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„Un obiectiv central al partidului nostru 
este ca pe baza puternicei baze tchnico-mate- 
rialc pe care o făurim să asigurăm creșterea 
in continuare, a nivelului de trai material și 

spiritual al întregului popor, realizarea depli

nă a principiului socialist, „de la fiecare după 

capacitate, fiecăruia după muncă", afirmarea 

in viață a principiilor eticii și echității socia

liste".
(Din Raportul preientat de tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU la Conferința Na

țională a Partidului Comunist Român)
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Voință fermă de acțiune, dăruire plenară 
in muncă pentru înfăptuirea hotăririlor

PROIECT

Conferinței Naționale
„Sarcinile stabilite

de Conferință sînt sarcinile
fiecăruia dintre noi. Să le

materializăm în fapte durabile
Convorbire cu ing. NICOLAE NICORICI, 

directorul E.M. Uricani

,.Alo I Dispecerul ? Vezi că 
Ia puț s-a pornit ...Da...Da... 
Să trimiteți și buncăru' mic... 
...La Grădinara ai introdus cc 
trebuia ? Bine ! Așa, că-i hibă 
de n-an 1 Să meargă ca ceasu", 
că-i plină mina de cărbune !n.

Ora 13— Abia ieșit din 
schimb, directorul minei Uri
cani, tovarășul ing. NICOLAE 
NICORICI se găsea in pragul 
unei operative la care convo
case „pe toți inginerii". Scur
ta dezbatere se fixase pentru 
13,30— Deci, o jumătate dc 
oră îl puteam avea in exclu
sivitate. Acesta era gîndul re
porterului. Dar. socoteala 
de-acaSă— Na-ți-o bună 1 Iar 
telefonul I .—,Ce să facem, to
varășe director general ? Pre
gătim luna august I Prelimina
rul trebuie dat 1 Alo I Da ?! 
S-a aranjat cazarea, tot ce-i 
nevoie... Dacă ne-ați trimite 
încă o brigadă, e-n regulă, nu 
mai avem probleme... Nici nu 
ne gindlm să vă facem greu
tăți. Și luna asta vom reali
za planul. Nu-i cazul să ne 
mai sunați— In citeva zile 
vom redresa situația, totul va 
reveni la normal. Alo, da... 
...Ieri O producție maximă: 
2 900 de vagonete !".

In fine, liniște... -Ne-a mai 
rămas pentru convorbirea pla
nificată timp puțin... Atunci, 
să-l „tragem" tare :

— Am înțeles că di
ficultatea in care se a- 
flă mina in momentul 
de față nu descurajea
ză colectivul de aici, 
ci — dimpotrivă — il 
ambiționează să depă
șească impasul tempo
rar și că sînteți cu to
ții ferm hotăriți să vă 
onorați și în această lu
nă sarcinile de plan, 
așa cum ați făcut-o și 
pină acum. în primul 
semestru al anului...

mijlocit de cîte o zonă pro
ductivă. S-a luat o măsură 
expresă, în consonanță cu 
valoroasele inițiative care au 
stimulat în ultima vreme har
nicele brigăzi de mineri din 
Valea Jiului și anume: în 
porțiunile dc zăcămînt unde 
a fost posibil s-a afectat fie
cărei brigăzi cite două locuri 
de muncă și în felul acesta 
capacitatea producției e mai 
bine folosită. Cazul forma
țiilor de lucru conduse de mineri 
capabili ca NISTOR HRÎN- 
CESCU, — acesta a realizat 
recent, cu ortacii săi 4 me
tri în TH 6, Intr-un singur 
schimb,- cu un randamerit de 
22 tone pe post 1 —, CON
STANTIN GRADINARU, MI
HAI CEUCA, BAJXN — 
venit de Ia Țebea — și alții, 
este elocvent în sensul amin
tit. De fapt, s-au atacat și 
noi lucrări în stratele 17-18, 
în blocurile III A și V/l. 
Mai dificil sînt de soluționat 
problemele de transport, a- 
vem concentrare de producție 
mare în unitatea de timp. Facto
rii de conducere ai sectorului de 
transport lucrează în schim
buri suprapuse, iar muncitorii 
destinați să efectueze revizii
le curente âle locomotivelor, 
de exemplu, se deplasează pe 
traseu, pentru a cîștiga mi
nute de „aur"...

Nu ne va mai „încurca" ni
mic pentru a ne realiza rit
mic sarcina de plan în creș
tere, dacă puțul 3 cu schip 
va intra în exploatare nor
mală în 15 august, conform 
ultimului termen al T.C.M.M.- 
ului și al I.R.E.D.-ului, care 
realizează punerea la . punct 
a aprovizionării cu 
electrică...

deosebită realizarea indicato
rilor de eficiență ai activi
tății economice, mai ales pre
țul de cost. In ultimele două 
luni s-au înregistrat aici scă
deri îmbucurătoare, econo
miile raportate le dorim în
să și mai mari. * 
pect asupra căruia va 
bui să insiste toți 
răspunzători de 
minei, comuniștii, 
nostru colectiv: 
disciplinei în baza 
me civilizate, crearea 
relații optime între diferitele 
trepte ierarhice, in fond urmă- 
rindu-se un scop unic .’ rea
lizarea planului de stat, a 
sarcinilor încredințate de 
partid. Sarcinile stabilite de 
Conferința Națională sînt 
sarcinile fiecăruia dintre noi. 
Să le materializăm în fapte 
durabile I Nu vorbe fără 
miez, ci treabă serioasă, de
pusă cu ardoare și sîrguință. 
Nu angajamente formale, ci 
realizări certe ! Dacă vrem să 
ne exprimăm atașamentul fa
ță de spiritul înalt, partinic, 
cu adevărat înțelept al hotă- 
rîrilor adoptate de forul su
prem de conducere al parti
dului, apoi s-o facem numai 
și numai în acest mod demn.

Incâ un as- 
tre- 

f actorii 
producția 

întregul 
întărirea 

unor for- 
unor

a partidului

Aspect din secția sculănc a U.U.M. Petroșani.

Foto : ION LEONARD

Convorbire realizată 
de ing. Traian MULLER

energie

cinstea 
din de-

Randamente
sporite

Colectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri ai secto
rului I al minei Petrila și-a intensificat eforturile in zilele 
imediat următoare Conferinței Naționale, reușind să produ
că peste sarcina perioadei de la începutul lunii pină ieri 
343 tone cărbune.

Brigada condusă dc Vasile -Avarvarei care s-a situat de 
la începutul anului In fruntea brigăzilor dc mineri din sec
tor adaugă celor 1 300 tone cărbune extrașe*peste plan pe 
primul semestru un plus' dc 129 torre in primele douăzeci și 
cinci de zile ale acestei luni. Rezultatul obținut dște urma
rea firească a organizării superioare a muncii tn abatajul că- 
meră din stratul 5 în caTe lucrează, a bunei gospodăriri șl 
a unei discipline ferme.

Minerii celor patru schimburi conduse de Jan Babană, 
Ștefan Purece, Simion Mlhoci șl Victor Dumitru „stăpinind" 
toți meseria minerească obțin continuu succese pe seama de
pășirii randamentelor stabilite prin foile de acord. Aceasta 
este concretizată și în această lună prin cele 150 kg/post rea
lizate peste sarcina dc randament preliminară.

Recunoștința fierbinte
■

CODUL MUNCII
Potrivit hotăririi Conferinței Naționale a P. C. R., se 

supune dezbaterii publice proiectul Codului Muncii.
Observațiile și sugestiile oamenilor muncii vor fi tri

mise pînă la 30 septembrie Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din România și Ministerului Mun
cii, comisiilor economice ale comitetelor județene de par
tid, redacțiilor organelor de presa locale și centrale.

In Republica Socialistă Româ
nia exploatarea omului de că
tre om a lost desființată pen
tru totdeauna, economia na
țională, relațiile sociale se în
temeiază pe proprietatea socia
listă asupra mijloacelor dc 
producție, întreaga putere po
litică si economică aparține 
poporului, liber și stăpîn pe 
soarta sa. Eroica noastră cla
să muncitoare își îndeplinește 
cu cinste misiunea sa istorică 
de clasă conducătoare a so
cietății, mobilizează eforturile 
întregului popor pe drumul 
făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Prin politica sa marxist-le- 
ninistă, care corespunde aspi
rațiilor vitale ale întregii na
țiuni. Partidul Comunist Ro
mân, forța politică conducătoa
re a societății noastre socia
liste, asigură creșterea impe
tuoasă a forțelor de produc
ție, perfecționarea organizării 
întregii societăți, adîncirea de
mocrației, dezvoltarea conști
inței socialiste, promovarea în 
raporturile sociale a principi
ilor eticii și echității socialis
te.

In procesul revoluției și con
strucției socialiste s-a făurit 
alianța clasei muncitoare cu 
țărănimea, intelectualitatea, si

celelalte categorii de oameni 
ai muncii, s-a creat șj $e dez
voltă unitatea moral-politica 
a întregului popor in jurul Par
tidului Comunist Român.

Crearea și dezvoltarea pro
prietății socialiste asupra mij
loacelor de producție formea
ză temelia relațiilor sociale de 
tip nou, de întrajutorare și 
colaborare între toți oamenii 
muncii, de la orașe și sate — 
români, maghiari, germani, 
sîrbi și de alte naționalii^ — 
înfrățiți în procesul muncii, în 
opera de făurire a socialismu
lui și comunismului în patria 
noastră.

Stăpîni pe mijloacele de 
producție, pe toate bunurile 
materiale, cetățenii patriei 
noastre au devenit, în același 
timp, făuritorii conștienți ai 
propriului lor viitor. In du
bla lor calitate, de producă
tori și în același timp de pro
prietari ai mijloacelor de pro
ducție, oamenii muncii, sin
gurii beneficiari ai tuturor bu
nurilor materiale și spirituale, 
participă la conducerea trebu
rilor economice și sociale j ca 
deținători suverani ai puterii 
politice și economice, ei par
ticipă la gosoodărirea avuției 
naționale, la conducerea tre
burilor obștești, la quvernarea 
întregii țări.

In condițiile societății socia
liste, în care dreptul la muncă 
este garantat, fără nici un fel 
de discriminare, și în care se 
înfăptuiește vechiul deziderat 
al clasei noastre muncitoare 
— „nici muncă fără pîinc, nici 
piine fără muncă” — fiecare 
cetățean apt de muncă are, 
potrivit Constituției, îndatori
rea do onoare de a munci. Ni
mănui nu-1 este îngăduit să 
realizeze venituri ca urmare 
a însușirii muncii altora, fiind 
interzisă obținerea de cîștiguri 
pe altă cale decît prin munca 
proprie, utilă societății.

Munca reprezintă o necesita
te pentru existența și progre
sul societății, pentru forma
rea și dezvoltarea multilatera
lă a personalității umane.

Partidul Comunist Român și 
statul nostru acordă o atenție 
deosebită educării tuturor 
membrilor societății, și în pri
mul rind a tineretului, prin 
muncă și pentru muncă, sti
mulării responsabilității socia
le pentru calitatea și eficien
ta muncii depuse. In orîndui- 
rea socialistă, munca și rezul
tatele sale constituie criteriul 
fundamental de apreciere a 
meritelor fiecăruia ■, munca 
pentru sine și munca pentru 
societate formează o unitate 
indisolubilă, se condiționează 
reciproc, spre bunăstarea fie
cărui om al muncii și 
șirea întregii societăți.

Muncind neobosit 
continua înflorire a 
sale, poporul român este în 
același timp un factor activ 
în viața internațională, în lup
ta pentru libertate și progres 
în întreaga lume, îmbină or
ganic patriotismul socialist cu 
internaționalismul -proletaj.

propă-

pentru 
patriei

(Continuare in pag. a 2-a)

FOARTE BINE!

— Da! Planul pe luna în 
curs va fi realizat! Vom da 
producția preliminată, dar 
vom efectua totodată și cei 
800 ml de pregătiri și cei 
320 ml de lucrări de inves
tiții pe care-i avem de fă
cut. Ne-a împiedecat mult 
o avarie la puțul 4, singura 
cale de evacuare a produsu
lui extras. Am pierdut în- 
tr-o zi 2 000 de tone. Plus de
cuplările de curent, preț de 
două nopți. Dar dacă mer
gem în ritmul ăsta. adică 
chiar dacă vom da în medie 
2 500 de tone la zi, vom ur
ca cu un procent do 24 de 
ore și finele lunii ne va găsi 
mulțumiți...

— Ați avut 
de a face parte 
legația care a reprezen
tat detașamentul comu
niștilor din Valea Jiu
lui la înaltul for de 
conducere al partidu
lui. Cu ce învățăminte 
ați revenit în mijlocul 
colectivului ?

Elocvente mărturii 
ale entuziasmului arză
tor depus pe filele jur
nalului marii întreceri, 
zilnic, de zeci și zeci 
de colective de tineri 
sînt cîteva din faptele 
lor pe care le inserăm 
azi, în aceste rînduri :

vîrstnici

Punerea în funcțiune a nou
lui puț cu schip prin care 
urmează să se extragă întrea
ga producție a E.M. Vulcan, 
(puțul „7 Noiembrie" nu mai 
face față volumului actual de 
transport) a preocupat mult 
conducerea exploatării. înce
perea probelor tehnologice, ri
dică unele probleme tehnice. 
Una din aceste probleme : con
fecționarea ghidajelor 
lice. ” ' 
s-au 
țări 
tătii 
dajelor respective cu posibi
lități proprii. Și pînă la urmă

mela-
Pentru procurarea lor 

întreprins studii și cău- 
pentru găsirea modall- 
de confecționare a ghi-

aceste posibilități au fost iden
tificate. Conducerile sectorului 
electromecanic și atelierului 
mecanic au înțeles să facă tot 
ce le stă în putință pentru a 
valorifica rezervele tehnice, 
experiența existentă la mina 
Vulcan, privind autodotarea. 
Sarcina confecționării ghida
jelor metalice pentru noul 
puț cu schip a fost încredin
țată comunistului Victor Ra
polțean. Echipa sa formată din 
lăcătușii
Teodor 
Duna 
rea de 
timp, de bună calitate. I s-au

Alexandru Vlădoiu, 
Cosmas și Nicolae 

și-a asumat răspunde- 
a executa lucrarea la

creat pentru aceasta și con
dițiile necesare; au fost con
fecționate diferite dispozitive, 
bancuri, o macara manuală 
absolut necesare în operațiile 
de construire a ghidajelor. în
drăzneala, inițiativa, dăruirea 
conștientă a fiecărui membru 
al echipei au învins greutăți
le, astfel că în ziua de 12 iu
lie a.c. cele 157 ghidaje me
talice pentru noul puț cu schip 
de la mina Vulcan — fiecare 
valorînd peste 1500 de lei — 
au primit din partea comisiei 
de recepție calificativul „foar
te bine".

