a- 
nuale (gratificații) conform 
prevederilor art. 45-48, pe ba
za rezultatelor obținute de 
totalitatea unităților economi
ce din subordine.

(2) . Personalul din aparatul 
ministerelor și organelor cen
trale de sinteză economică sau 
al celor care coordonează ac
tivități cu caracter social-cul
tural, și cel din aparatul pro
priu al comitetelor executive 
ale consiliilor populare jude
țene și al municipiului Bucu
rești, precum și personalul din 
celelalte instituții finanțate de 
la bugetul de stat beneficiază 
de premii anuale (gratificații) 
dintr-un fond ce se constituie 
prin aplicarea unei cote de 
1,5 la sută asupra fondului de 
salarii planificat anual.

(3) . — Ea unitățjle care rea
lizează venituri din mijloace

deficient» în activitate sau 
an săvlrșit unele abateri dis
ciplinare.

ART. 51. — Premiul indivi
dual ce se acordă la sfirșitul 
anului (gratificați») poate fi 
de col mult un salariu tarifar 
lunar de încadrare.

ART. 52. — Indicatorii care 
condiționează constituirea in
tegrală a fondului de premie
re pe ramuri și activități, mo
dul dc stabilire a beneficiului 
realizat, precum și de consti
tuire și utilizare a fondului de 
premiere sint prevăzute In a- 
nexole legii.

ART. 53. — Personalul din 
cadrul întreprinderilor și al 
< entratelor care obține reali
zări deosebite în muncă poate 
li premiat în cursul anului, 
dintr-un fond de premiere ce 
se poale constitui în cadrul 
fondului de salarii planificat, 
prin aplicarea unei cote de 
pînă la 1 la sulă asupra fon
dului lotal de salarii planificat 
al unității.

ART. 54. — (1). Ministerele, 
celelalte organe centrale, co
mitetele executive nle consi
liilor populare județene și nl 
municipiului București pot 
constitui un fond dc premiere 
la dispoziția conducătorilor a- 
costor organe, de pînă la 0.1 
la sulă din fondul do salarii 
planificat anual pentru uni
tățile economice în subordi
ne : din fondul astfel consti
tuit se pot acorda premii per
sonalului din aceste unităti 
care, prin realizările obținute, 
a adus o contribuție deosebită 
la îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor unității in care lu
crează.

(2) . La dispoziția conducerii 
centralelor se poale constitui 
un fond de premiere din b‘e- 
neffciilc planificate, a cărui 
mărime poate fi de pînă la 
0,05 la sută din fondul de sa
larii planificat anual pe total 
centrală. Din acest fond so 
pot acorda premii în cursul 
anului personalului care a ob
ținut rezultate deosebite in 
unitățile din cadrul centralei, 
inclusiv celui din aparatul 
centralei. Premierea directo
rului general și directorilor pe 
funcțiuni se face de către or
ganul ierarhic superior.

(3) . Totalitatea premiilor ce 
pot fi acordate individual, con
form prevederilor art. 53 și ale 
alineatelor (1) și (2) nu poa
te fi mai mare de trei salarii 
tarifare lunare do încadrare, 
inclusiv — acolo unde este 
cazul — indemnizația de con
ducere.

ART. 55. (1). Personalul poa
te beneficia șl do premii în 
cursul anului pentru economii

J. Sporurile șl alte
ART. 61. — (1) In scopul 

stimulării stabilității persona
lului si a reducerii fluctuației 
în toate sectoarele de activi-

Tranșe de vechime 
neîntreruptă

între 5-10 ani 
de la 10-15 ani 
de la 15-20 ani 
peste 20 ani

(2) Pentru personalul unită
ților din industria minieră, 
pentru muncitorii, mecanicii 
de locomotivă și personalul 
operativ din unitățile de ex
ploatare a căilor ferate sub
ordonate Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicați-

Tranșe de 
vechime 

neîntreruptă

Pentru personalul 
din unitățile din industria 

minieră, care lucrează la 
suprafață

între 1-5 ani 
de la 5-10 ani 
de la 10-15 ani 
de la 15-20 ani 
peste 20 ani

2 la sută
3 la sută
5 la sută
7 la sută

10 la suta

(3) Lista meseriilor și func
țiilor din exploatarea căilor 
ferate care beneficiază de 
sporul de vechime prevăzut 
la alin. (2) se stabilește de 
Consiliul de Miniștri.

(4) Personalul din alte sec
toare de activitate, remunerat 
pe baza rețelelor de salariza
re aprobate pentru industria 
minieră, beneficiază după caz 
de sporul de vechime neîntre
ruptă în aceeași unitate, du
pă cum lucrează la suprafață 
sau în subteran.

(5) Cel care au, în cursul u- 
nei luni, una sau mai multe 
absențe nemotivate, pierd 
sporul de vechime neîntrerup
tă pentru acea lună.

ART. 62. — (1) Personalul 

fa(ă de normele de consum 
stabilite la materii prime, ma
teriale, combustibil și energic. 
Mărimea premiilor poate li. 
de regulă, de piuă la 30 la 
sută din valoarea economici 
realizate. In cazul unor ma
teriale importante sau defici
tare, premiul poate fi de pîn.î 
la 50 la sută din valoarea e- 
conomiilor realizate.

(2). Premiile pentru econo
miile realizate se plătesc in 
limita fondului dc salarii ad
misibil al întreprinderii. In 
cazul in caro se realizează < - 
«momii la unele materii pri
me și materiale de importanța 
deosebită pentru economia na
țională, prevăzute in anexele 
legii, iar economiile realizate 
la fiecare din acestea repre
zintă economii nete h nivelul 
întreprinderii, pe baza confir
mării organului ierarhic su
perior, fondul necesar pentru 
plata premiilor sc eliberează 
dc banca, in afara fondului 
dc salarii planificat.

ART. 56. — Personalul poa
te beneficia și dc premii In 
cursul anului pentru economii 
do forță de munca, la obține
rea cărora contribuie nemijlo
cit. In primul an de la data 
aplicării măsurilor care au 
determinat economie respec
tivă, mărirea premiului poate 
fi de pînă la 30 ■ la sulă din 
valoarea economici realizate, 
in al doilea an dc 10 la sulă 
și In al treilea an de 5 la sută

ART.57. - Personalul care 
contribuie la obținerea unor 
rezultate economice superioa
re — altele decît cele prevă
zute mai sus — poate benefi
cia de premii sau recompense, 
astfel cum este prevăzut in 
anexele legii.

ART. 58. — Premiile indi
viduale se aprobă dc către 
coriducerea unității, de acord 
cu comitetul sindicatului. Pen
tru persoanele încadrate în 
funcții de conducere a unității, 
premiile individuale se apro
bă de către conducerea orga
nului Ierarhic superior, de a- 
cord cu organul sindical co
respunzător.

ART. 59. — Pentru obține
rea unor realizări importante, 
cu caracter științific econo
mic, social sau cultural, per
sonalul poate fi premiat din 
fondurile bugetare special 
destinate acestui scop, prevă
zute în planurile de cheltuieli 
ale unor ministere sau ale 
altor organe centrale.

ART. 60. — Metodologia de 
aplicare a reglementărilor pri
vind sistemul de premiere 
prevăzute In lege se aprobă 
de Consiliul de Miniștri.

drepturi de salariu
tate, se acordă un spor la sa
lariu pentru vechime neîntre
ruptă în aceeași unitate, du
pă cum urmează :

Cotele din salariul 
tarifar

3 la sută
5 Ia sută
7 la sută

10 la sută
ilor, a cărui activitate este 
direct legată de siguranța cir
culației, precum și pentru 
docheri, conducători de uti
laje portuare și operatori de 
dană, sporul se calculează în 
următoarele cote:

Cotele din salariul tarifar

Pentru personalul 
din celelalte unități 

prevăzute în 
acest alineat

3 la sută
5 la sută
7 la sută 

10 la sută 
12 la sută

(4) Categoriile de locuri de 
muncă și meseriile (funcțiile) 
cu condiții vătămătoare si pe
riculoase, la care se pot acor
da sporuri, precum și criteriile 
de diferențiere a cuantumului 
acestora se stabilesc, în con
formitate cu prevederile legii, 
de către organele colective de 
conducere ale ministerelor, ce
lorlalte organe centrale și de 
către comitetele executive ale 
consiliilor populare județene 
și al municipiului București, 
de acord cu comitetele uniu
nilor sindicatelor de ramură, 
pe baza regulamentului cadru 
aprobat de Consiliul de Miniș
tri.