Un cald FOARTE BINE și 
felicitări adresăm și noi lăcă
tușului Victor Rapolțean și 
ortacilor săi.

După o corespondență trimisă 
de Tudor MUCUȚA

— Pe ce vă funda
mentați supoziția. am 
spune, certitudinea că 
veți îndeplini planul 
pe iulie ?

— Fiecare loc de muncă al 
frontului nostru activ a fost 
..zonat“ cu cifre ferme. Să 
fiu mai explicit': colectivul dc- 
conducere a făcut preliminări 
maxime în ceea re privește 
volumul de cărbune care tre
buie extras. prevâzîndu-se 
responsabilități directe. Fie
care factor din conducerea 
minei și a sectoarelor, pe lin
gă atribuțiile firești de ser
viciu, răspunde în mod ne-

— Dezbaterile profunde, cu 
amplu caracter constructiv, 
raportul secretarului general 
al partidului. cu rezonanță 
fără precedent în inimile tu
turor constructorilor societă
ții socialiste multilateral dez
voltate, mi-au confirmat un 
principiu de viață: că tre
buie muncit cu stăruință și 
abnegație „pe tot frontul", 
cum vine vorba, fiecare să fie 
un participant activ, cu bra
țele și cu mintea, la efortul 
uriaș al țării de cucerire a 
piscurilor progresului și ci
vilizației. O pîrghie sigură 
care se cere acționată pentru 
obținerea acestui deziderat . 
ridicarea productivității mun
cii. A realiza — și va trebui 
să facem acest lucru — cin
cinalul in patru ani și jumă
tate nu-i deloc ușor. Ce se 
impune în mod expres la ti
ni tatea noastră ? Să facem cu 
toții tot ce este posibil pen
tru a onora exemplar. rit
mic. sarcinile de plan, nu
mai așa cîștigul mediu pe 
exploatare — deci nivelul de 
trai al minerilor noștri —va 
crește în continuare. Va tre
bui să urmărim cu atenție

• E.M. URICANI. Ute- 
ciștii din organizațiile nr. 5. 
nr. 7 și nr. 8, constituiri ad- 
hoc în „brigăzi de tine
ret", au avansat conducerii 
minei, organizației de partid 
o propunere: să li se per
mită intrarea, după orele de 
serviciu, in subteran, pentru 
a contribui mai substanțial 
la suplimentarea sporului 
de cărbune extras in cin
stea mărețului eveniment 
din viața țării. Rezultatul 
— citeva sute de tone de 
cărbune in plus la „activul" 
exploatării!

• E.M. PETRILA. Bri
gada dc tineret condusă de 
Arpad Radar, raportează, 
in ziua de 20 iulie, depăși
rea cifrei de 18 ml la 
întări. Continuind in 
lași ritm, angajamentul 
mat. pp luna in curs, 
putea fi net depășit !

îna- 
ace- 
asu- 

va

Pentru otelării:
380 tone de fier vechi

Preparatorii petrileni au 
continuat, cu bune rezultate, 
acțiunea de colectare a me
talelor vechi din fiecare colt 
al uzinei.

De la începutul anului și 
pină în prezent, colectivul pre
paration a colectat și expediat 
oțelarilor hunedoreni cantita
tea de 334 tone fier vechi.

adică cu 74 tone mai mulț de- 
cit a fost planificat.

Contribuția cea mai Însem
nată la această realizare au 
adus-o brigăzile de întreține
re de la secția preparare, pre
cum șj muncitorii de la pre
lucrare, gospodărie, transport 
și tinerii din organizația 
U.T.C. a uzinei.

• E.M. LONEA. Brigada 
de tineret condusă de Con
stantin Chițoi. una dintre 
brigăzile exploatării al că
rei entuziasm in muncă 
este recunoscut, a raportat, 
in ziua de 20 iulie, o depă
șire a planului cu 150 tone. 
Pentru a adăuga renumelui 
brigăzii încă citeva... valen
țe. Constantin Chițoi și or
tacii săi s-au angajat: „Vom 
mai da. pină la sfirșitul lu
nii, încă 150 tone supli
mentar !".

Alte trei brigăzi de tine
ret, de la aceeași exploata
re, recent constituite din 
rindul uteciștilor strungari, 
s-au angajat să confecțio
neze. in aceste zile, cit mai 
multe piese de schimb pen
tru stilpii hidraulici, evi
dent după orele de
gram.

pro-

V. T,

Am trăit zilele trecute un 
moment istoric de cea mai 
mare importanță pentru popo
rul nostru, marcat prin magis
tralul raport prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu la 
Conferința Națională a P.C.R., 
in care sint amplu analizate 
problemele dezvoltării și per
fecționării în continuare a 
vieții economice și sociale, 
pentru edificarea deplină a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră.

Document do inestimabilă 
valoare teoretică și practică, 
Raportul prezentat dc tovară
șul Nicolae Ceaușescu, la Con
ferința Națională a partidului, 
indică direcțiile și căile sigure 
pentru realizarea și depășirea 
prevederilor cincinalului 1971- 
1975, ale 
noastre 
creșterii 
poporului român, 
astfel de probleme, de impor
tanță determinantă pentru po
porul tării, Conferința se în
scrie în istoria României so
cialiste, ca un moment crucial 
pentru prosperitate și civiliza
ție. Se poate afirma cu certi
tudine că nu există domeniu 
de viață și sector de activita
te umană si socială asupra că
ruia raportul Conferinței să 
nu-și fi spus cuvîntul.

In mod Gwuv— —... ..----
referirile r.1.1..2 
bunăstării materiale și spiri
tuale a poporului, țelul su
prem al politicii partidului, și 
însăși rațiunea de a fi, a con
strucției socialismului.

„Partidul manifestă o grijă 
constantă in spiritul principi
ilor echității noastre socialis
te, pentru justa recompensare 
a oamenilor muncii care nu 
mai pot lucra, pentru asigura
rea unei bătrîneți lipsite de 
griji a cetățenilor țării. In a- 
cest spirit — arată raportul — 
Comitetul Central a hotărit 
ca pînă la sfirșitul acestui an 
să se majoreze și pensiile de 
asigurări sociale de stat. Creș
terea se va realiza diferen
țiat, urmărlndu-se atenuarea 
deosebirilor existente în ca-

dezvoltării patriei 
în perspectivă, ale 
nivelului de trai al 

Examinînd

deosebit am reținut 
privind creșterea

poporului, țolul ști-

drul uneia, și aceleiași catego
rii de pensionari".

Iată, așadar măsuri de mare 
însemnătate pe care — în 
spiritul echității socialiste — 
conducerea partidului nostru 
le-a preconizat și care au gă
sit un profund ecou în rîndul 
oamenilor muncii din muni
cipiul nostru, în special în 
rîndul pensionarilor.

Sînt nespus de mulțumit, că, 
prin aceste rinduri îmi pot 
exprima nu numai satisfacția 
pentru tmbună lățirea condiți
ilor de viață ale oamenilor 
înaintați în vîrstă, ci și hotă- 
rîrea mea, a noastră a tutu
ror celor care am muncit pen
tru acest prezent fericit, de a 
lupta în continuare cu puteri
le de care dispunem pentru 
înfăptuirea neabătută a hotă- 
rîrilor
a

Conferinței Naționale 
partidului.

Vasile BARDOCZ 
pensionar Petroșani

(— ----------
■ > izita a început cu o 

remarcă ;
— Trebuia să veniți 

miine...
Puțin contrariat. îl întreb 

pe secretarul - organizației 
de bază al secției brichetaj, 
a preparației Petrila:

— Nu aveți „realizări" ? 
Știam că vă numărați întot
deauna printre fruntași...

— Nu • e vorba dc asta. 
Miine am fi avut o ședință. 
Și la o ședință oamenii se 
„aprind"... aflați mai mul
te...

Și totuși, grație amabili
tății ing. Silviu Constan ti- 
nescu, șeful secției prepara
re a preparației am aflat 
destule...

...Primul semestru al anu
lui a însemnat realizarea 
planului în proporție de 
102,9 la sută. Traduse în to
ne. acești 12,9 la sută în
seamnă un „plus" de 4 737 
tone brichete. Luna iulie, 
cea mai FIERBINTE lună 
a anului nu se putea „abor-

V_____

da" dccît cu rezultate de 
temperatura arcului vol
taic. Pină acum depășirile 
de plan sint de 11,9 la su
tă. Zilnic secția brichetaj 
realizează peste 1 800 tone

mii tone brichete. Planul a 
fost realizat zi de zi. lună 
dc lună...

Intru cu secretarul orga
nizației de bază a secției 
brichetaj, tov. CONSTAN-

••••••••••••••••••••••••••••a»

De incandescența
arcului voltaic

•••••••••••••e••••••••••••••••
de brichete...

Despre inginerul SILVIU 
CONSTANT! NESCU îmi vor
besc oamenii (un om ener
gic. entuziast, adevărat IN
GINER — opinia cineva) 
sau, și mai exact. „cifrele". 
Din 1968 dc cind conduce 
această secție, oamenii săi 
au dat peste plan peste 56

TIN POPESCU, in secție.
Oamenii au chipuri de 

cărbune. Numai albul ochi
lor e mai strălucitor. Rog 
însoțitorul să-mi spună cite 
ceva despre ei. Îmi dau sea
ma că l-am cam pus in în
curcătură.

— Cam, greu. Toți sint 
parcă la fel dc buni. Să-i

dau pe toți _ nu se poate. 
Să-i „uit" pe cițiva dintre 
ei aș greși. Notați totuși: 
maiștrii Alexandru Felea, 
Petru Vintan, Aurel Todea, 
șeful de echipă Constantin 
Bușoniu, mecanicii de presă 
Ștefan Bilbă. Adam Cepoi, 
apoi pe Eugen Pop, Cornel 
Ursa. Să-i dăm și pe cei 
mai proaspeți „croi" : cei cu 
intervenția la malaxorul nr. 
1. Grigore Toderie. Ștefan 
Barcsay. Cornel Ursa, Eu
gen Pop.

— I-am mai
— Scricți-i de 
merită...

Depășirile
de lună cu lună, de zi cu 
zi, realizate de acest har
nic colectiv vorbesc convin
gător. Ne gindim acum să 
majorăm angajamentele, de
pășite de pe acum.

scris o dată, 
două ori că

substanțiale.

lucian STROCHI
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pro.ectare cu studii superioa
re din organizațiile respective

Salariile tarifare ale func
țiilor de geoloqi. chimiști. fi- 
sirieni. economiști, matemati
cieni etc., utilizate In atelie
rele de proiectare, sint cele 
aprobate pentru funcțiile co
respunzătoare din unitățile 
din grupa 111 de ramuri.

Salariile tarifar» ale perso
nalului din aparatul functio
nal slut cele aprobate pentru 
funcțiile corespunzătoare clin 
unitflti'e din grupa V d© ra- 
muri. La UuftiHle d« mtec-tn- 
re rare au sectoare $1 atelie
re de producție cu sarcini Im
portante. specifice altor ra
muri, salariile personalului 
respectiv si din aparatul func
tional sint rele prevăzute 
pentru grupa de ramuri corci- 
punzătoare.

ART. 117. — In activitatea 
de proiectare se va utiliza cu 
precădere forma de salariza
re in acord global, suma pe 
lucrări stabilîndu-se în așa fel 
îneît să exprime in mod cit 
mal real cantitatea si calitatea 
muncii necesare pentru exe
cutarea lor.

Personalul de proiectare ca
re lucrează în acord global 
primește, pe parcursul elabo
rării proiectului sau lucrării, 
avansuri lunare, roprczontînd 
80 la sută din salariul tarifar 
de încadrare, dar nu mai mul* 
de 80 la sută din suma sta
bilită pe proiect sau lucrare.

I.a predarea proiectului sau 
lucrării, suma totală stabilită 
pe lucrare se repartizează pe 
membrii colectivului. In func
ție de contribuția fiecăruia. 
Din suma cuvenită fiecărui 
membru al colectivului se 
scad avansurile, primite pe 
parcursul elaborării proiectu
lui sau lucrării, se retine o 
parte de 10 la sută, restitui
bilă după intrarea în func
țiune a lucrării respective și 
realizarea indicatorilor tehni- 
co-economicl prevăzuti în pro- 
'ectare, iar diferența se plă- 
tește proiectantului respectiv

Cu acordul proicctantilor, în 
iacul reținerilor pe proiect ce 
se fac pină la realizarea lu
crărilor si atingerea parame
trilor, se noate retine perso
nalului do proiectare o cotă 
din salariul tarifar, pînă la 
constituirea unei garanții, ca
re să ^reprezinte intre 20 la 
sută și un salariu tarifar lu
nar, diferențiată în raport do 
natura lucrărilor ce se execu
tă șl de durata pe care o au 
în mod obișnuit lucrările.

ART. 118. — Printre Indica
torii care condiționează acor
darea salariilor tarifare perso
nalului organizațiilor de pro
iectare, următoarele sarcini și 
indicatori stabilit! pe grupe de 
personal sînt obligatorii:

— pentru personalul de 
conducere si personalul din 
compartimentele funcționale, 
predarea la termen a proiec
telor și calitatea acestora 
confirmată de lipsa reclama
tul or i

— pentru personalul de 
proiectare, respectarea terme-

* nelor de predare a proiecte
lor și realizarea indicatorilor 
tehnico-economici prevăzut! în 
proiectul lucrării respective,

— pentru membrii perma
nent! ai comisiilor tehnico- 
economice, calitatea proiecte
lor $i lucrărilor avizate, con
firmată de lipsa de reclamați!.

ART. 119. — (1) In scopul 
stimulării personalului din or
ganizațiile de proiectare în 
căutarea și adoptarea unor 

f soluții care să ducă la redu
cerea valorii investițiilor, la 
realizarea unor indicatori teh- 
nTcc-economici superiori sau 
în găsirea altor căi de obți
nere a unei eficlențe econo
mice sporite, se pot acorda re
compense pentru realizarea ele 
economii, ca efect al soluții
lor de proiectare.

(2) La proiectele elaborate 
la care se obține o eficiență 
sporită, ce poale fi determi
nată ca mărime, se pot acorda 
recompense atit personalului 
din organizațiile de proiecta
re. cit și celui din unitățile 
de execuție, furnizoare de u- 
lilaje beneficiare ale investi
ției și din alte unități, care 
au contribuit la obținerea e- 
conomiilor.

Fondul de recompense se 
constituie dintr-o parte de pi 
nă la 10 la sută din econo
miile efective realizate, față 
de indicatorii tehnico-econo
mici aprobați prin studiile 
tehnico-economice.

(3) Pentru elaborarea unor 
proiecte care se evidențiază 
prin concepția generală și so
luțiile constructive alese, ob- 
ținindu-se o eficiență sporită, 
care creează economi! ce nu 
not fi măsurate, deoarece apar 
în timp și sini răspîndite la 
un număr marc de beneficiari 
ai soluției proiectate, se pot 
acorda recompense personalu
lui din organizațiile de proiec
tare, care a participat efectiv 
la elaborarea și realizarea 
proiectelor respective, din- 
tr-UD fond constituit priD a-

— analist principal gradul I, 
programator principal gradul I 1,48

— analist principal gradul II,
programator principal gradul II 1.27

— analist principal gradul III,
programator principal gradul III 1,09

— analist, programator 1,00

Numărul analiștilor (progra
matorilor) principali gradul 1 
se aprobă de conducerile mi
nisterelor, celorlalte organe 
centrale sau comitetele exe
cutive ale consiliilor populare 
județene și al municipiului 
București, in limita a G la șu
tă, iar cel al analiștilor (pro
gramatorilor) principali gra
dul II, in limita a 20 la sută 
din numărul total ai perso-

B. Activități
a) In domeniul invățăminlu- 

lui
ART. 131. — Sistemul de 

salarizare a personalului din 
unitățile de invățămînt tre
buie să contribuie la cointere
sarea materială a acestuia 
pentru îmbunătățirea continuă 
a activității de instruire și c- 
ducare a tinerelor generații, 
de însușire de către acestea 
a culturii qenerale. a cunoș

tințelor de specialitate și a 
deprinderilor practice necesa
re exercitării, la absolvire, a 
unor activități utile societății. 

plirarea unei cot* de 0 5 la 
sută asupra fondului de sala
rii planificai anual, fără a se 
depăși 25 la șută din fondul 
dr premiere anuală (gratlfh 
rații) din beneficiile realizate 
de organizația de proiectări'*. 
\cest fond se plătește din 
beneficiile realizate, în afara 
fondului de salarii planificat.

(41 Totalitatea premiilor ri 
recompenselor de care poale 
beneficia un salariat ne ba/a 
prevederilor alin. (2) și (3), 
inclusiv premiile anuale din 
beneficii, nu poate depăși, in 
cursul unui an calendaristic, 
6 salarii tarifare lunare de în
cadrare.

ART. 120. — Pentru reali
zarea de proiecte care se va
lorifică la export sau a unor 
proiecte caro duc la micșora
rea importului do mașini, u- 
tilaje sau materii primo, <© 
pot acorda recompense persoJ 
naiului de proiectare rare a 
participat efectiv la elabora
rea acestora. Recompensele 
'• acordă dintr-un fond de* 
pină la 5 la sută din echiva
lentul în lei a valutei reali
zate sau economisite.

ART. 121. — Nomenclatorul 
funcțiilor și clasele de sala
rizare. precum și alto regle
mentări specifice, cu privire 
2a salarizarea personalului din 
unitățile de proiectare, sint 
prevăzute In anexele legii.

h) In unitățile de operațiuni 
bancare șt de asigurări

ART. 122. — Remunerarea 
muncii personalului din uni
tățile de operațiuni bancare 
si de asigurări trebuie să co
intereseze acest personal la 
realizarea în bune condiții a 
sarcinilor legate de finanțarea 
și creditarea producției și in
vestițiilor, de perfecționarea 
controlului prin leu a eficien
te! activității economice, de 
asigurarea unei circulații bă
nești normale, precum șl de 
atragerea disponibilităților bă
nești ale populației.

ART. 123. — Salariile tari
fare ale personalului încadrat 
in funcții! de execuție și de 
conducere în unitățile de ope
rațiuni bancare și de asigu
rări, se diferențiază pe catego
rii de unități fiind corelate cu 
salariile din următoarele gru
pe de ramuri:

— sucursalele băncilor, gru
pa a IV-a de ramuri;

— direcțiile A.D.A.S. si 
C.E.C.. grupa a V-a de ramuri;

— direcțiile Loto-Pronosport, 
grupa a VI-a de ramuri.

ART. 124. — Salariile tarifa
re* pentru personalul din uni
tățile de operațiuni bancare 
și de asigurări se -acordă inte
gral, corespunzător timpului 
lucrat, la realizarea în între
gime a sarcinilor individuale 
sau colective, care decurg din 
planul de stat, din alte acte 
normative, din planul de mun
că al unității, precum și din 
regulamentele de organizare 
și funcționare.

ART. 125. — La unitățile 
de operațiuni bancare premii
le anuale (gralificațiile) se a- 
cordă dintr-un fond ce se con
stituie prin aplicarea unei 
cote de 2 la sută asupra fon
dului de salarii planificat a- 
"nual. Fondul de premiere n- 
nuulă se repartizează întregu
lui personal, proporțional cu 
salariul tarifar de încadrare și 
cu timpul lucrat, inclusiv — 
acolo unde este cazul — in
demnizația acordată cadrelor 
de conducere. Premiul maxim 
ce se poate acorda este de un 
salariu tarifar lunar.

ART. 126. — Casa de Eco
nomii și Conscmnațlun! va 
putea acorda premii salariați- 
lor altor unități, care au ob
ținut cele mai bune rezultate 
în acțiunea de atragere a dis
ponibilităților bănești ale 
populației, în limita unui fond 
anual prevăzut în planul de 
cheltuieli aprobat.

ART. 127. — Nomenclatorul 
funcțiilor, clasele de salariza
re și celelalte reglementări 
specifice, cu privire la remu
nerarea personalului din uni
tățile de operațiuni bancare și 
de asigurări, sînt prevăzute 
în anexele legii.

I) In centrele de calcul 
electronic

ART. 128. — Salariile ta
rifare ale personalului de 
execuție tehnic, economic 
și de altă specialitate și 
ale personalului de conduce
re, din centrele de calcul e- 
lectronic, sînt stabilite după 
salariile prevăzute pentru gru
pa a IlI-a de ramuri. Salariile 
tarifare ale cadrelor de con
ducere sint diferențiate pe 4 
grade de organizare a aces
tor centre.

Salariile tarifare ale perso
nalului din aparatul funcțio
nal sint cele stabilite pentru 
funcțiile ; corespunzătoare din 
unitățile din grupa V de ra
muri.

ART. 129. — Salariile tari
fare ale personalului de spe
cialitate, cu studii superioare, 
din centrele de calcul elec
tronic se diferențiază pe func
ții și grade profesionale, fiind 
ierarhizate astfel: 

naiului de specialitate cu stu
dii superioare, din unitățile 
de calcul electronic respec
tive.

ART. 130. — Nomenclatorul 
funcțiilor, clasele de salariza
re și indemnizațiile do condu
cere, precum și celelalte re
glementări specifice - cu privi
re la salarizarea personalului 
din unitățile de calcul sînt 
cele prevăzute in anexele le
gii.

ocial-culturale
în vederea integrării active în 
viața socială, precum și de
formare a concepției științifice 
despre natură și societate, de 
cultivare a dragostei fată de 
patrie și popor, fața de idea
lurile de pace, înțelegere în
tre popoare și progres social.

ART. 132. — (1) Salariile 
tarifare ale personalului di
dactic se diferențiază, la fie
care funcție și grad didactic, 
in raport cu calitatea activi
tății instructiv-educalive și 
științifice și cu vechimea in 
Invățămînt, prlntr-un număi 

dc* 5 gradații rar» se acordă 
din 5 în 5 ani de activitate 
In învățămint. La cadrele di
dactica salariile tarifare ast
fel stabilite cuprind și sporul 
pentru vechime. Pentru cadre
le didactice definitivate, ca- 
vr-șl desfășoară activitatea în 
loralltățile rurale cu condiții 
■ iooseblte, vechimea pentru 
a-ardarea unei gradații se

a) In învățămintul preșcolar. 
U. liceal, profesional și tehnic

Nr. Denumirea 
crt. funcției

1. Profesor cu studii 
superioare univer
sitare
— qradul didactic I _ 1,80 1.09 2,09 2,30 2,42
— qradul didactic II — 1.56 1.72 i ,no 1,99 2,00
— definitiv 1,34 1.41 1.56 1.64 1,80 1,88

2. Profesor cu insti-
tut pedagogic de 
3 ani
— qradul didactic I 1,56 1.72 1,80 1,09 2,00
— qradul didactic 11 1.34 1,48 1,56 1.72 1,80
— definitiv 1,15 1,21 1.34 1.41 1,56 1,64

3. învățător cu li-
ceul pedagogic 
— gradul didactic I 1.34 1.41 1,48 1,64 1,72
— gradul didactic II — 1,15 1.21 1,28 1.41 l,4R
— definitiv 1 00 1.05 1,10 1,15 1,28 1,34

b) In invdtămîntut superior

Vechimea în învățămint

Nr. Denumirea 3-5 s-to 10-15 15-20 20-25 peste îs
crt. funcției ani ani ani ani ani de ani

1. Profesor 1,90 2,00 2,10 2,19
2. Conferențiar — 1,55 1,62 1.71 1,81 1,90
3. Lector 1,10 1.15 1.21

1,10
1,33 1,40 1,55

4. Asistent 1,00 1,05 1,15 1.21 1,33

(3) Salariile tarifare ale ca
drelor didactice care iși des
fășoară activitatea în unități 
de învățămint de cultură ge
nerală, liceal, profesional și 
tehnic cu condiții deosebite 
pot fi cu 1-3 clase de salari
zare mai mari decît alo celor 
care activează în unitățile de 
învățămint obișnuite.

ART. 133. — (1) Cadrele di
dactice care, în afara obliga
țiilor de serviciu ale funcției 
didactice, îndeplinesc funcții 
de director și director adjunct 
do unitate-școlară și de șef 
de catedră în învățămintul su
perior, primesc pe lingă sala
riul tarifar indemnizații luna
re, care fac parte din salariul 
tarifar al funcției didactice.

(2) Pentru îndeplinirea func
țiilor de rector, prorector, de
can, prodecan, director educa
tiv de cămine studențești, pre
cum și pentru îndeplinirea al
tor funcții sau activități didac
tice, prestate în afara obliga
țiilor do serviciu de la func
ția didactică de bază, remune
rarea se face cu indemnizații 
lunare, care nu fac parte din 
salariul tarifar.

ART. 134. — Cadrelor di
dactice definitivate sau titu
larizate în învățămînt, înca
drate la ultima gradație, care 
au obținut rezultate deosebite 
în activitatea de învățămint și 
au o vechime de cel puțin 25 
ani în invățămînt, li se poate 
acorda o gradație de merit, în 
limita fondului de salarii pla
nificat.

Cadrele didactice cărora li 
se acordă gradație de merit 
au salariile tarifare majorate 
cu 2 clase de salarizare, față 
de cele prevăzute la ultima 
gradație, la vechimea de pe
ste 25 ani.

ART. 135. — (1) Personalul 
din unitățile de invățămînt be
neficiază de premii anuale 
(gratificați)') dintr-un fond ce 
se constituie prin aplicarea u- 
nei cote de 2 la sută asupra 
fondului de salarii planificat 
anual. Fondul de premiere se 
repartizează în raport cu con
tribuția fiecărui salariat la bu
nul mers al activității unității 
din care face parte. Pentru 
cele mai bune rezultate obți
nute în cadrul concursurilor 
de material didactic și pentru 
stimularea manifestărilor di
dactice și educative, persona
lul didactic poate fi premiat, 
din fondurile speciale destina
te acestui scop, conform re
glementărilor în vigoare.

(2) Comandanții Instructori 
ai detașamentelor de pionieri 
pot fi premiali pentru rezul
tatele obținute, dintr-un fond 
anual de premii repartizat de 
Consiliul de Miniștri la dis
poziția Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor.