(5) stabilirea concretă a 

rifar cuvenit conform regle
mentărilor In vigoare < u un 
spor dc 50 la sută din s-ilariul 
tarifar do încadrare pentru 
primele două oro de depășire 
n duratei normale a zilei de 
lucru șl de 100 la șutii pen
tru orele următoare.

(3) . Sporul acordat pentru 
munca prestată In zilele dc 
repaus săptămlnnl sau in al
te zile in care, potrivit legii, 
nu so lucrează oslo egal cu 
salariul tarifar do încadrare, 
dacă munca astfel prestată n-a 
putui fi compensată cu timp 
liber corespunzător, potrivii 
legii.

(4) . Personalul cu funcții de 
execuție și col operativ, ca
ro, prin natura muncii, lucrea
ză peste programul normal do 
lucru, poale primi, In locul 
salariului și al sporului aferen
te muncii astfel prestate, un 
spor de pînă la 45 la sulă din 
salariul tarifar, caro se stabi
lește in raport cu timpul pre
văzut a fi prestat, în medie 
lunară, peste programul nor
mal do lucru. Lista profesiu
nilor și a funcțiilor care pot 
beneficia de acest spor speci
al, precum șl cota concretă 
sint prevăzute in anexele Ir- 
gll.

ART. 65. — Personalul caro 
lucrează in schimbul dc noap
te și are program de lucru de 
7 orc primește salariul cuvenit 
pentru 8 ore. Atunci cind pro
gramul de Incru in timpul nop
ții este de 8 ore, pentru munca 
prestată se acordă un spor de 
15 la sută din salariul tarifar 
de încadrare, dacă timpul lu
crat noaptea reprezintă cel pu
țin jumătate din programul 
dc lucru. In mod excepțional, 
Consiliul do Miniștri poale a- 
proba la unele întreprinderi 
majorarea pînă la 25 la sulă 
din salariul tarifar a sporului 
pentru munca în timpul nopții.

ART. 66. — (1). Persoana 
care înlocuiește un salariat 
cu funcție de conducere, ce 
lipsește temporar din unitate, 
are dreptul să primească si di
ferența între salariul său și 
salariul prevăzut pentru func
ția înlocuită.

Atunci cînd salariul tarifar 
al funcției înlocuite este sta
bilit pe gradații, diferența nu 
poate depăși 3 clase de sala
rizare, în afara cazului cind, 
nivelul de bază al salariului 
funcției înlocuite fiind mai 
mare de 3 clase, se acordă a- 
ceșt salariu.

(2). Diferența de salariu pre
văzut la alin. (1) se acordă

CAPITOLUL III
Principa'e'e reglementări specifice 

pe ramuri și activități din economia 
naționa’ă

ART. 70. — Reglementările 
sistemului de salarizare privind 
toate ramurile de activitate 
prevăzute la capitolul II din 
prezenta lege se aplică în mod 
corespunzător pe ramuri, sub-

A. Activități economice
a) In industrie
ART. 71. — Aplicarea siste

mului de salarizare în industrie 
trebuie să stimuleze în mod 
deosebit:

— realizarea și depășirea 
planului de producție valoric 
și fizic, în sortimentele stabi
lite ;

— îmbunătățirea continuă a 
calității produselor în concor
danță cu cerințele tot mai exi
gente ale beneficiarilor și co
respunzător condițiilor de com
petitivitate de pe piața exter
nă;

— asigurarea unui ritm sus
ținut de creștere a productivi
tății muncii, prin promovarea 
metodelor moderne de orga
nizare a producției și a muncii 
și prin introducerea' largă a 
progresului tehnic ;

— folosirea intensivă și ex
tensivă a capacităților de pro
ducție, prin încărcarea comple
tă a mașinilor și instalațiilor și 
utilizarea cit mai deplină a 
timpului lor disponibil, prin 
generalizarea schimbului 2 și 
extinderea schimbului 3;

—- reducerea continuă a con
sumurilor specifice și valorifi
carea superioară a resurselor 
materiale, folosindu-se norme 
de consum fundamentate teh
nic ;

— ridicarea calificării profe
sionale, asigurarea necesarului 
de cadre calificate la nivelul 
cerințelor ramurii și preocupa
rea de raționalizare a consumu
lui de muncă ; 

pentru întreaga perioadă de 
înlocuire, dacă ««•c.i-.i.j p. —i- 
(14 depășește 30 de zii ca
lendaristice. înlocuitorul pon
te beneficia «le aceasta dif«- 
rență numai dacă nu este loc
țiitorul de drop! al celui în
locuit și dacă, la slabiliren a- 
larlului său larii ir, nu a Iq •( 
luată în considerare șl aceas
tă atribuție.

ART. 67. Personalul trans
ferat In interesul serviciului 
in altă localitate, precum și 
personalul mulat in cadrul a- 
celefași unități, dar în alia 
localitate, are dreptul la ;

a) rambursarea costului trans
portului pentru el și membrii 
familiei salo și pentru gospo
dăria sa (

b) plata und indemnizații 
egală cu salariul său mediu 
lunar ;

c) plata unei indemnizații 
egale cu 1/4 din salariul său 
mediu lunar pentru fiecare 
membru de familie;

d) un concediu plătii do
pină Ia 5 zile lucrătoare, in
vederea mutării efective, a-
cordal la cererea sa.

Indemnizația prevăzută la
alin. 1 lit. b se plătește num ii 
în cazul mutării efective a sa
lariatului In localitatea In ca
re a fost transferat, iar drep
turile dc la Iii. a și r, numai în 
cazul schimbării domiciliului 
salariatului și — după caz — 
a membrilor ai de familie in 
acea localitate.

Drepturile cuvenite salaria
tului potrivit alin. 1 se supor
tă de către unitatea la care 
acesta a fost transferai; cos
tul transportului prevăzut la 
lit. a se avansează de unita
tea de la care se transferă ■ i 
se rambursează acesteia de 
către unitatea Ia care salariatul 
se transferă.

In toate cazurile de transfe
rare in altă localitate, transfe
rarea se va putea face numai 
cu asigurarea suprafeței loca
tive corespunzătoare.

ART. 68. — Sporul pentru 
vechime neîntreruptă în ace
eași unitate și sporul pentru 
condiții vătămătoare sau peri
culoase de muncă se iau în cal
culul ajutoarelor pentru inca
pacitate temporară de muncă.

ART. 69. — Consiliul de Mi
niștri va stabili pe ministere, 
celelalte organe centrale și 
consilii populare județene și al 
municipiului București fondul 
de salarii în limita căruia se 
pot plăti sporuri pentru condi
ții vătămătoare și periculoase, 
în cadrul fondului de salarii 
planificat anual.

ramuri și activități din econo
mia națională, cu adaptările și 
completările cerute de specifi
cul acestora, avindu-se în ve
dere îndeosebi următoarele i 

damentat, pe bază de norme, 
numărul necesar de salariați 
din această categorie de per
sonal. Acolo unde procesul 
muncii constă în supraveghe
rea și deservirea utilajelor 
sau a aparaturii, cum ar fi 
deservirea instalațiilor în in
dustria chimică, producerea e- 
nergiei electrice și altele, tre
buie să se stabilească norme 
de muncă exprimate prin zo
ne de deservire, număr de per
sonal sau alte forme de mă
surare a muncii, corespunză
toare activității desfășurate.

(4) In scopul creșterii efi
cienței activității, la unele u- 
nități industriale se vor apli
ca forme de salarizare în ca
re salariul cuvenit în raport 
cu realizarea sarcinilor canti
tative se majorează sau se di
minuează în funcție de gra
dul de îndeplinire a unor in
dicatori suplimentari, cum 
sînt nivelul calității produse
lor sau consumul normat de 
materii prime și materiale.