(3) Cadrele didactice și per
sonalul lehnic-ajutător de spe
cialitate din învățămintul su
perior care au participat la 
lucrările de cercetare, proiec
tare, expertize, analize de 
laborator și alto lucrări de a- 
cest fel, executat pe bază de

Kr. crt Denumirea funcției

1. Medic primar de specialitate 2,07
2. Medic specialist 1,79
3. Medic primar de medicină generală 1,88
•I. Medic principal de medicină generală 1,71
5. Medic, medic secundar 1,55
6. Farmacist principal 1,62
7. Farmacist 1,47
8. Asistent medical principal 1,26
9. .Asistent medical 1,00

ART. 141. — Salariile tarifa
re ale personalului medico-sa- 
nitar, care lucrează în mediul 
rural sau în unele locuri șl 
specialități cu condiții deosebi
te de muncă, sînt mai mari cu 
1—2 clase de salarizare.

ART. 142. — Pentru rezulta
te deosebite obținute in asis
tența medicală a bolnavilor șl 
în activitatea științifică medi
cală se poate acorda, în limita 
fondului de salarii planificat, 
gradația de merit, cadrelor me
dicale încadrate la ultima gru- 
dațle și care au o vechime in 
munca sanitară de peste 25 de 
ani. Cadrelor cărora 11 se a- 
cordă gradația de merit au sa
larii tarifare majorate cu două 
clase de salarizare.

ART. 143. — Cadrele medico- 
sanitare care îndeplinesc func
ții de conducere primesc, pe 
lingă salariul tarifar corespun
zător funcției sau gradului pro
fesional, indemnizații de con
ducere lunare, diferențiate în 
raport cu mărimea unității pe 
care o conduc. Aceste indem
nizații fac parte din salariul ta
rifa».

poate reduce In 3 ani. Pen
tru «-adrr-lo didactico cu re
zultate deosebite în activita
te, de la toate formele do in» 
vătămird, vechimea pentru a- 
cordarpa gradațiilor se poato 
reduce la 4 ani.

(2) Ierarhizarea salariilor ta
rifam ale principalelor func
ții didactico este următoarea :

ohligatorlu de cultură qcncra-

Vechimea in Invățămînt

'-•■* 5-W 10-15 15-M ro-U pesta ts
ani *nl ani ani ani de ani

contracte de colaborare, pot 
beneficia do premii, în limita 
unei cote de pînă la 40 la 
sută din veniturile nete rea
lizate din sumele încasate, da
că lucrările respective au fost 
predate la termen și de cali
tate corespunzătoare. Premi
ile individuale nu pot depăși 
25 la sută din salariul tarifar 
realizat în perioada pentru 
care se face premierea.

ART. 136. — Cadrele didac
tice și specialiștii din produc
ție sau din alte domenii de 
activitate pot fi remunerați 
prin plata cu ora pentru acti
vitatea didactică de predare, 
seminarii, lucrări practice, des
fășurată în afara obligațiilor 
de muncă de la funcția de ba
ză, pentru acoperirea unor 
posturi vacante sau ai căror 
titulari lipsesc temporar, pre
cum și pentru îndeplinirea u- 
nor activități didactice, pen
tru care nu se justifică înfi
ințarea unor posturi.

Totalul sumelor încasate 
pentru îndeplinirea de activi
tăți didactice plătite cu ora 
nu poate depăși, în medie pe. 
an școlar (universitar), 50 la 
sută din salariul funcției di
dactice îndeplinite. Normele 
privind remunerarea prin pla
tă cu ora se stabilesc de Con
siliul de Miniștri.-

ART. 137.-— Nomenclatorul 
funcțiilor, clasele de salariza
re, precum și celelalte reqle- 
mentări specifice din unitățile 
de învățămînt, do toate grade
le și din uțiitățile aparținlnd 
învățămîntuîui sint prevăzute 
în anexele legii.

b) In domeniul ocrotirii să
nătății

ART. 138. — Aplicarea sis
temului de salarizare în uni
tățile sanitare trebuie să sti
muleze sporirea continuă a e- 
ficienței activității personalu
lui din acest sector, îndrepta
tă spre ridicarea nivelului de 
îngrijire a sănătății populației, 
prin intensificarea și ridica
rea nivelului calitativ al ac
țiunilor profilactice și curati
ve, printr-o înaltă ținută pro
fesională și etică, solicitudine 
și grijă (ață de oro, prin con
tinua îmbunătățire a pregăti
rii de specialitate, prin per
fecționarea din toate punctele 
de vedere a ocrotirii sănătă
ții publice în țara noastră.

ART. 139. — Salariile tari
fare ale personalului med'ro- 
sanilar se stabilesc pe func
ții și grade profesionale, dife
rențiate în raport do nivelul 
de pregătire și condițiile spe
cifice de muncă. Pentru func
țiile medico-sanitare cu pre
gătire superioară, precum și 
pentru personalul mediu și 
auxiliar sanitar, salariile tari
fare se stabilesc pe un nivel 
de bază și 6 gradații, iar pen
tru personalul elementar sa
nitar pe 5 gradații.

ART. 140. — Ierarhizarea sa
lariilor tarifare la nivel de 
bază a personalului de specia
litate medîco-sanitară, cu pre
gătire superioară și modic, es
te următoarea :

Coeficient de 
ierarhizare

ART. 144. — Personalul me
dical care locuiește și lucrează 
în circumscripțiile sanitare, ru
rale cu condiții grele și foarte 
grele de muncă, stabilite ca a- 
lare de Ministerul Sănătății cu 
acordul Ministerului Muncii, 
primește o Indemnizație lunară 
de 200—100 lei, far porsonalul 
mediu și auxiliar sanitar care 
lucrează în aceleași condiții, 
o indemnizație lunară de 100— 
200 lei.

ART. 145. — In vederea aco
peririi unor posturi vacante 
și în limita posturilor normate 
la unitatea respectivă, perso
nalul medico-sanilar cu pregă
tire superioară poate fi retri
buit cu ora pentru munca pres
tată în afara normei legale de 
muncă de la funcția de bază.

Totalul- sumelor încasate 
pentru activitatea plătită cu 
ora nu poate depăși 50 la sută 
din salariul tarifar al funcției 
îndeplinite.

ART. 146. — Pentru activități 
prestate în afara obligațiilor de 
serviciu, de la funcția do bază, 
cum sînt i acordarea asisten
tei în unitățile sanitara da c8- 

Jr© personalul didactic dln.fn- 
vățămlnlul superior. medic*>- 
farmaceullc, supliniri șl altele 
similare, personalul medlco-sa- 
nltar va fi plătit cu Indemniza
ții sau în condițiile reglemen
tării privind plain cu ora.

ART. 147. — Sporul pentru 
condiții periculoase do mun- 
< ii se acordă In sectorul sani
tar In sumo fix©. In limita a 
2<t la sulă din salariul tarifar, 
diferențiat după gradul <lo pe
riculozitate, pe categorii da 
personal.

ART. 148. - Determinare i 
locurilor, specialităților șl ca
tegoriilor do personal, la cam 
so pot aproba salarii tarifare 
majorate cu 1—2 clas©, pre
cum șl condițiile do remunera
te prin plata cu ora, so sta
bilesc do Consiliul do Mi
niștri.

ART. 149. - Nomenclatorul
funcțiilor, clasele de salarizare, 
precum sl allo reglementări 
specifice salarizării personalu
lui din unitățile medico -sanita
re sint prevăzute în anexele 
legii.

c) In unitățile de artă, cultu
ră. presă șl alto activități soci 
al-culturale.

ART. 150. — Sistemul do sa
larizare a personalului din uni
tățile» de artă, cultură și presă 
trobulo să stimulez© lucrătorii 
din accslo sudoare, să-și spo
rească continuu aportul lor la 
îmbunătățirea activității unită
ților 1n care lucrează, îndrep
tată spre rormarea omului nou, 
cu o înaltă conștiință socialis
tă, un profil moral-politic Îna
intat și un larg orizont do cul
tură.

AR.T. 151, — In unitățile do 
artă și cinematografic salarlilo 
funcțiilor du specialitate artis
tică se diferențiază pe grade 
profesionale ș| genuri artls- 
tico, în raport de complexitatea 
genului și do importanța insti
tuției artistice în care se desfă
șoară activitatea.

ART. 152. — Cadrele de spe
cialitate artistică care îndepli
nesc funcții de conducere, in 
a Tara obligațiilor de serviciu 
du la funcția de bază, au drep
tul la o indemnizație de condu
cere. Indemnizația se diferenți
ază în raport de mărimea și 
complexitatea unității și se a- 
cordă în afara salariului tari
far pe care-1 primesc pentru în
deplinirea obligațiilor de ser
viciu de la funcția artistică ce 
o dețin în aceeași unitate.

ART. 153. — (1) Salariile ta
rifare ale personalului artistic 
din arta și cinematografie se 
acordă la realizarea integrală a 
obligațiilor (sarcinilor) indivi
duale, corespunzător timpului 
lucrat.

Pentru personalul de condu
cere din unitățile de artă, sa
lariile tarifare și, după caz, in
demnizațiile de conducere se 
acordă la realizarea integrală 
a sarcinilor privind asigurarea 
unor spectacole și concerte do 
calitate corespunzătoare și în
deplinirea planului de venituri 
al unității.

(2) Atunci cîntl sarcinile pro
prii ale cadrelor artistice din 
unitățile de spectacole și con
certe și ale personalului de 
specialitate din echipele d© fil
mare ale studiourilor cinema
tografice nu se realizează din 
vina acestora cum ar fi refuzul 
de a fi distribuite, neparticipa- 
rea la spectacole, concerte, re
petiții și altele similare, sala
riul tarifar lunar poale fi 
redus sau chiar să nu fie acor
dat în raport direct de conse
cințele nerealizării sarcinilor a- 
supro activității» unității.

ART. 154, — La unitățile de 
artă fondul de premiere anua
lă se poate completa cu o par
te de pînă la 50 la sută din ve
niturile nete realizate peste ce
le planificate. Sumele cu care 
se completează fondul de pre
miere nu pot fi moi mari decît 
fondul de premiero anuală con
stituit și se eliberează în afa
ra fondului de salarii planifi
cat. In asemenea situații, pre
miile individuale maximo pot 
fi de pînă la trei salarii tarifare 
lunare de încadrare.

ART. 155. — Personalul din 
echipele de filmare, precum și 
cel din atelierele și secțiile de 
bază ale studiourilor cinema-

C. Administrația de stat
a) In organele centrale de 

stat
ART. 165. — Sistemul de

salarizare trebuie să asigure 
atragerea în aparatul organe
lor centrale de stat a cadrelor 
cu calificare înaltă, *cu expe
riență în domeniul de activi
tate respectiv, cu capacitatea 
organizatorică și de sinteză, 
receptive la cerințele progre
sului tehnic șl științific, cu te
meinică pregătire politico- 
ideologică șl ridicat simț de 
răspundere față do îndeplini
rea sarcinilor, față de intere
sele statului.

Totodată, aplicarea sistemu
lui de salarizare în adminis
trația de stat trebuie să sti
muleze în rîndurile personalu
lui grijă și solicitudine față 
de cerințele și propunerile ce
tățenilor, combativitate față 
de manifestările de birocra
tism și maximă operativitate 
In rezolvarea problemelor ri
dicate de unitățile subordo
nate.

ART. 166. — (1) Salariile 
tarifaro ale personalului de e- 
xecuție tehnic, economic si 
do altă specialitate, ale șefi
lor de serviciu și de birou și 
ale asimilaților lor, ale perso
nalului funcționăresc, precum 
și ale personalului adminis
trativ de întreținere și de pa
ză, din aparatul organelor cen

Salariile din Gr"Pa dc rarour»
ministere 100 la sută j jj m jy v Vl

Salarile din
centrală 105

Salariile din 
întreprinderi 105

Salariile tarifare ale funcți
ilor de execuție tehnice, eco
nomice și de altă specialita
te din ministere și celelalte 
organe centrale, cu excepția 
unor cazuri prevăzute de lege, 
sint mai mari cu o clasă de 
salarizare decît cele ale func
țiilor corespunzătoare din cen
tralele aparținlnd grupei a 
IILa de ramuri. 

fogrnffce, care contribuie la 
realizarea filmelor, poale be
neficia du premii pentru rea
lizarea do economii fală do 
costul do (teviz nl filmului, 
dintr-o cotă de pină la 30 la 
sută din economia realizată, in 
funcție de categoria do colita* 
le obținută. Mărlmv-a premiu
lui individual pentru ecommri 
nu ponte depăși pe nn 3 salarii 
tarifare lunare do încadrare.

ART. 156. — Personalul din 
unitățile de artă și cinomato- 
grafio mai poale beneficia șl «l© 
unele premii penlru realizări 
deosebit do importam© In do
meniul creației artistice și lite
rare, al artelor Interpretative ri 
al difuzării culturii, co sini sta
bilii© prin legea (le organizare 
a Consiliului Culturii și Educa
ției Socialisto.

ART. 157. - Ip unității© de
presă, salariil© tarifare ale 
personalului do specialitate se 
stabilesc diferențiat pe 5 nive
luri de salarizare in raport cu 
importanța și specificul activi
tății unităților respective.

ART. 158. — In funcții d© 
' publiclst-comenlator la ziare 

■ i publicații, la redacțiile Agen
ției RomAnc de Presă Agcrpres 
și ale Comitetului do Stat al 
Radiotoleviziunii pot li înca
drați, cu aprobarea Uniunii Zi
ariștilor, cel mull 10 la sută 
din numărul personalului re
dacțional cu studii superioare.

ART. 159. — Numărul pos
turilor do lector principal I 
la Direcția Generală a Presei 
și Tipăriturilor poale fl de 
col mult 8 la sulă, Iar col al 
posturilor do lector principal 
II de cel mult 12 la sută din 
numărul total do posturi din 
activitatea de lectură, la car© 
se cer studii superioare.

ART. 160 — Jn edituri, u- 
nități do cultură și unități de 
documentare, salarill© tarifaro 
alo personalului do specialita
te se stabilesc pe funcții sau 
grade profesionale, diferențiat 
pe categorii de unități.

Pe funcțiile de lector prin
cipal I și redactor principal I 
în edituri pot fi încadrați, cu 
aprobarea Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, cel 
mult 10 la sută din numărul 
personalului redacțional cu 
studii superioare.

ART. 161. — Prevederii©
art. 156 referitoare la premie
rea pentru unele realizări 
deosebit de importante în do
meniul creației artistice și li
terare se aplică și per-, 
sonalului din unitățile do cul
tură.

ART. 162. — In unitățile do 
educație fizică șl sport se pot 
plăti cu ora cadrele de specia
litate pentru acoperirea unor 
posturi vacante sau ai căror 
titulari lipsesc temporar, pre
cum $i în cazurile în care 
activitatea nu justifică înfiin
țarea unui post cu norma în
treagă;

Plata cu ora se face pen
tru munca prestată în afara 
programului de lucru de la 
funcția de bază. Totalul su
melor care pot fi plătit© nu 
poate depăși în medie pe an, 
pentru un cadru de specialita
te, 40 la sută din salariul 
funcției îndeplinite.

ART. 163.  Completarea
fondului de premiere anuală 
cu o parte de pină la 50 la 
sută din veniturile nete rea
lizate peste cele planificate, 
prevăzută penlru unitățile d© 
artă, se aplică în mod cores
punzător și la unitățile de 
presă, edituri, unități de cul
tură, de documentare și de e- 
ducație fizică și sport, finan
țate de la buget, autofinanțate 
din mijloace extrabugetare 
sau subvenționate de la bu
get.

ART. 164. — Nomenclatorul 
funcțiilor și clasele do salari
zare ale personalului din uni
tățile de artă, cinematografie, 
presă, edituri, unități de do
cumentare și unități de cultu
ră, precum și alte prevederi 
referitoare la remunerarea 
muncii personalului din unită
ții© respective, precum si no
menclatorul funcțiilor și cla
sele do salarizare pentru uni
tățile do educație fizică și 
sport sînt prevăzute în anexe
le legii.

trale de stat, se diferențiază 
în cadrul aceleiași funcții, pe 
un nivel de bază și pe grada
ții.

(2) Salariile tarifare alo 
funcțiilor de conducero 
a direcțiilor și ale celor asi
milate cu acestea, din apara
tul organelor centrale de stat, 
se stabilesc fără gradații. La 
aceste salarii se adaugă o in
demnizație de conducere, di
ferențiată pe funcții și în ra
port cu complexitatea și im
portanța activității respective.

(3) Salariile tarilaro alo per
sonalului din ministere șl ce
lelalte organe centrale nu so 
diferențiază po grupo de ra
muri. Salariile funcțiilor do 
conducere sînt celo ale funcți
ilor corespunzătoare din cen- 
tralelo de grad special apar- 
Unind. ramurilor cuprinse la 
grupa III, cu excepția unor 
cazuri prevăzute In anexele 
legii.

Salariile tarifare alo func
țiilor do conducere din mi
nistere și celelalte organe 
centrale (directori generali, 
directori, șefi do servicii și 
șeii de* birou) so diferențiază 
față de salariile tarifare alu 
funcțiilor corespunzătoare din 
centralei© și întreprinderile 
de grad special, aparținlnd ce
lor 7 grupe de ramuri, după 
cum urmează :
in procent© —

105 100 95 90 86 86

100 95 90 86 «2 78

Salariile personalului func
ționăresc șl ale personalului 
administrativ do întreținere și 
de pază sînt de regulă cu 
1-2 clase mai mari ca cele alo 
funcțiilor corespunzătoare din 
centrale și întreprinderi.

(4) Jn aparatul organelor 
centrale de stat se pot utiliza 
șJ funcțiile de Inginer (econo

mist, chimist, fizician etc.) 
principal I și 11.

Numărul posturilor «le ingi
ner (economist, chimist, flzl- 
i ian ©Ir.) principal I poate fi 
«Jn < <1 mult 5 la 8Utd, Iar nu
mărul posturilor do Inginer 
(economist, chimist, fizician 
**tc ) principal II ponto fi (I© 
< el mult 19 la sulă din nu
mărul total de posturi la caro 
se cor studii superioare, «lin 
aparatul organelor central© 
respectiv©

Stabilirea cotoi concret© - 
In cadrul acestor limit© 
pentru flecar© organ central, 
so far© do către ministered© 
sl <oldallo organ© centrale, 
i ii acordul Ministerului Mun- 
«ii.

AHT. 167. — (I) La persona
lul din aparatul organelor cen
trale, < ar© coordonează acti
vitatea unor ramuri economi- 
, e, ocordarc.i solnriilor tari
laro i ste con(liținn«ată do rea
lizarea a doi pină la patru in
dicatori sau sarcini de plan, 
corespunzător speclliciului ac
tivității-

(2) Penlru personalul (lin 
ministerele și organele cen
trale do sinteză economica și 
«lin orqanolo centrale caro co
ordonează activități cu ca
racter social-cultural, acorda
rea salariilor integral© est© 
condiționată de realizarea 1n 
întregime a obligațiilor caro 
decurg din planul dc stal, din 
alto ăcto normative, precum 
si din planurile dc muncă și 
din regulamentele do organi
zare și funcționare, ce revin 
fiecărui salariat sau compar
timent în îndeplinirea atribu
țiilor șl sarcinilor insliluțloi 
respective.

La compartimentele care 
răspund do îndeplinirea unor 
indicatori prevăzuti in planul 
de stat, acordareu salariilor 
tarifare se face in funcțio do 
gradul do realizare a acestora. 
Conducerile organelor centra
le do stat sini obligate să 
stabilească penlru fiecare com
partiment și pentru fiecare lu
crător in parte sarcini si a- 
tribuții precise, în așa fel in
cit de pe o parte să se asi
gur© folosirea rațională și în
cărcarea echilibrată a Între
gului personal, iar po de altă 
parte să existe o posibil it ale 
cit mai concretă de măsura
re a muncii In vederea remu
nerării In raport cu munca e- 
fectiv depusă de fiecare.

ART. 168. - (1) Nomencla
torul funcțiilor din aparatul 
organelor centrale, precum și 
clasele do salarizare și in
demnizațiile de conducere sînt 
prevăzute în anexele legii.

(2) In aparatul organelor 
centrale, raportul dintre nu
mărul posturilor do execuție 
și al celor de conducere este 
de cel puțin 4. Servicii se pot 
înființa numai cu cel puțin 5 
posturi, iar birouri cu cel pu
țin 3 posturi.

ART. 169. — Nomenclatoa
rele funcțiilor, salariile tarifa
re și indemnizațiile de condu
cero alo personalului din u- 
nitățile teritoriale de statis
tică, din inspectoratele terito
riale pentru controlul gospo
dăririi fondurilor fixe, insta
lațiilor, apnratajului de măsu
ră și control, cazanelor, com
bustibilului și energiei, din 
inspectoratele județene pentru 
controlul calității produselor, 
din filialele județene ale ar
hivelor statului, din Oficiul 
central pentru plata pensiilor 
și din Oficiul de evidență a 
documentelor de asigurare sub
ordonate unor ministere și 
altor organe centrale, sînt pre
văzute în anexele legii.

b) In organele localo de stat

ART. 170. — Prin aplicarea 
sistemului de salarizaro la 
personalul din aparatul orqa- 
nolor locale de stat trebuie 
să se asigure mobilizarea a- 
cestuia la continua îmbunătă
țire a activității de îndepli
nire a obiectivelor de dezvol
tare economică, social-cultu- 
rală și edilitar-gospodărească 
a orașelor și comunelor, pre
cum și la întărirea răspunde
rii și solicitudinii pentru re
zolvarea tuturor problemelor 
ridicate de cetățeni, la res
pectarea strictă a legalității și 
disciplinei socialiste.

ART. 171. — Salariile tari
fare ale personalului de exe
cuție tehnic, economic și de 
altă specialitate, personalului

0. Unități de justiție, procu atură și a bitraj
ART. 176. — Sistemul de sa

larizare in unitățile de justi
ție, procuratură și arbitraj tre
buie să stimuleze personalul in 
îndeplinirea sarcinilor ce te re
vin îr\ întărirea continuă a le
galității socialiste, in activita
tea do apărare a proprietății 
obștești, do prevenire și dc 
combatere a infracțiunilor do 
orice fel, in apărarea cuceriri
lor revoluționare al© poporului, 
in creșterea operativității la 
soluționarea cauzelor, precum 
și in ridicarea rolului instan

Denumirea (unctiei Coeficieniul de ierarhizoie

Judecător gradul I, procuror 
gradul I Ia unitățile județene ■ 1,27

Arbitru de ștaț gradul l 1.21

Judecător gradul I, procuror 
gradul l la unitățile județene 1.15

Judecător gradul 1, procuror 
gradul I la unitățile locale 1,10

Arbitru de stat gradul 11 1,10

Judecător gradul 11, procuror 
gradul ll la unitățile locate 1,00

(2) Salariile tarifare pentru 
funcțiile de conducere a unită
ților de justiție, procuratură și 
arbitraj se diferențiază pe ca
tegorii de unități și se stabi
lesc fără gradații. La aceste sa
larii se adaugă o indemnizâll© 
de conducere diferențiată pe 
funcții, în raport cu complexi
tatea șl importanta activității 
respectiv©.

ART. 178. - La unitățile de 
justiție, procuratură șl arbitraj, 
salariile tarifare se acordă in
tegra), corespunzător timpului 
lucrat, la realizarea în întregi

de conducero, personalului 
funcționar©'*, precum șl per
sonalului administrativ de în
treținere ți do pază din apa
ratul comitetelor executive alo 
consiliilor populare județene, 
municipal©, orășenești și co
munal© și din organele localo 
do specialitate «le pe lingă 
comitetele executiv© al** con
siliilor popoare, so diferen
țiază, ca și in celelalte unități 
din economie, In cadrul a- 
celeiași funcții, «Jupă caz, po 
un nivel de bază șl pe grada
ții, sau cu salarii fixe In car© 
s© adaugă o Indemnizație da 
conducere.

Salariilo tarifare ale func
țiilor de execuți© tehnice, o- 
rnnomic© și de altă speriuliltt- 
to din aparatul comitelclor o- 
xecutive alo consiliilor popu
lar© și din cadrul organeloc 
locale do speciolitot© ale a- 
ceslora sini : la judele și mu
nicipiul București, cele apro
bate prin prezenta lego, pen
tru funcțiile corespunzătoare 
din grupa a IV-a de ramuri, 
iar la municipii, orașe șl so< • 
toarele municipiului Bucuroșii, 
cele aprobat© pentru grupa a 
V-a de ramuri.

AHT. 172. — (I) Salariile 
funcțiilor de conducere, de la 
șefi do birou, inclusiv In sus, 
din aparatul comitetelor exe
cutive ale consiliilor popular** 
municipale — exclusiv muni
cipiul Bucuroșii — orășenești 
și comunale, din orqnnel© lo
cate de specialitate de pe lin
gă comitelelo executive al© 
consiliilor populare, so dife
rențiază po 2-3 categorii, în 
raport cu mărimea și comple
xitatea activității unităților.

(2) încadrarea in categorii a 
unităților prevăzut© la alinea
tul (!) so face do către comi
tetele executive ale consiliilor 
populare județene și ol muni
cipiului București, împreună 
cu ministerele și celelalte or
gane centrale interesate, cu n- 
cordul Ministerului Muncii, po 
baza normelor aprobate de 
Consiliul de Miniștri.

ART. 173. — (1) Salariile 
tarifare ale funcțiilor de me
dic, director și medic Inspec
tor din direcțiile sanitare, pre
cum șl cele ale funcțiilor de 
inspector școlar din inspecto
ratele școlare subordonate 
consiliilor populare, se for
mează din salariul tarifar d 
fpneției medicale, respectiv 
didactice Vi ° indemnizație? 
lunară. In același mod se for
mează și salariile tarifare ale 
Inspectorilor din cadrul comi
tetelor de cultură și educa
ție socialistă, care sint cadre 
dideactice și provin din Invă- 
țămînt.

(2) Președinții și vicepre
ședinții comitetelor dc cultu
ră și educație socialistă, cu 
funcția de bază 1n alte unituti, 
primesc pentru activitatea ce 
o desfășoară in cadrul acestor 
comitete o .indemnizație, sta
bilită prin anexele la prezen
ta lege, care nu face parte din 
salariul tarifar.

ART. 174. — Nomenclatoare
le funcțiilor și clasele de sa
larizare ale personalului din 
aparatul propriu și din orga
nele locale de specialitate ale 
comitetelor executive - ale con
siliilor populare, precum și al
te reglementări specifice sini 
prevăzute în anexc-lc legii.

Tn aparatul propriu și în 
organele localo de specialita
te ale comitetelor executive 
ale consiliilor populare, rapor
tul minim dintre numărul func
țiilor de execuție și al celor 
de conducere diferențiat la 
județe și municipiul Bucu
rești este de 3-4, iar la mu
nicipii, orașe și sectoarele mu
nicipiului București esle de 
2,5-3,5.

In acest calcul nu se cu
prind funcțiile eligibile și se
cretarul comitetului executiv 
ai consiliului popular respec- 
tiv.

ART. 175. — Pentru persona
lul din direcțiile consiliilor 
populare județen© și al muni
cipiului București, care func
ționează in regim economic, 
precum și pentru personalul 
din aparatul comitetelor execu
tive ale consiliilor populare și 
din unitățile finanțate de la 
buget, acordarea salariilor in
tegrale, corespunzător timpului 
lucrat, se face conform preve
derilor ari. 167 din prezenta le
ge.

țelor judecătorești, a unităților 
de procuratură șl arbitraj in 
formarea și promovarea unei 
atitudini corecte fală de lege 
și de îndatoririle cetățenești.