ART 73. — (1) In unele ra
muri și activități din industrie, 
în funcție de complexitatea pro
ducției, a instalațiilor, de teh
nicitatea și importanța produ
selor executate sau de condi
țiile generale de muncă, rețe
lele tarifare de salarizare pen
tru muncitori sînt diferențiate 
pe mai multe niveluri de sa
larizare.-

Nivelul Ao al rețelei con
strucții de mașini va putea 
fi utilizat, în limita fondului 
de salarii planificat, la ccl 
mult 30 Ia cută din letalul



â
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(2) la unitățile din ramura 
energiei electrice, în locul In
dicatorului privind planul pro
ducției marta, acordarea Inte
grală a salariilor tarifare va 
ft condiționată în cazul cen
tralelor electrice dc respecta
rea graficului zilnic de putere 
la dispoziția sistemului ener
getic național și de lipsa de 
avarii care determin.' neali- 
mentarea consumatorilor cu 
energie electrică I termică — 
aau realizarea planului dc vln- 
7are a energiei electrice - la 
întreprinderii'' de rețele elec
trice.

ART. 75. — Personali 1 ne- 
localnlc caîe î$l desfășoară 
activitatea la lucrări do pros
pecțiuni și lucrări geologice, 
studii sl cercetări hidrologice, 
topografice, în unele unită» 
petroliere noi sau în dezvolta
re, ori în alte unități cu con
diții similar? și cbto nu se 
poate înapoia zilnic la domi
ciliul său poate primi un spor 
a cănii mărime se diferenția
ză în raport de Importanta 
lucrărilor și pe categorii de 
personal, conform prevederi
lor din anexele legii. Coi ca
re beneficiază de acest spor 
nu pot primi în același timp 
st diurna de delegare, respec
tiv Indemnizația de detașare.

ART. 76. — In unitățile din 
Industria minieră, sporul pen
tru conducerea formației do 
lucru se acordă în sumo fixe 
pe schimb, fiind diferențial în 
funcție de tipul lucrărilor, mă
rimea formației do lucru ?i 
aradul de răspundere în con
ducerea formației, conform 
prevederilor din anexele leqii.

AJRT. 77. — Nomenclatorul 
funcțiilor șl clasele de salari
zare, precum șl celelalte re- 
olementări specifice cu privire 
la salarizarea personalului din 
industrie sînt prevăzute în a- 

| nexolo legii-
b) Tn construcții-montaj 
\RT ....

muncii personalului în unită
țile de construcții-montaj tre
buie să asigure îr.dc~"'*': 
cointeresarea acestuia In

78. Remunerarea

îndeosebi 
cuiuivicoo.vM _____ 2 ac
celerarea ritmului de execuție 
pentru predarea la termen sau 
înainte do termen a lucrări
lor, pentru mecanizarea proep- 
selor de producție și indus
trializarea construcțiilor, în 
scopul creșterii productivității 
muncii și scăderii prețului de 
cost, precum și al îmbunătăți
rii calității lucrărilor.

ART. 79. — In vederea mo
bilizării întregului personal 
pentru creșterea producției de 
construcții-montaj și scurtarea 
duratei de execuție, în unită
țile de construcții-montaj 
se va extinde forma de 
salarizare în acord global, pe 
bază de contract-angajament. 
Forma de salarizare în acord 
global se aplică pe obiecte, 
părți de obiecte sau părți de 
lucrări de specialitate, la ni
velul unei formații, a unui 
lot, șantier și grup de șantie
re.In această formă de salari
zare pot lucra atit muncitorii 
cît și personalul de execuție 
tehnic, economic, de altă spe
cialitate și funcționăresc, pre
cum șl conducerea unităților 
de construcții-montaj.

Atunci cînd forma de sala
rizare în acord global se a- 
plică la nivelul unui lot, șan
tier sau gmp de șantiere, ca
re au de executat mai multe 
obiecte, cu termene de preda
re diferite. în contraclul-an- 
gajament se va prevedea e- 
xecutarca obiectelor conform 
planului unității respective.

In contraclele-angajamcnt se 
poale prevedea că, in funcție 
de urgență a lucrărilor. de 
termenele de execuție și de 
condițiile locale, prețurile u- 
nitare folosite la stabilirea 
sumelor pe lucrări pol fi mo
dificate pentru anumite peri
oade și meserii in cadrul fon
dului de salarii planificat pen
tru șantierul respectiv, cu pî- 
nă la plus sau minus 15 la 
sulă.

ART. 80. — Salariile tarifa
re ale muncitorilor construc
tori sînt diferențiate pe două 
niveluri de salarizare, A și B, 
în raport de importanța obiec
tivelor la care lucrează, pen
tru dezvoltarea economiei na
ționale. Nivelul A va putea 
fi utilizat, In limita fondului 
de salarii planificat, la cel 
mult 30 la sută din totalul 
muncitorilor constructori din 
unitățile subordonate Ministe
rului Construcțiilor Industria
le.

In scopul stimulării mai ac
centuate a creșterii producti
vității muncii, muncitorilor 
constructori care lucrează în 
acord li se pol acorda sala
rii tarifare cu 5 la sută mai 
mari decît cele ale muncitori
lor care lucrează In regie.

Salariile personalului de e- 
xecuție tehnic, economic, de 
altă specialitate și funcționă
resc sînt stabilite după grupa 
a lîl-a pe ramuri pentru apa
ratul întreprinderilor de gra
dul special și I și după grupa 
a IV-a de ramuri pentru cele
lalte unități.

ART. 81. — (1) In unitățile 
de constructii-rnontaj printre 
indicatorii care condiționează 
acordarea salariilor tarifare se 
vor cuprinde in mod obliga
toriu :

— predarea la termenele 
contractuale pentru punerea 
în funcțiune a lucrărilor sau 
a capacităților totale sau par
țiale. prevăzute prin planul 
de stat și departamental, cu 
respectarea calității prescrise 
a lucrărilor;

— realizarea producției glo
bale de construcții-montaj.

(2) Terminarea lucrărilor 
care nu au fost predate Iu 
termenul contractual cons'i- 
tule pentru șantiere condiție 
pentru acordarea integrală a 
salariilor tarifare și In lunilp 
următoare din anul 1n curs, 
piuă la predarea lor de către 
șantierele respective. La gru
purile de șantiere, la între
prinderi și la orqanele supe
rioare ale acestora, nrerum si 
la unele șantiere, rare au un 
număr mare de lucrări cu ter
men de predare In cursul /<• 
nului, salariile tarifare se 
minuează in luna în care nu 
s-a realiza» predarea la !•*' 
men, urmînd ca organul cen
tral ierarhic superior să sta-

bîîoască, în funcție do condi
țiile concrete, data de la caro 
realizarea lucrărilor respecti
ve urmează să constituie din 
nou n condiție pentru acor
darea integrală a salariilor.

13) Sumele reținute ca ur
mare a ncrealizărllnr înregis
trate la producția globală de 
construrții-monlaj planificată 
se restituie integral dară a- 
< osie neroalizhri au fost re
cuperate In întregime plnă la 
sf teșitul anului.

14) Sumele relinute ca ur
mare a diminuării salariilor 
tarifare pentru ncrcnlizaroa 
indicatorului privind predarea 
la termenul contractual pen
tru punerea In ' -
lucrărilor sau a 
locale totale sau 
se restituie.

ART. 82. — (|) ___ _
darea Înainte de termenul pla
ni ficat a obiectivelor de in
vestiții. la caro se obține o o- 
ficienla economică sporită 
prin reducerea perioadei de 
imobilizare a fondurilor 
investiții aferente acestor 
hioctive, se pot acorda re
compense personalului din u- 
nitățilo do execuție si deser
vire. furnizoare de utilaje 
tehnologico ?| elemente do 
construcții, do proiectare și be
neficiare, care au avut o con- 
tributic efectivă la realizarea 
acestor obiective.