ART. |77. — (1) Salariile ta
rifare ale personalului de spe
cialitate de execuție și ale per
sonalului auxiliar din unikdiie 
de justiție, procuratură și ar
bitraj se diferențiază pe func
ții și grade profesionale, pe un 
nivel de bază și gradații. :a 
principalele funcții, fiind ie
rarhizate astfel;

me a sarcinilor individuale au 
colective care de. urg dm ane
le normative, din planurile de 
muncă ale unllfiliior respecti
ve, precum și din regulamente
le de organizare și functiona
ry.

ART. 179. - \.ii '.eacldiorul
funcțiilor, Jdse!<- *ie saian .*- 
re și indeiniKz.itnlv ,je condu
cere ale personalului din unită
țile du justiție, procuratură și 
arbitraj sini prevăzute in a- 
nexele legii.

(Continuare in pag. a 8-a)
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PARTEA A ll-A

Relațiile de muncă din unitățile 
socialiste de stat

CAPITOLUL I

încadrarea $1 promovarea In munci 
Contractele de munci

\RT. 65. — te Republica 
6 " iallslă România, «nlrcțloha- 
rea și pregătirea cadrelor, re
partizarea lor pe ramtirl do 
activitate 5? fn~ în cnnteTmi- 
ta'e cu prevederii? planului 
de «lat de tlczvcltere a eco
nomiei naționale.

încadrarea th muncă a undi 
nersonha întl'-o unitate socia
lista do stat se face în rapoTt 
cu nevoile unității. ținlndu-sc 
seama do aptitudinile, pregă
tirea profesională si preferin- 
tete sale, precum sl de înde
plinirea altor corint? specifi
ce muncii pe caro urmează să 
o presteze, în condițiile legii.

\RT. 63. — încadrarea în 
muncă se face pe baza verifi
cării aptitudinilor si .1 pregă
tirii profesionale, prin probă 
practică, examen, -oncurs ori 
termen de încercare, în con
dițiile prevăzute de lege. În
cadrarea în muncă se poate 
Tace fără examen, concurs sau 
i!te formă de verificare a ap
titudinilor si pregătirii profe
sionale. la unitățile nou în- 
liințatc, în cazul absolvenților 
instituțiilor de învătămînt. re
partizați de OTganele compe
tente, transferului în interesul 
serviciului, al ocupării func
țiilor elective, al schimbării 
locului de muncă în aceeași 
unitate, ca urmare a unei re
comandări medicale, cum și 
în alte cazuri prevăzute de 
lege.

Celor ce urmează a fi înca
drați în muncă trebuie să li 
se facă, un examen medi
cal, pentru a se stabili dacă sta
rea sănătății le permite să în
deplinească munca ce li se în
credințează.

ART. 64» — încadrarea în 
muncă se realizează prin în
cheierea unui contract indivi
dual de muncă. Contractul in
dividual de muncă se încheie 
în scris si va cuprinde obliga
ția persoanei încadrate în 
muncă de a-și îndeplini sar
cinile ce-i revin, cu respecta
rea ordinii $1 disciplinei, a 
legilor țării. precum și înda
torirea unității de a asigura 
condiții corespunzătoare pen
tru buna desfășurare a acti
vității, de a o remunera în 
raport cu munca prestată și 
de a-i acorda celelalte drep
turi ce i se cuvin.

In contract se va prdclza 
daca persoana încadrată în 
muncă urmează să desfășoare 
activitate într-o anumită rază 
determinată sau în localități
le unde interesul serviciului 
cere să fie trimisă.

ART. 65. — încadrarea în 
muncă a fiecărei persoane va 
fi adusă la cunoștința colec
tivului din compartimentul în 
care urmează să lucreze, indi- 
cindu-i-sc drepturile și obliga
țiile ce-i revin, sarcinile pe 
care le are de îndeplinit, pre
cum și normele de protecția 
muncii.

ART. 66. — Persoana înca
drată in muncă poale fi dele- 

■ gxtă sau detașată de condu
cerea unității să îndeplinească 
anumite lucrări ale acesteia 
:n afara locului său de mun
că, în condițiile prevăzute de 
lege.

De asemenea, persoana în
cadrată în muncă poate fi 
transferată în interesul servi
ciului ori la cerere, în condi
țiile legii. Transferul în inte
resul serviciului nu poate a- 
vea Joc în cazul 1n care per
soana ce urmează a fi tran
sferată nu este de acord, pen- 
iru motive de sănătate dove
dite cu certificat medical, pre
cum și în alte situații temei
nic justificate.

ART. 67. — Contractul de 
muncă se încheie pe- durată 
nedeterminată.

In anumite situații, contrac
tul de muncă se poate încheia 
și pe durată determinată, în 

, cazul înlocuirii titularului ți
nui post care lipsește tempo
rar do la serviciu și căruia 
unitatea este obligată să-i 
păstreze postul, pentru pres
area unor munci cu caracter 
sezonier, precum și a altor 
activități cu caracter tempo
rar. Regimul juridic al per
soanelor cu contracte pe du
rată determinată se stabilește 
prin lege, ținîndu-se seama de 
specificul activității șî vechi
mea lor în muncă.

ART. 68. — In cazul trimi
terii la o școală sau curs de 
calificare. perfecționare ori 
■•pecia) izare, cu scoatere din 
producție, contractul de mun
că se completează printr-un 
act adițional în care se pre
vede îndatorirea persoanei în- 
r adrate în munca de a lucra 
în unitate o anumită perioa
dă stabilită prin lege.

ART. 69. — Pentru persoa
nele care, fiind încadrate în 
munră, sint chemate să-și sa
tisfacă serviciul militar, con
tractul de muncă se menține. 
Iar această perioadă consti
tuie vechime neîntreruptă în 
aceeași unitate; ce) in cauză 
are obligația să revină la lo
cul de muncă in termen de 
30 de zile de la satisfacerea 
serviciului militar.

Tn cazul satisfacerii servi
ciului militar de către o per
soană cu care s-a încheiat ac
tul adițional prevăzut la art. 
68, care se află în perioada 
stabilită prin acel act, durata 
serviciului militar nu intTă în 
calculul timpului prevăzut în 
actul adițional. De asemenea, 
această durată nu Intră în 
calculul perioadei de stagiu 
în muncă, prevăzută pentru 
absolvenții repartizați în pro
ducție, care au obligația e- 
fectuării unui astfel de sta
giu.

\RT. 70. — La IncâdrăHa 
în funcție a conducătorilor de 
unități șl a Altor cadre de 
• onducero - «tibilitc do mi
nistere, celelalte organe cen
trale si i <>mit?tel? executiv? 
al? consiliilor populare jude
țene și al municipiului Bucu
rești — se încheie un cott- 
tract-augojatnont. Contraclul- 
angajament, In afară do clau
zele prevăzute la ari. 84. cu- 
prinde: Angajamentul șl răs
punderea acestora do a păs
tra, apăra șl valorifica h un 
nivel superior bunurile încre
dințate j do a restitui •— la 
termenele si în condițiile le
gi; — valoarea mijloacelor 
materiale pe rare statul le-a 
pus la dispoziția colectivului 
de muncă pe care-1 conduce; 
de a preda, atunci cînd va fi 
cazul. fondurile materialo și 
bănești de rare răspund; do 
a lua măsurile necesare pen
tru buna gospodărire a uni
tății, pentru introducerea teh
nicii noi și a tehnologiilor a- 
vansate și creșterea eficientei 
economice a întregii activități.

ART. 71. — Lâ încadrarea 
în funcție a persoanelor pre
văzute la art. 70, se va proce
da la predarea și preluarea cit 
proces-verbal a fondurilor 
materiale si bănești de care 
urmează să răspundă ; preda- 
rea-preluarea se face în pre
zenta unei comisii special 
constituite de către organul 
ierarhic superior și din care 
face parte și delegatul aces
tui organ.

ART. 72. — Promovarea
persoanei încadrate in muncă 
in funcții sau categorii su
perioare se face în raport 
cu nevoile unității, țlhîndu-se 
seama de condițiile prevăzu
te pentru ocuparea postului, 
de calitățile personale, precum 
și de rezultatele obținute în 
realizarea sarcinilor. Promo
varea se face pe bază de pro
bă practică, examen sau con
curs, conform prevederilor le
gale.

La promovarea în funcții sfe 
tine, totodată, seama de pre
gătirea politică, de aptitudini
le organizatorice si de condu
cere ale celor ce urmează a 
fi încadrați în asemenea func
ții, precum și de aprecierile 
și recomandările colectivului 
de muncă în care și-au des
fășurat activitatea.

ART. 73. — Intre unitate, 
pe de o parte, sl colectivul de 
oameni ai muncii, pe de altă 
parte, se încheie un contract 
colectiv de muncă, menit să 
contribuie la organizarea su
perioară a muncii, la întărirea 
disciplinei și mobilizarea tutu
ror eforturilor pentru îndepli
nirea planului, la îmbunătăți
rea continuă a condițiilor de 
muncă și de viată din uni
tate.

Prin contractul colectiv se 
stabilesc măsurile pe care co
lectivele oamenilor muncii și 
conducerea unității se anga
jează să le ia în scopul uti
lizării mai bune a capacității 
de producție, al creșterii pro
ductivității muncii, reducerii 
consumurilor specifice și a 
prețului de cost, precum si 
pentru obținerea de economii 
și beneficii peste nivelul pla
nificat, îmbunătățirea calită
ții produselor, creșterea efi
cienței activității economice.

ART. 74. — Contractul co
lectiv de muncă stabilește, în 
condițiile prevăzute de lege, 
formele de remunerare, de sti
mulare materială pentru eco
nomiile realizate în cursul a- 
nului, modul de utilizare a 
fondurilor ce rămîn la dispozi
ția unității ca rezultat al de
pășirii sarcinilor de plan, 
pentru executarea unor inves
tiții sociale: locuințe, vestia
re, băi, creșe, cămine, dispen
sare și altele similare; realiza
rea unor obiective de protec
ție a muncii, culturale și spor
tive.

Proiectul de contract colec
tiv de muncă dezbătut și a- 
probat de adunarea generală 
a oamenilor muheii se sem
nează din partea unității, pe 
baza împuternicirii organului 
de conducere colectivă, de 
către conducătorul ei, iar din 
partea colectivului de oameni 
ai muncii, de către președin
tele comitetului sindicatului.

ART. 75. — Contractul co
lectiv de muncă se încheie a- 
nual. Prevederile din contrac
tul colectiv de muncă se a- 
plică tuturor persoanelor înca
drate în muncă din unitate.

Ministerele și celelalte orga
ne centrale și. după caz. cen
tralele pot încheia cu uniuni
le sindicatelor pe ramură con
tracte colective de muncă pe 
o durată de pînă la 5 ani, ca
re să cuprindă principalei? 
măsuri în vederea realizării 
prevederilor de plan, a aplică
rii legislației muncii, a îm
bunătățirii condițiilor de mun
că și de viață în unitățile din 
sectoarele respective, precum 
și măsurile necesare în vede
rea realizării prevederilor 
contractelor colective din uni
tăți.

ART. 76- — Neîndeplinirea 
obligațiilor asumate prin con
tractul colectiv constituie, 
pentru cei care se fac vinovați 
de aceasta, indiferent de func
ția sau postul în care au fost 
încadrați, o încălcare a sarci
nilor de serviciu care atrag?, 
după caz. răspunderea disci
plinara, materială sau penală.

ART. 77. — Ministerele, ce
lelalte organe centrale și co
mitetele executive ale consilii

lor n.pulaio județene si al 
municipiului București, itnpr?- 
unS cu organele «Indlc-ale .. 
re*piin?ătoflrr, cotitrotează le

CAPITOLUL I *

Remunerarea muncii
ART. 78. In Republica 

Socialista România, pe mătura 
dezvoltării bazei lebrtiC'>-mate- 
rial< a «■■’Cifllisniului, n creș
terii venitului national. «>:• 
Asigură ridicarea continuă a 
nivelului de trai ol celor c? 
muncesc, ni întregului popor.

Plin sistemul do remunera
re stabilit prin lege. «.»• rea
lizează îmbinarea atmnnloasăa 
intereselor personal? nte fte- 
< Aruia cu interesel? întregii 
societăți, obținerea unor veni
turi în raport cu contribuția 
• oncrclă pe care flecare om al 
muncii o aduce la acllvilaten 
economică și sodlol-Gulturală.

ART. 79. - La stabilirea
remunerării persoanei™ Inca- 
dfatr in muncă, se ai? tn ve
dere raționala repartiție a ve
nitului national, realizarea li
nul raport optim întro fondul 
national do dezvoltare ecotio- 
mlco-soclală «I fondul de con
sum. In vederea progresului 
neîntrerupt al economici na
ționale, ca o condiție esenția
lă a ridicării continue a ni
velului de viată al poporului.

Remunerarea se face după 
cantitatea, calitatea șl Impor
tanța socială a muncii, aslgu- 
rîndu-so la muncă egală re
munerare eqală. In vederea a- 
sigurărll rolului stimulativ Al 
salariului, la stabilirea remu
nerării se ține seama de com
plexitatea muncii, răspunderea 
si gradul de solicitare pe ca
re acestea le implică, nivelul 
de pregătire profesională și 
vechimea cerută pentru înde
plinirea acelei munci; de ase
menea, se urmărește asigura
rea unor propbtțil corespun
zătoare între salariile mari si 
cele mici ale persoanelor în
cadrate în muncă, potrivit sta
diului de dezvoltare a econo
miei naționale și principiului 
echității socialiste.

Fiecare persoană încadrată 
în muncă are dreptul Ia un 
singur salariu, chiar dacă în
deplinește mai multe funcții.

ART. 80, — Prin lege se 
stabilește, în concordantă cu 
dezvoltarea planificată a eco
nomiei, salariul minim pe eco
nomie, avîndu-se în vedere ni
velul productivității muncii, 
al venitului național, urmărin- 
du-se satisfacerea nevoilor 
mereu crescînde ale oameni
lor muncii și membrilor lor 
de familie.