Fondul de premiere se con
stituie dintr-o cotă do pină la 
50 la sută din economiile rea
lizate fată dc devizul general, 
precum și dintr-o cotă do pi
pă la 50 la sută din benefici
ile efectiv realizate ca urma
re a punerii în funcțiune îna
inte de termen a capacității 
de producție respective. Fon
dul de recompensare poate fi 
cel mult do 50 Ia sută din va
loarea eficienței economice 
obținute, fără a putea depăși 

1 la sută din valoarea inves
tiției. Recompensele se pot a- 
corda numai la obiectivele de 
investiții predate înainte de 
termenul planificat cu cel pu
țin — după caz — 2 sau 3 la 
sută din durata planificată, cu 
condiția respectării calității 
lucrărilor.

(2) Pentru realizarea de e- 
conomii la fondul anual de 
salarii planificat șantierelor 
do construcții-montaj. perso
nalul șantierelor respective ca
re a contribuit nemijlocit la 
obținerea economiilor benefi
ciază de premii dintr-un fond 
constituit dintr-o cotă de pi- 
nă la 25 Ia sută diD economi
ile realizate.

Constituirea fondului de 
premiere se face cu condiția 
predării la termen și cu res
pectarea calității prescrise a 
lucrărilor, a realizării prețu
lui de cost și a beneficiului 
planificat.

\RT. 83. — (4) Personalul 
nelocalnic de pe șantierele de 
coDStructii-montaJ care are do
miciliul permanent în altă lo
calitate decît aceea unde lu
crează și care nu poate să se 
înapoieze zilnic la domiciliul 
său, precum șj personalul tri
mis să execute lucrările de 
montaje, punere în funcțiune, 
revizuire sau reparații de 
instalații, mașini ori agregatei 
poate beneficia de 
șantier.

(2) La șantierele 
strucții-montaj alo 
lor de importantă 
pentru economia 
muncitorii calificați

functiunc a 
capacităților 
parțiale nu

Pentru pre

spor

dn

de

de con- 
obieclive- 
deosebită 
națională, 

**•“*“-,—... ----------- nelocalnici
pot beneficia de un spor de 
pînă la 8 lei pe zi, mun
citorii necalificati nelocal
nici de pînă la 4 lei 
pe zi, iar personalul de exe
cuție tehnic, economic, de altă 
specialitate, personalul de con
ducere și celelalte categorii 
de personal nelocalnic de un 
spor de pînă la Î5 la sută din 
salariul tarifar lunar de în
cadrare. Obiectivele la care 
se poate acorda sporul în a- 
ceste cuantumuri se stabilesc 
de Consiliul de Miniștri.

(3) La șantierele de con- 
slrucții-montaj ale altor obiec
tive decît cele prevăzute la a- 
lineatul precedent, amplasate 
în zone deficitare din punct 
de vedere al posibilității re
crutării cadrelor pe plan lo
cal sau în locuri greu acce
sibile, muncitorii calificați ne
localnici pot beneficia de un 
spor de pînă la 6 lei pe zi, 
iar personalul de execuție teh
nic, economic, de altă specia
litate, personalul de conduce
re și celelalte categorii de 
personal nelocalnic de un 
spor de pînă la 12 Ia sută din 
salariul tarifar lunar de înca
drare. Sporul se aprobă de or
ganele centrale și locale tu
telare ale unităților de con
strucții-montaj, La aceste o- 
biective muncitorii necalificati 
nelocalnici nu beneficiază de 
regulă de sporul de șantier. 
La unele obiective cu mari 
concentrări de forță de mun
că se poate acorda spor 
de șantier și muncitorilor ne
calificați nelocalnici un cuan
tum de pînă la 50 la sulă din 
sporul aprobat pentru munci
torii calificați.

(4) Condițiile de acordare 
și diferențierea cuantumurilor 
sporului de șantier, pe cate
gorii de salariat!, sint prevă
zute în anexele legii,

ART. 84. — Nomenclatorul 
funcțiilor și claselor de sala
rizare precum și celelalte re
glementări specifice cu privi
re la salarizarea personalului 
din unitățile de construcții- 
montaj sînt prevăzute în ane
xele legii.

c) In agricultură
ART. 85. - in unitățile n-

gricole de stat, remunerarea 
muncii trebuie să asigure co
interesarea tuturor lucrători
lor pentru creșterea continuă 
a producției agricole vegeta
le și animale și îmbunătăți
rea calității acesteia, pentru 
sporirea productivității mun
cii, reducerea cheltuielilor 
materiale, ridicarea eficientei 
economice a activității in a- 
gricultura, corespunzător ba
zei tehnfco-materiale în con
tinuă dezvoltare. In 
satisfacerii necesităților 
consum tot mai mari 
populației și ale 
precum și —*- 
exportului.

ART. 86.
agricoli se încadrează pe ba
za rețelei tarifare a ramurii 
construcții de mașini, » 
B. Pentru lucrările 
în rîrnp și alte lucrări exe
cutate mecanizat, aceștia slnt

peutru

(1)

salarln» In acord, .-»i .< fa. 
rife zilnice, diferențiale în ra
port de complexitatea șl im
portanta lucrărilor, din care 
< d mnl mic este egal cu sa
lariul tarifar al categoriei 5 In 
nivel de bază dfn ramura 
construcții de mașini 13, Iar 

el maxim este cu 59 In sută 
mal mare. Pentru lucrările de 
r<'. nltare a pălmașelor, aceste 
tarile pot fi majorate de r&. 
tre Ministerul Agriculturii. In
dustriei Alimentare șl Apelor, 
cu pînă la 35 la sută, fn li
mita fondului de ■ olarii pla
nificat.

(2) Mecanicii agricoli »i me- 
- micii de întreținere din ca
drul unităților agricole de stat 
primesc în cursul anului, a- 
tunrl rind lucrează In acord. 
80 lo sulă din salariile cuve
nite pcnl.ru lucrării'' oxoeuta- 
le. Sumele reținute lunar se 
restituie Integral la sflrsltul 
inului sau ciclului de produc
ție, cu condiția realizări! pro
ducției planificate.

In cazul nerealizărll pro
ducției planificate, la culturi
le sau la activitățile la care 
s-au executat lucrări mecarf- 
zate, salariul realizat se dimi
nuează cu cite 1 procent pen- 
'ru fiecare procent do norei- 
lizarc a producției planificate 
la cooperativele agricole dc 
producție deservite, respectiv 
la fermele sab sectoarele de 
deservire alo unităților agri
cole de stal j diminuările ast
fel calculate se scad din su
mele reținute în cursul anu
lui, iar diferența se restituie 
personalului respectiv.

(3) Muncitorii dind atelie
re, repartizați în perioadele 
de lucru în cîmp Ia întreți
nerea șl repararea mașinilor 
agricole, se salarizează cu sa
lariul mediu lunar pentru 
munca în acord realizat de 
mecanicii aqricnli, multiplicat 
cu un coeficient de plnă Io 
1,35, a cărui mărime corectă 
se stabilește de către Minis
terul Agriculturii, Industriei 
Alimentare si Apelor, în ra
port cu numărul tractoarelor 
și al celorlalte utilaje deser
vite.

(4) Tn vederea stimulării de
pășirii producției agricole, 
personalul din unitățile pen
tru mecanizarea agriculturii 
va primi o retribuție supli
mentară în limita unei cote 
de pînă la 20 la sută din vo
lumul producției obținute pe
ste plan de cooperativele a- 
qricole de producție deservi
te la culturile la care lucră
rile agricole s-au executat 
mecanizat. In acest scop, Co
operativele agricole de pro
ducție vor vărsa în contul 
stațiunilor pentru mecanizarea 
aoriculturii fondul corespun
zător, în bani sau în natură, 
în afara ordinii de preferin
ță stabilită ’
vigoare.

ART. 87.................
muncitorilor care execută lu
crări manuale în producția 
vegetală și în zootehnie în 
categoriile tarifare 1—6 și pe 
irepte de salarizare se face 
de către șeful fermei, în ra
port cu complexitatea, greu
tatea lucrărilor.;.și dificultatea 
recrutării rouncitorUgr, , Oplo
șind, pentru orientare, indica
toarele tarifare de calificare 
pe baza metodologiei elabora
te de Ministerul Agriculturii. 
Industriei Alimentare și Ape
lor. încadrarea muncitorilor 
din aceste activități in cate
goria a 7-a și ca specialiști 
se face cu respectarea stric
tă a prevederilor din Indica
toarele tarifare de calificare.

(2) In cazuri excepționale, 
determinate de specificul lu
crărilor, de condițiile natura
le în care acestea se execută, 
salariile tarifare ale muncito
rilor încadrați pe durată de
terminată pQt fi majorate sau 
micșorate cu pînă Ia 40 la 
sută, în limita fondului de sa
larii planificat de către șeful 
fermei, șeful secției sau șeful 
sectorului de deservire.

ART. 88. — (1) Salariile 
personalului de execuție teh
nic, economic și de altă spe
cialitate, ale personalului de 
conducere și ale personalului 
funcționăresc din unitățile a- 
gricole de stat sînt cele pre
văzute pentru grupa a IV-a 
de ramuri.

(2) Specialiștii agricol! și 
contabilii șefi dfn cooperati
vele agricole de producție, sa
larizați dc stat, vor primi de 
la cooperativele agricole de 
producție Ia care sînt înca
drați o retribuție de 15 la su
tă din valoarea normelor do 
muncă atribuite președintelui 
pentru realizarea planului de 
producție, iar pentru depăși
rea planului de producție o 
retribuție suplimentară echi
valentă cu 80 la sută din re
tribuția suplimentară cuvenită 
președintelui, pentru specialiș
tii agricoli, și cu 70 la sută 
pentru contabilii șefi.

ART. 89. — Pentru asigu
rarea creșterii cointeresării 
personalului din întreprinde
rile agricole de stat și din

- stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii in creșterea pro
ducției vegetale șl animale se 
vor lua măsuri pentru extin
derea in aceste unită» ” for
mei de salarizare în cc— 
global î in această formă 
fi cuprins și personalul dc e- 
xecuțle tehnic, economic și dc 
altă specialitate, precum 
personalul dc conducere,

priD normele In

(1) încadrarea

acord 
va

vederea 
de 

__ ale 
industriei, 
creșterea

Mecanicii

nivel 
agricole

și 
peiouiiu.ui mw v......... - CU
funcții legate direct de desfă
șurarea procesului de produc
ție.

ART. 90. -- (1) Principalii 
indicatori de care este condi
ționată acordarea salariilor 
pentru personalul dc execuție 
tehnir economic și de altă 
specialitate si pentru persona
lul de conducere slnt: la în
treprinderile- agricole de stal 
— realizarea planului de ve
nituri totale și nedepășirea 
cheltuielilor planificate la 
1000 lei producție marfă, iar 
la stațiunile pentru mecaniza
rea agriculturii — realizarea 
planului de producție la prin
cipalele culturi in cooperati
vele agricole de producție de
servite și a volumului total 
planificat al lucrărilor, expri
mat valoric.

(2) Personalul prevăzut la 
alin. (1) primește lunar 80-90 
la sută din salariul tarifar co
respunzător timpului lucrat. 
Plata diferenței de salariu se 
va face la finele anului sau 
trimestrului — după caz — Id

rapor» hi gradul de reallzara 
a indicatorilor stabiliți.

ART. *1. — Salariile tarifa
re ale muncitorilor, nomen
clatorul funcțiilor șl clasele 
de salarizare pentru persona
lul de execuție tehnic, «tone- 
mir, de altă specialitate șl al? 
personalului de conducere, cu 
funcții specifice unităților a- 
nrlcnlo, precum șl celolaltr 
reglementări specifice cu pri
vire la salarizarea personalu
lui din unllățile agricole do 
•stat «Int prevăzute în anexele 
loqit.

ART. ft? Principiile ge
nerale ale retribuirii muncii 
in unltătil15 agricole dc stat 
prevăzute în prezenta lege 
trebuie avute în vedere pen
tru orientare și în elaborarea 
sistemului do retribuire a 
muncii tn cooperai»ele agri
cole de producție.

d) In transporturi șl poștă- 
lelecomunlcaHI

ART. 93. - Aplicarea siste
mului de salarizare în trans
porturi si poștă-tclocomnnlca- 
tii trebuie să asigure colntc- 
r< sarea lucrătorilor în efectua
rea transportului Intern șl ex
tern la nivelul exigențelor dez
voltării o. onomlco și sociale a 
tării, prin folosirea la maxi
mum a capacităților dc trans
port, sporirea vitezei șl sigu
ranței în circulație, moderni
zarea mijloacelor de transport, 
eliminarea transporturilor nc- 
ra»onale șl efectuarea prestă
rilor de servicii do poștă șl 
telecomunicații astfel tncît să 
se satisfacă cerințele econo
mici naționale și ale oameni
lor muncii, sporind continuu 
eficienta economică.

ART. 94. — (1) In transpor
turile feroviare, salariile tari
fare ale muncitorilor șl perso
nalului operativ a cărui acti
vitate este asemănătoare cu a 
muncitorilor califica» sînt sta
bilite pe 12 grupe de funcții, 
diferențiate în cadrul acele
iași grupe de funcții pe un 
nivel dc bază și trei trepte 
de salarizare.

(2) Salariile tarifare ale me
canicilor do locomotivă se di
ferențiază în raport de pute
rea locomotivelor șt sistemul 
de tracțiune, pe 5 grupe de 
funcții, fiecare funcție avlnd 
un nivel de bază șl 5—6 gra
dații. Salariile tarifare ale per
sonalului operativ din trans
porturile feroviare sînt stabi
lite pc 12 grupe de func»l. 
diferențiate în cadrul fiecărei 
grupe de funcții pe un nivel 
de bază și 4-6 gradații.

(3) Salariile tarifare 
muncitorilor, mecanicilor 
locomotivă și alu personalului
operativ slnt 
nexele legii. . __
salarii, la căile ferate uzinale, 
salariile tarifare ale muncito
rilor și personalului operativ 
încadrat pc trepte sînt mai 
mici cu o categorie de sala
rizare, iar cele ale mecanici
lor și personalului operativ 
încadrat pe gradații, mai mici 
cu 1 sau 2 clase de salariza
re.

(4) Indicatorii sintetici in 
raport cu îndeplinirea cărora 
se acordă salariile tarifare ale 
personalului din funcții de 
conducere ale unităților fero
viare trebuie să cuprindă și: 
to. km convenționale și bene
ficiul sau cheltuielile pe 1 000 
to. km convenționale.

ART. 95. — (1) In transpor
turile auto salariile tarifare 
ale șoferilor stabilite pe 7 
grupe de autovehicule, si în 
■ adrul fiecărei grupe pe 4 ca
tegorii de calificare. Salariile 
tarifare stnt diferențiate șl pe 
două niveluri (A și B), din care 
nivelul A se aplică unităților 
care au plan de transport. Sa
lariile tarifare ale personalu
lui operativ din transporturi
le auto sînt stabilite pe func
ții. cu un nivel de bază și 
4-6 gradații.

(2) Salariile tarifare ale șo
ferilor de pe autobuzele și 
troleibuzele din transportul o- 
rășenesc sînt mai mari cu pî
nă la 10 la sută în municipiul 
București și cu pînă la 5 la 
sută în orașele cu peste 
100 000 locuitori, fată de cele 
prevăzute în anexele legii.

(3) Criteriile de încadrare 
ale autovehiculelor pe grupe, 
stabilite în raport de capaci
tatea de încărcare sau numă
rul de locuri, se aprobă de 
Consiliul de Miniștri.

(4) Indicatorii sintetici îa 
raport cu îndeplinirea căro
ra se acordă salariile tarifare 
ale personalului cu funcții de 
conducere din unitățile auto 
trebuie să cuprindă și tone 
expediate, precum și benefi
ciul sau cheltuielile pe 1 000 
lo. km convenționale.

(5) Șoferii care coordonează
• activitatea a peste 10 auto

camioane sau autobuze, pe
> lingă salariul tarifar, primesc

un spor de pînă la 15 la su
tă din salariul tarifar, la ni
vel de bază al funcției de im
piegat auto. Pentru tractarea 
remorcilor se acordă șoferilor 
sl conducătorilor dc tractoa
re rutiere un spor de 3 la su
tă pînă la 24 la sută din sa
lariul tarifar, diferențiat în 
raport de lungimea, numărul 
si tonajul remorcilor tractate. 