ART. 31. — Salariul tarifar 
de încadrare se acordă in ra
port cu gradul de îndeplinire 
a sarcinilor de muncă, astfel 
îneît să constituie un stimu
lent pentru cei care își înde
plinesc în bune condiții sarci
nile. Cei care obțin realizări 
deosebite în muncă âu posi
bilitatea să realizeze venituri 
mai mari, iar cei care mi-și 
îndeplinesc obligațiile de mun
că urmează să suporte îh mod 
direct coiiseclnțele acestei ne- 
îndeplinirl.

Neîndeplinirea integrală a 
sarcinilor atrage potrivit legii 
diminuarea corespunzătoare a 
salariului. Dacă ulterior sarci
nile de muncă au fost realiza
te suma reținută din salariu 
se restituie în cazurile si 
condițiile prevăzute de lege.

ART. 82. — In cazuri ex
cepționale, cînd, din motive 
tehnice sau din alte motive, 
procesul de producție a fost 
întrerupt, persoanele încadra
te în muncă vor fi retribuite 
cu 75 la sulă din salariul ta
rifar de încadrare aferent tim
pului respectiv, cu condiția 
ca încetarea lucrului să se fi 
produs fără vina lor și dacă 
în tot acest timp au rămas la 
dispoziția unității.

ART. 83. — Pe durata dele
gării, detașării sau trecerii 
temporare la o altă muncă de- 
rît cea prevăzută în contrac
tul de muncă, cel în cauză își 
păstrează funcția și salariul 
avute anterior delegării sau 
detașării.

Cînd detașarea se face la o 
muncă pentru care este sta
bilit un salariu mai mare, per
soana detașată are dreptul la 
acest salariu în condițiile pre
văzute de lege.

Persoana delegată sau deta
șată în altă localitate, precum 
și aceea a cărei activitate se 
desfășoară în cadrul unor de
plasări periodice sau perma
nente, are dreptul la plata 
cheltuielilor de transport și de 
cazare, precum și Ia o Indem
nizație stabilită prin lege.

ART. 84. — Plata salariului 
se face periodic, la intervale 
de cel mult o lună.

Drepturile bănești cuvenite 
personalului se plătesc înain
tea oricăror alte obligații ale 
unității.

Retribuția cuvenită pentru 
munca prestată nu poale face 
obiectul unor rețineri declt 
în cazurile și condițiile pre
văzute de lege.

CAPITOLUL ill

Disciplina socialistă a muncii 
Răspunderea disciplinară și răspunderea 

materială
ART. 92. — Nolle relații so

cialiste de muncă șl procesul 
de înfăptuire a obiectivelor 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate impun, în toa
te sferele de activitate și pen
tru fiecare membru al colec
tivului de muncă, necesitatea 
respectării cu strictețe a dis
ciplinei, îndeplinirea exempln- 
ră a sarcinilor de serviciu.

ART. 93. -- Persoanele în
cadrate în muncă au datoria 
de a realiza întocmai si la 
timp obligațiile ce le revin la 
locurile lor de muncă, pentru 
îndeplinirea obiectivelor pla
nurilor de producție, de orga
nizare șl îmbunătățire a mun
cii. Ele au Îndatorirea de a 
acționa în mod conștiincios 
pentru sporirea eficienței si 
Îmbunătățirea calității produ
selor, pentru realizarea obli
gațiilor care decurg diD con
tractele colective șf Individua
le de muncă, regulamentele 

galitatea prevederilor contrar- 
hiiili >..•!<• 3iv <l< ; ,nn< ,1 și re- - 
dill In < nre Acestea •ffll Adu
se Li îndeplinite.

ART. 85. — In scopul asi
gurării .«tabilitățil • adrelor, 
persoanei? încadrai? în mun- 
i A beneficiază de sporuri la 
salariu in riiport < u vechimea 
tielnlrernpW in acerași uni
tate.

ART. 8' . Pt i -nanele < 
re-sl desfășoară ărlivitafen hi 
locuri d? muncă < n condiții 
văiăm.iioărn «au periculoase, 
beneficiază de sporuri la Sa
lariu, potrivit prevederilor le
gale < -'Tvhvrei îl? unităților 
«tnt obligare <i ia măsuri pen
tru înlăturarea cnuznlor rar? 
determină asemenea situații, 
sil asigure condiții normale 
de muncă, fără pericol do ac
cidente șl îmbolnăviri profe- 
sionalo.

ART. 37. — in scopul creș- 
terii inițiativei si n eforturi
lor pentru sporirea eficienței 
economice a producției, țlnînd 
seama de rezultatele bune ob
ținute în muncă, cu deosebi
re la realizarea Indicatorilor 
calitativi, la promovarea pro
gresului tehnic șl aplicarea 
inovațiilor, pentru realizarea 
de economii de materiale si 
de forță do muncă, se acordă 
gralific.tții anuale sau, după 
caz, premii în cursul anului.

ART. 83. — IP Vederea or
ganizării științifice a produc
ției și a muncii, utilizării ra
ționale a personalului și tim
pului d? muncă, este necesa
ră precizarea atribuțiilor și 
obligațiilor pentru fiecare loc 
de muncă; conducerile unită
ților socialiste au obligația să 
stabilească norme de muncă 
fundamentate științific, Să de
termine sarcinile concrete ce 
revin fiecărei persoane înca
drate în muncă.

Realizarea remunerării după 
cantitatea și calitatea muncii 
este strîns legată do normarea 
muncii, cate contribuie la pu
nerea cît mal deplină în va
loare a înzestrării tehnice u 
unităților, la descoperirea re
zervelor de creștere a prodtic- 
tlvitățiii muncii și de reducere 
a prețului de cost.

ART. 39. — Norma de mun
că exprimă cantitatea de mun
că necesară pentru efectuarea 
operațiilor sau lucrărilor de 
către o persoană cu califica
re corespunzătoare, dare lu
crează cu intensitate normală, 
In condițiile unor procese teh
nologice și de muncă deter
minate. Ea cuprinde timpul 
productiv, timpul pehtru între
ruperile impuse de desfășura
rea procesului tehnologic sta
bilit și de organizarea rațio
nală a muheii, timpul pentru 
odihnă în cadrul programului 
de muriră.

Normarea muncii se aplică 
— potrivit cu specificul acti
vității desfășurate în unități
le economice, social-culturale 
și aie administrației de stat 
-- la toate categoriile de1 per
sonal, muncitori, tehnicieni, 
ingineri, economiști, cadre de 
altă specialitate și lucrători 
din activitatea administrativă, 
atît pentru cei remunerați în 
acord, cit și pentru cei remu
nerați în regie.

Normele de muncă se ex
primă — în funcție de carac
teristicile procesului de pro
ducție sau ale activității ce se 
normează — sub formă de 
norme de timp, norme de pro
ducție, norme de personal, 
sfere de atribuții sau sub alte 
forme corespunzătoare speci
ficului fiecărei munci.

ART. 90. — Normele de 
muncă unificate se elaborea
ză de către ministere și ce
lelalte organe centrale, conti- 
tetele executive ale consilii
lor populare județene și al 
municipiului București, iar 
normele de muncă locale, de 
către fiecare unitate socialis
tă de stat pentru nevoile pro
prii, în toate cazurile cu a- 
cordul organelor sindicale co
respunzătoare.

Ca urmare a introducerii 
progresului tehnic, a perfec
ționării pregătirii profesiona
le a cadrelor și a aplicării de 
măsuri tehnice și organizatori
ce care duc la modificarea 
cantității de muncă necesare 
oentru efectuarea lucrărilor, 
concomitent cu creșterea pro
ductivității muncii, normele 
de muncă se vor modifica în 
mod corespunzător, în vederea 
asigurării unei concordanțe 
depline cu noile condiții crea
te,

ART. 91. — Conducerile u- 
nităților șî compartimentelor 
de muncă au datoria să adu
că la cunoștința personalului 
1n timp util atribuțiile ce re
vin fiecăruia, normele de 
muncă stabilite, să cfectufeze 
instruirea necesară în vede
rea cunoașterii șî însușirii a- 
ceslora, să asigure condițiile 
tehnico-organizatorice avute 
în vedere la elaborarea nor
melor.

de organizare și funcționare 
ale unităților. regulamentele 
de ordine interioară, a dispo
zițiilor primite din partea con
ducătorilor de unități șl a șe
filor Ierarhici.

ART. 94. — Organele de 
conducere ale unităților socia
liste au datoria de a lua mă
surile necesare pentru orga
nizarea la un nivel corespun
zător a producției și a mun
cii, să prevină abaterile de lo 
ordinea șl disciplina muncii 
socialiste, să acționeze împo
triva oricărei lipse de răspun
dere, a neglijenței și risipei, 
a oricăror fapte caro aduc pa
gube avutului obștesc, a ati
tudinii înapoiate față de mun
că și proprietatea socialistă.

Organele de conducere co
lectivă ale unităților socia
liste, Împreună cu comitetele 
sindicatelor, vor elabora re
gulamente de ordine Interioa
ră în care vor stabili îndato- 

ririte car.: trebui? respecți1? 
rre către p?TSoan?te încadrat? 
îrt iTiuflcă și măsurile ce se 
impun In vederea asigurării 
disciplinei socialiste n muticii, 

i-i '■ tear?h h< ani natnia 
activității n Impune - trans- 
porturi feroviare, aeriene, pos
tă «i tek>< omuntefiții, ?n?rgi? 
rlertflcă șl altele —, v..r fi 
elaborate stature disciplinat?, 
rare să «fabftească regulile de 
disciplina și răspunderile po
trivit specificului Sectoarelor 
d? activitate respective,

\RT. 95. -- Pentru îndepli
nirea la timp șl In buhe con
diții n sarcinilor re. le revin, 
precum și pentru realizări 
deosebii? în îndeplinirea an- 
qrtjamnntelor individual? și 
colective, persoanei? tticadri- 
Ic în muncă pot primi, potri
vit dispozițiilor huile, urmă- 
tn-uelc recompense:

n| acordarea de trepte s ui 
gradații la salariul tarifar . u 
reducerea vechimii minim? 
prevăzut? d? lege ;

bl gratiflcații, premii și al
te recompense material? ;

c) ordine, medalii, titluri d? 
onoare sl titluri distinctive ;

d) înscrierea tn cartea d? o- 
noare, pe tabloul de onoare, 
evidențierea in muncă, mulțu
mire verbală sau în scris.

ART. 9G. - - încălcarea cu 
vinovăție de către cel înca
drat în muncă *— indiferent d? 
funcția sau postul p? core îl 
ocupă — a obligațiilor sale. 
Inclusiv o normelor dc com
portare, constituie abatere 
disciplinară, caro se sancțio
nează, după caz, potrivit legii, 
cu : mustrare, avertisment, re
tragerea de gradații ori trep
te de salarizare sau reducerea 
salariului, ori reducerea in
demnizației de conducere, re
trogradarea în funcție sau in 
categorie, iar pentru abateri 
grave, desfacerea disciplinară 
a contractului d? muncă.

In cazul încălcării normelor 
privind ordinea șî disciplina 
pe locul de muncă, colectivul 
compartimentului din care fa
ce parte persoana vinovată 
poate să ia în dezbatere a- 
baterea săvîrșită și să ceară 
conducerii unității aplicarea 
de sancțiUhl disciplinare, in
clusiv desfacerea contractului 
de muncă.

ART, 97. — Sancțiunea dis
ciplinară se stabilește de or
ganul de conducere colecti
vă sau, după caz, ds condu
cătorul unității sau comparti
mentului de muncă și se apli
că, cu căile de atac corespun
zătoare, în condițiile legii.

ART. 98, — Apărarea valo
rilor materiale și spirituale ale 
societății socialiste reprezintă 
o îndatorire fundamentală n 
tuturor oamenilor muheii. Per
soanele încadrate în muncă 
răspund pentru pagubele aduse 
avutului obștesc din vina și în 
legătură cu munca lor.

Ele nu răspund dc pierderi
le inerente procesului de pro
ducție care se încadrează în 
limitele prevăzute de lege, de 
pagubele provocate datorită 
unor cauze neprevăzute și car? 
nu puteau fi înlăturate, ori în 
alte asemenea cazuri în care 
pagubele au fost provocate 
din riscul normal al serviciu
lui sau forță majoră.

ART. 99. — In stabilirea răs
punderii materiale, paguba ce 
trebuie reparată nu cuprinde 
foloasele nerealizate de unita
te ca urmare a faptei săvlrșite 
de cel încadrat în muncă.

Cînd pagubele au fost cau
zate unității printr-o faptă ce 
constituie infracțiune, răspun
derea se stabilește potrivit le
gii penale. In acest caz 1n 
cuantumul pagubelor se cu
prind și foloasele nerealizate.

ART. 100. — Persoanele în
cadrate în muncă sînt obliga
te să cunoască prevederile le
gale referitoare la muncă, 
funcționarea instalațiilor, folo
sirea uneltelor, materiilor 
prime, materialelor și totoda
tă să aplice cu rigurozitate a- 
ceste reglementări.

In cazul în care persoanele 
încadrate in muncă provoacă 
rebuturi din vina lor, răspund, 
potrivit legii, de paguba ast
fel cauzată.

Dacă producerea rebuturilor 
este repetată, cel în cauză va 
fi trecut la un loc de mUncă 
de o cafdgorie inferioară; 
dacă și la noul loc de muncă 
continuă «ă provoace rebuturi, 
i se va putea desface contrac
tul, ca fiind necorespunzător 
în muncă.

ART, 101. — Cînd paguba a 
fost cauzată de mai multe per
soane, răspunderea fiecăreia 
se stabilește ținîndu-se seama 
de măsura în care a contribuit 
la provocarea ei.