ART. 96 — (1) In transpor
turile navale, salariilo tarifare 
pentru personalul navigant 
sînt stabilite pe funcții și di
ferențiate pc grupe dc nave 
maritimo sau fluviale în ra
port de natura, capacitatea sau 
puterea acestora, si în cadrul 
iiecărei funcții pe un nivel de 
bază și trei trepte — to ca
zul personalului n cărui acti
vitate este asemănătoaro cu 
a muncitorilor calificați "^ 5* 
pe un nivel de bază și 
qradații pentru restul perso
nalului, conform prevederilor 
anexelor legii. .

(2) Salarizarea personalului 
de pe navele de pescuit ocea
nic în perioada de pescuit 6Q 
face po bază de tarife, dife
rențiate pe sortimente de peș
te și produse din pește.

(3) Personalul navigant de 
pe navele fluviale care efec
tuează transportul în 
nopții pe DunMe ?e?cf'c!’w 
de un spor do plod la aa la 
sul» din salariul tarifar, la ni
velul de bazS, corespunzător 
orelor lucrate In timpul nop- 
ții, In raport de condițiile de 
navigație.

(4) Salariile tarifare a»e 
personalului operativ din se

ale 
de

cuprinse în a-
Fată de aceste

»lvf»a»*a portuarii nfnt «tabl- 
llte pc funcții șl, la fiecare 
funcție, pe un nivel de hazM 
$1 un număr de 5-6 gradații.

(5) Indicator» sintetici In 
raport de îndeplinirea cărora 
’* acordă salariile tarifare alo 
personalului cu funcții de 
conducere din cadrul unități
lor de transporturi navale 
trebuie Includă șl:

— in transporturile mariti
mo : planul dn venituri brute 
tn lol-vatută șl beneficiul;

— în transporturile fluvia
le ; tona km sau trafic por
tuar sl beneficiul t

— la registrul naval român ; 
planul de venituri și bene
ficiul f

la unitățile de transport 
naval finanțate de la buget : 
sarcini proprii stabilite da or
ganul contrai.

ART 97. — (I) Salariile ta
rifam ,ale docherilor sînt sta
bilite po 3 clase do salariza
re. fiind dlferentlato In cadrul 
fiecărei clase, pentru munca 
în acord sau reglo, po două 
cateqoril do porturi.

(2) personalul care contri
buie direct la reducerea tim
pului de staționare a navelor 
sub operațiuni de tncărcare- 
descărcare poate fl premiat:

a) dintr-un fond constituit 
cu pînă in 30 la sulă din e- 
cbivalontul tn lei a sumelor 
încasate în valută pentru fle
care navă la caro s-a obținut 
reducerea termenului do sta
ționaro sau

b) cu plnă la 1 la sută din 
salariul tarifar roalizat pe tim
pul efectiv lucrat la nava res
pectivă, pentru fiecare pro
cent de reducero a timpului 
de staționare.

ART. 98. — (1) In transpor
turile aeriene, salariile tarifa
re ale personalului navigant 
și ale personalului operativ 
de la dirijarea circulației și 
activitatea comercială slnt sta
bilite pe funcții în raport cu 
calificarea și răspunderea pen
tru îndeplinirea sarcinilor. Sa
lariile tarifare sînt stabilite 
pe un nivel de bază șl un nu
măr de 5-6 gradații. Salariile 
tarifare ale personalului navi
gant aerian slnt diferențiate 
pe cinci grupe de aeronave, 
prevăzute în anexelo legii.

(2) Personalul navigant pre
cum și alte categorii de per
sonal care-1 însoțesc în tim
pul zborului primesc pentru 
timpul de zbor și o Indemni
zație, care are caracter de sa
lariu tarifar.

(3) Printre indicatorii sinte
tici în raport cu îndeplinirea 
cărora se acordă salariile ta
rifare ale personalului de con
ducere din unitățile dc avia
ție civilă trebuie să fie j

— în transporturile aeriene: 
'•ălători km convenționali st 
beneficiul;

— în aviația utilitară: plan 
orestații în ore zbor conven
ționale șj beneficiul;

ART. 99. — (1) Agenții poș
tali din agențiile P.T.T.R. se 
salarizează pe baza unei for
me de salarizare mixtă, după 
cum urmează:

— o parte fixă egală cu 
30-60 la sută din salariul ta
rifar de bază prevăzut pentru 
funcția de factor poștal;

— o parte variabilă de pî
nă la 25 la sută din veniturile 
agenției P.T.T.R., realizate de 
agentul poștal.

Mărimea cotelor pentru par
tea fixă și variabilă se stabi
lește de Ministerul Transpor
turilor șl Telecomunicațiilor

cu acordul Ministerului Mun
cii.

(2) Salariile tarifare alo 
personalului operativ din uni- 
tățlto de poștă șl telecomuni
cații stnt stabilita pe funcți
uni șl la flecare funcție, di
ferențiata pe un nivel de ba
ză șl nn număr de 3-5 gra
dații, corespunzător salariilor 
tarifam pe clase de salariza
re, conform celor prevăzuta 
în anexele legii.

(.3) Printre indicatorii slnte- 
t|r| In raporl do îndeplinirea 
cărora se acordă salariile ta
rifare personalului de condu- 
cere din unitățile do poștă șl 
tHcromunicntH trebuie să fie:

— la unitățile do radio ș| te
leviziune ! realizarea planului 
do venituri j funcționarea e- 
chlpamontelor șl Instalațiilor 
de emisie conform normelor 
do exploatam;

— la unitățile do poștă șl 
telecomunicații: planul de ve
nituri șl planul do cheltuieli j

•— In unitățile da transpor
turi poștale, controlul manda
telor, editarea și distribuirea 
timbrelor, expedierea presei j 
planul de activitate 1n Ici sau 
unități convenționala șl pla
nul do cheltuieli i

e) In circulația mărfurilor 
și prestări de servicii

ART. 100. —- In activitatea 
do comerț Interior, remunera- 
reo muncii trebuie să cointe
reseze lucrătorii în sporirea 
continuă o volumului desfa
cerilor do mărfuri șl prestări
lor de servicii, satisfacerea în 
condiții din co In ce mal bune 
a cerințelor populației, reali
zarea unei deserviri civilizate 
si pline do solicitudine față do 
consumatori, păstrarea șl gos
podărirea rațională a fondului 
do mărfuri, modernizarea con
tinuă a procesului do vlnzara 
a mărfurilor, precum și spo
rirea eficienței economice a 
întregii activități comerciale, 

ART. 101. — (!) Salariile 
personalului operativ din uni
tățile do comerț interior a că
rui activitate esto similară cu 
cea a muncitorilor se stabi
lesc po un nivel do bază șl 
trei trepte do salarizare șl se 
diferențiază de regulă pe ni
veluri de calificare, iar cele alo 
personalului operativ a cărui 
activitate este similară cu'cea 
a personalului de execuție teh
nic, economic și de altă spe
cialitate so stabilesc pe ni
vel de bază șl 4 gradații și se 
diferențiază po trepte do ru
laj, categorii do unități sau 
niveluri de calificare.

Totodată, tn functlo do con
dițiile specifice în care se des
fășoară activitatea în unită
țile comerciale, se pot majora 
cu 1-5 clase de salarizare sa
lariile tarifare ale lucrătorilor 
operativi care: desfac mărfuri 
ce necesită o calificare mal 
ridicată, încasează direct ba
nii de la consumatori, coordo
nează activitatea altor unități, 
conduc o formație de lucrători 
avînd și răspundere gestiona
ră, activează tn unități de ca
tegorie specială sau cu un 
volum superior de activitate 
ori în unități cu un înalt grad 
de organizare care deservesc 
turiști străini, în conformita
te cu "prevederile anexelor le
gii.

(2) Ierarhizarea salariului ta
rifar la nivel de bază pentru 
funcțiile operative reprezenta
tive din circulația mărfurilor, 
încadrate pe gradații, esto ur
mătoarea :

funcții de conducere, salariul 
so dimlnuoază cu 1 In sulă din
■ ilnrlul tarifar pentru Hecaro 
procent de nernalizare, In li
mita a 10 la sută din salariul 
tarifar corespunzător timpului 
lucra».

ART. 103. — (1) In comerțul 
exterior, remunerarea muncii 
nrn drept scop cointeresarea 
personalului 1n sporirea conti
nuii o exporturilor de mărfuri
■ I încasărilor valutare, realiza
rea Importurilor necesare eco
nomiei naționale, creșterea efi
cientei comerțului exterior, lăr
girea cooperării economice sl 
tohnlco-științlflco a României 
cu alte țări șl asigurarea unei 
balanțe de plăți externe echi
librate.

(2) Salariile tarifare ale lu
crătorilor din aparatul între
prinderilor de comerț exterior 
slnt cele prevăzute pentru gru
pa HI do ramuri, la grndelo 
speciale, I șl II.

Pentru rezolvarea unor pro
bleme do comerț exterior caro 
necesită cunoștințe tehnice șl 
economico do înaltă calificam 
în domeniul relațiilor eco
nomico internaționale și pen
tru participarea la tratative 
cu partenerii străini In unități
le cu activitate de comerț ex
terior se utilizează șl funcția 
de consilier salarizat la nivelul 
șefului de serviciu. Numărul 
posturilor de consilieri este 
'le cel mult 5 pe întreprindere, 
diferențiat In raport do volu
mul șl complexitatea sarcinilor, 

(3) Tn afară do premiile anu
ale (gratificați!) și cele co se 
acordă In cursul anului pentru * 
realizări deosebite, potrivit re
glementărilor generale, perso
nalul întreprinderilor de co-

1,19, Iar intro cele al șefului 
de magazin VIII și al vînză- 
torului III este 1,68.

Șef raion Șef magazin Șef unitate
alim. publica

Nivel de
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I 1,00 l 1,00 I 1,00 l 1,00

II 1,05 II 1,04 II 1,04 II 1,09

III 1,14 III 1,15 III 1,09 III 1,20
IV 1,26 IV 1,20 IV 1,33

V 1,32 V 1.47
VI 1,46 VI 1,55

VII 1,54 VII 1.62
VIII 1.62

Raportul dintre salariul tari
far al șefului de magazin I șl 
cel al vlnzătorului I este de

•) Treptele do rulaj se stabilesc diferențiat pe tipuri de uni
tăți (magazine, raioane, unități de alimentație publică, depozite) 
șl In cadrul acestora pc ‘ --------- -— —
fiecare tip dc unitate.

grupe

de 
co-

ART. 102. — (1) Forma 
salarizare predominantă tn 
merțul Interior pentru persona
lul operativ trebuie să fie sala
rizarea In acord pc bază de 

. procente din valoarea desface
rilor, achizițiilor sau prestații
lor, în care procentele se sta
bilesc pc baza normativelor de 
personal pe tipuri de unități și 
a volumului de activitate pla
nificat. Procentele se stabilesc 
diferențiat pc unități, grupe de 
produse sau produse, pe sezoa
ne sau perioade mal îndelun
gate.

Tn unitățile unde volumul de 
activitate prezintă oscilații se
zoniere mai mari, se aplică for
ma mixtă de salarizare, lucră
torii primind cel mult 50 la 
sută din salariul tarifar tn ra
port cu timpul lucrat, Iar dife
rența acordindu-se pe bază de 
procente din valoarea desface
rilor, achizițiilor sau prestații
lor realizate.

(2) In unitățile de alimenta
ție publică cu un înalt nivel 
de prezentare și organizare, se 
aplică forma de salarizare pe 
bază de remiză adăugată la no
ta de plată, Cota de remiză 
este de 10 sau 12 la sută, din 
care plnă la 2 la sută se poa
le utiliza pentru recuperarea 
pierderilor la inventarul de 
servire.

(3) In unitățile de desfacere, 
contraclărl-achiziții, prestații, 
prelucrări, producție și altelo 
similare cu activitate restrînsă 
sau cu caracter sezonier, se a- 
plică forma de salarizare pe 
bază de cote procentuale sau 
tarife Ia valoare aau cantita
te, în limita unor colo maxime 
stabilite pe produse. In aceste 
cote pot fi incluse unele chel
tuieli ale unității care se su
portă de lucrători din venitu-

i rile realizate. Personalul sala
rizat în baza acestei forme,

de produso caracteristice pontni

mert exterloT mai poate bene
ficia do premii pentru încheie
rea de operațiuni de export
import șl prestări de servirii, • 
care prezintă o eficiență vnlu- 
tar-flnanclară ridicată pentru 
economia națională.

ART. 104. — Nomenclatorul 
funcțiilor șl clasele da salariza
ră pentru personalul operativ 
-I clasele do salarizare pentru 
personalul de execuție tehnic, 
eronomlc șl de altă aperhllla- 
te. cel do conducere șl rd 
funcționăresc, specific circula
ției mărfurilor, precum șl alte 
reglementări specifice slnt pre
văzuta In anexele legii.

i| Tn cercetarea științifică

ART. 105. — Sistemul de sa
larizare în activitatea do cerce
tare științifică slimuiează per
sonalul pentru efectuarea do 
cercetări ni rezullalo roncTpio 
și eficiente șl '■ontrlhuta la 
scurtarea timpului do la înche
ierea cercetării plnă la aplica
rea rezultatelor el In producția 
tn scopul accelerării Introduce
rii progresului ștllHfiflc șl teh
nic in toate domeniile econo
miei naționale, aslgurlndu-'o 

• astfel perfecționarea activității 
do cercetare șl creșterea rolu
lui el în înfăptuirea programu
lui do dezvoltare economică șf 
social-culturală a țării.

XRT. 100. — fl) Salariile ta
rifare alo personalului de cer
cetare științifică sn diferenția
ză po patru niveluri de salariza
re, tn raport cu Importanța si 
condițiile generale ale activită
ții desfășurate do flecaye uni
tate de cercetare, precum șl pa 
patru qrade profesionale, fiind 
ierarhizate după cum urmează i

Grade profesionalei TW
T~-

nivel de salarizare

1 II 111 IV

— Cercetător științific prind-
pal gradul I 1.30 1,70 1,63 1,55

— Cercetător științific prlncl-
pal gradul II 1,55 t.43 1,40 1,34

— Cercetător științific prind-
pal gradul III 1,28 1,21 1,15 1,10

— Cercetător științific 1,15 1,10 1.05 1,00

caro lucrează in condițiile pre
văzute pentru ceilalți lucrători 
din comerț încadrați cu con
tracte dc muncă pe durată ne
determinată, are toate drepturi
le șl îndatoririle personalului 
permanent din unitățile dc stal.

Tn cazurile în care activități
le de mai sus au caracter in- 
tîmplător sau ocazional, so a- 
plică salarizaro cu tarife, sta
bilite Ia valoare sau cantitate. 
Persoanele remunerate în baza 
acestei formo beneficiază nu
mai do remunerarea pentru 
munca prestată, fără a avea și 
celelalte drepturi dc caro be
neficiază lucrătorii cu contrac
te de muncă po durată nede
terminată.

(4) In activitatea do prestări 
servicii neindustriale, sa poate 
aplica salarizarea pe baza de 
varsăminte în colc fixe sau în 
sume antecalculatc, în care sa
lariul lucrătorului reprezintă 
diferența dintre cheltuielile 
pentru materiile prime, materi
ale, energie, amortismente, plus 
beneficiul unității, față de va
loarea prestației realizate.

(5) In activitatea do alimen
tație publică și prestări servicii 
pot fi utilizați mandatari. Re
tribuția acestora constă din su
ma rămasă din venitul realizat 
după achitarea către unitatea 
comercială la caro sint înca
drați a tuturor obligațiilor, 
cum sint: amortismentele pen
tru inventarul pus la dispoziție 
de unitate, beneficiul și Impo
zitul.

(G) Personalul de conducere 
șl cel do execuție tehnic, eco
nomic și de altă specialitate, 
care contribuie direct la creș
terea volumului do activitate, 
poate fi salarizat to acord di
rect proporțional cu gradul de 
îndeplinire șl depășire a pla
nului. In cazul nerealizărll be
neficiului planificat, la unele

încadrarea unităților de cer
cetare pe cele patru niveluri do 
salarizare sc aprobă de Consi
liul de Miniștri.

12) Numărul cercetătorilor 
științifici principali gradul I 
se aprobă de către conduceri
le ministerelor șl celorlalte or
gane centrale care au unități 
de cercetare științifică în 
subordine, în limita a 6 Ia su
tă din numărul total al postu
rilor do cercetare științifică, 
iar numărul cercetătorilor ști
ințifici principali gradul II în 
limita a 20 la sută din numă
rul total al posturilor de cer
cetare științifică din unitatea 
respectivă.

ART. 107. — (1) Personalul 
care ocupă funcții de condu
cere în unitățile de cercetare 
științifică esto remunerai cu 
salariul tarifar corespunzător 
gradului profesional obținut și 
cu o indemnizație de conduce
re diferențiată în raport cu 
funcția Îndeplinită șl mărimea 
unității sau a compartimentu
lui do cercetare condus.

(2) Funcțiile de director și di
rector adjunct științific In unită
țile do cercetare științifică pot 
fi ocupate, cu respectarea regle
mentărilor In vigoare, numai 
de către cercetătorii științifici 
care au obținut gradul profe
sional I sau II.

ART. 108. — Salarizarea per
sonalului de conducere al u- 
nităților mixte de cercetare 
si proiectare so stabilește la 
nivelul salariilor aprobate 
pentru activitatea de cerceta
re sau activitatea do proiecta
re, dc către organul tutelar 
al unității, ținîndu-se seama 
de ponderea po care o repre
zintă pentru personalul de 
conducere respectiv una sau 
alta din aceste activități.

ART. 109. — Salariile tari
fare ale personalului ajutător 
de cercetare științifică sînt 
cele corespunzătoare ramuri
lor si sectoarelor do activita
te deservite de unitatea de 
cercetare științifică respectivă. 
Pentru personalul din apara
tul funcțional salariile tarifa
re sint cele prevăzute pentru 
grupa V de ramuri. La unită
țile cu sarcini importante do 
producție, salariile personalu
lui din atelierele de producție 
si din aparatul funcțional sînt 
cele stabilite la funcțiile co
respunzătoare din ramura de
servită.

ART. 110. Acordarea 
tegrală a salariilor tarifare 
personalului de conducere 
do execuție de cercetare 
ințifică se * ” -
sarcinilor stabilite, care se ex
primă prin respectarea terme
nelor finale și a termenelor 
intermediare ale temelor, sta
bilite pe faze de cercetare, 
precum șl a celorlalte clauze 
prevăzute In contractele în
cheiate.

ART. 111. — (l) Personalul 
din unitățile de corcetaro cu 
gestiune economică poate pri
mi premii anuale (gratificat!!) 
dlnlr-un fond de 25 la sută 
din beneficiile stabilite con
form reglementărilor în vigoa
re, obținute din îndeplinirea 
contractelor do cercetare în
cheiate

(2) Personalul din unitățile 
de cercetaro științifică care 
funcționează în regim econo
mic cu subvenții de la buge
tul de stat sau cele bugetare, 
care participă efectiv ia exe
cutarea unor lucrări do cerce
tare pc bază de contracte, va 
primi, In afara premiilor anua
le (gratificațiilor) șl premii 
dintr-un fond ce se constituie 
dintr-o cotă do 25 Ia sulă din 
beneficiile realizate la lucrări
le respective. Acest fond se 
repartizează personalului ca
re a efectuat lucrările po ba
ză de contract. proporțional 
cu salariul tarifar și timpul c- 
fecliv lucrat, fără ca împreu
nă cu premiul anual (gratifi- 
cație) să poală depăși, pe un 
an calendaristic, trei salarii 
tarifare lunare dc Încadrare.

ART 112 — Pentru cer
cetările științifice datorită că
rora tn primele 12 luni după 
aplicare se obține o eficiență 
economică deosehltă, ministe
rele și celelalte organe cen
trale pol acorda premii supll-

in
ele 

și 
sti- 

faco la realizarea

menlare colecUvelo, do cer- 
cetoro șl proiectare, ingineri- 
,L.S ah<” 5PeclaUsti din n- 

nlHtilo executante șl benetl- 
nare alo cercetării, caro au 
contribuit direct la rezolvarea 
si Introducerea tn producție 
.1 acestor cercetări. Plata aces- 
tor premii se face la sllrsit 
do an. dintr-o cota do pin 3 la 
10 la suta din beneficiile pes
ta plan, realizate do unilătf- 
le economice, ca urmare a apli
cării rezultatelor .....
respective.

AHT 113. _ 
premiilor de care 
țlcla personalul din unltaiilo 
do cercetare sau mixte de cer
cetare și proiectare nu pool - 
depăși, In cursul unul an ca
lendaristic, 6 salarii tarllarc 
lunare de încadrare.

In cazul unor realizări c.t 
nâ?1-. ««Ptlonale, premiul 

Individual poate depăși aceas- 
ia i mita cu aprobarea orqa- 
nulul de conducere colectivă 
rnMl>,îSl?n’lul <au a or9anului 
entral în a cărui subordi

ne se află unitatea de cerce
tare respectivă.

,U. T Nomenclatorul 
funcțiilor șl clasele de salari- 
zare, precum și celelalte re- 
g ementărl specifice cu pri- 
y. saIar'zarea personalu
lui un lfunil3l,,e cercetare 
științifică slnt cele prevăzute 
în anexele legii.

9) In organizații de proiec
tare

AțT- 11’• In organizați
ile de proiectare sistemul da 
sa arizare trebuie să asigura 
cointeresarea personalului la 
qăs rea soluțiilor economice 
si funcționale cele mai efi
ciente, care să conducă la re
ducerea costului Investițiilor 
?I a ponderii construcțiilor tn 
valoarea investițiilor, în fa
voarea dotării cu mașini și 
utilaje moderne, 1a dimensio
narea judicioasă a construe»- 
Hor astfel Incit spațiul aces- 
,ora să răspundă strict nevoi- 
tor tehnice, la extinderea tipi
zării și industrializării con
strucțiilor $i utilajelor si asi
gurarea tuturor condițiilor 
Pentru predarea proiectelor și 
lucrărilor Ia termen și îna
inte de termen.

o sarcina de cea mai mare 
însemnătate pentru sectorul 
do proiectare, care trebuie să 
fie stimulată, de asemenea, 
prin sistemul do salarizare, 
este de a asigura prin prolec- 
lele elaborate reducerea con
sumului do materiale, pentru 
a contribui astfel la scăderea 
ponderii cheltuielilor materia
la In totalul cheltuielilor de 
producție tn construcții.

ART. 116. — Salariile tari
fare alo personalului do pro
iectare, cu studii superioare, 
se diferențiază pe funcții 
grade profesionale, * 
rarhizato după cum

cercetărilor

Totalitatea 
poate bene-

5l 
fiind le- 
urmează •

— inginer (arhitect) pro- 
gra-

1,48
lectant 
dul l

principal

— Inginer (arhitect) pro-
lectant principal gra-
dul II 1,27

— Inginer (arhitect) pro-
lectant principal gra-
dul III 1,10

— Inginer (arhitect) pro-
lectant 1,00

Numărul prolectonților prin-
cipali gradul 1 se aprobă da 
către conducerile ministerelor, 
celorlalte organe centrale sau 
comitetele executive ale con
siliilor populare județene șl 
al municipiului București în 
limita a 6 la sută din numărul 
total al personalului de pro
iectare cu studii superioare, 
iar a proiectanțllor principali 
gradul I! In limita a 20 la su
tă față do același personal din 
unitatea respectivă.

Pentru organizațiile de pro
iectare subordonate unor co
mitete executive ale consilii
lor populare Județene ce se 
stabilesc de către Consiliul de 
Miniștri, limitele prevăzute tn 
alin, precedent pot fi de 9 la 
sută, respectiv 30 la sută, din 
numărul total de personal de

(Continuare In pag. a 5-a)
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