Dacă măsura în care fieca
re a contribuit la provocarea 
pagubei nu poate fi determi
nată, răspunderea fiecăreia 
dintre persoane se stabilește

CAPITOLUL IV

Timpul de muncă și de odihnă
ART. 108. — Durata timpu

lui de niuncă nu poate depăși 
48 de ore pe săptămină și 8 
ore pe zi.

In cazul stabilirii pentru o 
anumită zi lucrătoare din sup- 
tămînă a unei durate mai mici 
de 8 ore, timpul de muncă în 
celelalte zile poate fi mai ma
re, fără a depăși 9 ore po zi.

ART. 109. — Pînă la înlătu
rarea cauzelor care determină 
condiții de muncă vătămătoa
re, grele sau periculoase, la 
unele locuri de muncă durata 
timpului de muncă pentru per
soanele care lucrează în ast
fel d4 condiții se reduce sub 
8 ore pe zi, fără ca aceasla să 
ducă la o scădere a remune
rării.

Locurile do muncă cu con
diții vătămătoare, grele sau 
periculoase și durata redusă 
a timpului de muncă stabilit 
pentru fiecare din ele se de
termină prin hotărîre a Con
siliului de Miniștri. In acest 
scop, ministerele, celelalte or
gane centrale și comitetele e- 
xecutive ale consiliilor popu
lare județene și al municipiu
lui București vor face pro
puneri corespunzătoare, cu a- 
vizul Ministerului Muncii, Mi
nisterului Sănătății și al Uni
unii Generale a Sindicatelor. 

proporțional cu salariul ei ta
rifar de fficudrarh net, d? la 
data constatării păgubii ri. 
dacă r-‘.t? Cflzul, <u Mncti? 
de titepul iurrat de H ultima 
Invenhirirrn n bunurilor.

ART. 102. — Persoana cnre 
a încasat n turnă ft&latorată 
este obligată aa restiUlle acea 
sumă; 'lac.i a primit bunuri 
c? nu i «6 darerau care Bit 
mai pot fi restituit? în natură 
sau i-au fost prestate rervicH 
In care nu ?m îndreptățită, ea 
?ste obligată s,1 plătească 
contravaloarea lor, < nlculată 
în condlțifle legii.

APT, 10.3, — Obligatei la 
plata dospugublrilor sau n con
travalorii bunurilor, precum 
si la restituirea sumelor în
casat? fără drept se frtco prin 
decizie de imputare, emisa de 
conducătorii! Unității ; cînd 
plata sau restituirea urmează 
n se tace de conducătorul u- 
nitățli snu <1? alt? persoa
ne încadrate in muncă de 
organul Ierarhic superior, 
singur? «au Împreună cu 
alte persoane, decizia dc 
imputare s? emite lh condiți
ile legale de către acest organ.

Decizia de imputare vfl fi 
motivată. Ea se comunică, în 
termen fio 15 zile, de la omite
re, celui obligat la plată sau 
restituire și constitute titlu 
executor din momentul comu
nicării.

Pertlfu acoperirea pagubelor 
aduse unității, precum și pen- 
iru restituitei sumelor «au 
plata contravalorii bunurilor 
cu nu mal pot fi restituit? in 
natură ori a rerviciilor neda- 
torate, cel în cauză poate 
să-și fa un ongajament de 
plată in scris, care constituie 
titlu executor.

AftT. 104. — Răspunderea 
materială pentru paguba cau
zată Unității poate fi stabilită 
numai în cazurile în care a- 
ceasta a fost constatata în cel 
mult 3 ani de la data produ
cerii ei, far în cazul restituirii 
sumelor sau a contravalorii 
bunurilor ori serviciilor neda
torate, în cel mult 1 an dc 
la data primirii sumelor sau 
bunurilor ori du cînd n bene
ficiat de serviciile nedatorate.

Termenul de Omitere a de
ciziei do imputare este de Cel 
mult 60 de zile de ia data cînd 
cel în drept să emită decizia 
a luat cunoștința de produce
rea pagubei. După expirarea 
acestui termen, prejudiciul se 
impută cehii vinovat de ne- 
Iuarea măsurii de imputare.

ART. 105. - Sumo stabilita 
pentru acoperirea daunelor se 
reține în rate lunare din sa
lariu, precum și din orice alte 
sume ce se cuvin persoanei 
în Cauză din partea unității 
la care aceasta lucrează, în 
condițiile legii.

Ratele nu pot fi mai mari 
de o treime din salariul tari
far net lunar, fără a putea de- 
păși, împreună cu celelalte 
rețineri pe care le-ar avea cel 
în cauză, jumătate din acest 
salariu.

Dacă contractul de muncă 
se desface înainte ca persoana 
în cauză să fi despăgubit uni
tatea, iar aceasta se încadrea
ză la altă unitate, executarea 
se va face de către noua uni
tate, potrivit alineatului pre
cedent, pe baza transmiterii 
titlului executoriu de către 
unitatea care a fost păgubită. 

In situația în care cel în 
cauză nu s-a încadrat In mun
că într-o altă unitate, urmă
rirea se va fac? asupra orică
ror bunuri ale sale, în afară 
de bunurile exrentate prin le
ge, de la urmărire.

Urmărirea pentru acnnerirea 
pagubelor se Doate îndrmta 
și împotriva altei persoane de- 
cît cea care a provocat di
rect paguba, în cazurile pre
văzute de lege.

ART. 106. — Persoana care 
consideră că imputarea sau 
reținerea a fost făcută fără te
mei sau cu încălcarea legii, 
precum și cea care după ce 
a semnat un angajament de 
plată constată că în realitate 
nu datorează partial sau total 
suma pretinsă de unitate se 
poate adresa organului juris
dictional competent. Acesta, 
la cererea persoanei în cauză, 
ținînd seama de împrejurări, 
poate hotărî suspendarea exe
cutării pînă la soluționarea li
tigiului.

ART. 107. — Unitatea este 
obligată, în condițiile legii, să 
despăgubească persoana înca
drată în muncă, tn situația în 
care aceasta a suferit din cul
pa unității, un nreiudiciu in 
timpul îndeplinirii îndatoriri
lor de muncă sau în legătură 
cu serviciul.

Unitatea caro a plătit des
păgubirile este obliaată să re
cupereze sumei? nlă’ite de hi 
persoana vinovată de produ
cerea prejudiriului, în ’i- 
tiile articolului 96 și urmă
toarele.

ART. 110. — Pentru persoa
nele al căror program de lu
cru se desfășoară în timpul 
nopții, durata timpului dp 
muncă este mai mică cu o 
oră decît durata muncii pre
state în timpul zilei, fără ca 
aceasta să ducă la o scădere 
a remunerării.

In unitățile în care proce
sul de muncă este neîntrerupt 
sau unde condițiile specifice 
ale muncii o impun, progra
mul de lucru din timpul nop
ții poate fl egal cu cel din 
timpul zilei. Munca prestată 
în timpul nopții, în cadrul ți
nui asemenea program, se plă
tește cu un spor de 15 la sută 
din salariul tarifar de înca
drare, pentru orele lucrate în 
timpul nopții, dacă aceste ore 
reprezintă cel puțin jumătate 
din programul normal de lu
cru. In mod excepțional Con
siliul do Miniștri noate apro
ba la unele unități majorare?, 
pînă la 25 la Sută din salariul 
tarifar n sporului pentru mun
ca în timpul nopții.

ART. 111. — So consideră 
muncă în timpul nopții aceea 
caro se prestează în Interva
lul cuprins între orele 22-6, 
cu posibilitatea abaterii in ca
zuri justificate cu o oră în 

minus s.iti in plus față dc a- 
?910 limite.

\RT. II2. In construcții, 
in industrii forestieră, în a- 
gricutltilS, în alte activități cu 
condiții specifice, precum sl 
1n wecloar© in care murt< -j ar? 
tin caracter nezonlcr, durata 
z.ilcl d? mutică poale fi mal 
maro, în condițiile și limitele 

ihllil? prin liotărir? <1 Con
siliului de Miniștri, de comun 
acord cu Uniunea Generală c 
Sindicalelor, iuniind ca în me
die «<1 nu depășeaIbn'r, 
trimestrial, semestrial sau 
nuni, după caz, durata nor
mal»! n z.ilcl do muncă.

ART. 113. ■ In cursul pro
gramului de lucru «o poate 8- 
< orda. In condițiile stabilite 
prin requlamcntul do ordin? 
interioară al unității, o pauză 
pentru masă de cel mult 1/2 
de oră curo nit se include in 
durata timpului do muncă. In 
unității? în care nu «e poale 
întrerupe lucru, se va da po
sibilitate ca masa să fie luată 
în timpul serviciului.

ART. 114. — Prestarea mun
cii peste durata normală sta
bilite potrivit articolelor pre
cedente ponte fi cerută în ur
mătoarele cazuri :

a) pentru preînlîmpinarco 
s-iu înlăturarea efectelor cala
mităților sau altor cazuri rlc 
Tortă majoră, precum și în si
tuații care periclitează «ănă* 
taica sau viața unor persoa
ne ;

t>) pentru înlăturarea efec
telor unor situații neprevăzu
te, care ar dăuna bunei func
ționări a serviciilor de apro
vizionare cu apă și energic 
electrică, de canalizare/ a ser
viciilor poștale și de teleco
municații, a căilor și mijloa
celor de transport în comun, 
a instalațiilor de distribuire a 
combustibilului;

c) pentru repararea dispo
zitivelor sau Instalațiilor, în 
cazul In care defecțiunea ;î- 
ccstord provoacă încetarea lu
crului pentru mai multe per
soane ;

d) pentru prevenirea sau 
înlăturarea unor situații care 
ar putea provocă degradarea 
sau distrugerea materiilor pri
me, materialelor ori produse
lor.

Munca peste durata norma
lă în situațiile prevăz.ute în 
alineatul precedent se pres
tează pe baza dispoziției con
ducerii unității, dată cu a- 
cordul comitetului sindicatului.

ART. 115. — Munca peste 
durata normală poale să fie 
prestată și în alte situații deo
sebite, în legătură cu intere
sele producției și ale muncii. 
In acest caz, munca peste du
rata normală poate fi presta
tă pînă la 120 orc pe an, pen
tru o persoană, pe baza apro
bării prealabile a centralelor, 
ministerelor și celorlalte or
gane centrale, comitetelor e- 
xerutfv? ale consiliilor popu
lare județene sau al munici
piului București, cu acordul 
uniunilor sindicatelor de ra
mură. Prin hotărîre a Con
siliului de Miniștri, cu acor
dul Uniunii Generale a Sindi
catelor, la propunerea orga
nelor prevăzute în alineatul 
precedent făcută în urma con
sultării colectivelor de mun
că. s? va putea aproba pentru 
unele unități, in cazuri cu 
totul deosebite, efectuarea de 
ore suplimentare peste plafo
nul de 120 ore anual.

ART. ii6. —■ Orele în care 
o persoană prestează muncă 
peste durata normală a tim
pului de lucru sînt ore su
plimentare, care se plătesc cu 
spor sau șe compensează cu 
timp liber corespunzător, în 
următoarele 30 de zile, dacă 
cel în caUză este de acord.

Sporul pentru orele supli
mentare va fi de :

8) 50 Ia sută din salariul ta
rifar de încadrare pentru pri
mele două ore de depășire a 
duratei normale a zilei de lu
cru ;

b) 100 la sută din salariul 
tarifar de încadrare pentru o- 
rele ce depășesc primele două 
ore și pentru munca prestată 
în zilele de repaus săptămî- 
nal. zilele de sărbătoare lega
lă si în celelalte zile în care. 
Dotrivit dispozițiilor legale, nu 
se lucrează.

ART. 117. — Nu se retri- 
buie suplimentar munca pres
tată peste programul de lu
cru de către persoanele cu 
funcții de conducere, precum 
și d? către cele a căror ac
tivitate — datorită specificu
lui muncii — nu se poate în
cadra în programul normal dc 
lucru; aceste persoane bene
ficiază de o salarizare stabi
lită în raport cu răspunderea 
șt obligațiile ce le revin, pre
cum și, după caz, de indem

CAPITOLUL V

încetarea contractului de muncă 
Vechimea în muncă

ART. 125 — Raporturile de 
muncă Încetează Ia expirarea 
termenului pentru care a fost 
Încheiat contractul de muncă 
sau ca urmare a desfacerii a- 
cestula, prin acordul dintre 
persoana încadrată în muncă 
și unitate, precum și din ini
țiativa uneia dintre părți.

ART. 126. — Contractul de 
muncă poate fi desfăcut din 
inițiativa unității, pentru ur
mătoarele motive:

a) unitatea își reduce per
sonalul prin desființarea unor 
posturi de natura celui ocupat 
de cel în cauză ca urmare a 
reorganizării ori a altor mo
tive ;

b) unitatea își încetează ac
tivitatea prin dizolvare t

c) unitatea se mută In altă 
localitate șl are posibilitatea 
să-și asigure pe plan local ca
drele necesarei

d) unitatea se mută în altă 
localitate, iar persoana Înca
drată nu acceptă să o urmeze;

e) persoana nu corespunde, 
sub raport profesional, func
ției sau postului id care a fost 
încadrată}

fl !n postbl ocupat de per
soana încadrată te muncă es
te reintegrat, pe baza hotărî- 
ril organelor competente, cel 
care a deținut anterior acel 
post}

9) persoana încadrată tn 

nizații de conducere și con
cedii suplimentare.

ART. 118. — Pentru orele 
prestat? peste programul de 
lucru do către persoanele ca
re lucrează In tură continuă, 
turnus sau olt? forme de or- 
q ani zare a timpului de lucru 
șl în ore de gardă pe unitate 
de către personalul thcdlco- 
sanltef s? Vor stabili moda
lități diferențiate de plate prin 
hotărîre a Consiliului de Mi
niștri cu ocordui Uniunii Ge
nerate n Sindicatelor.

ART. 119. — Orele prosta
te de persoanele încadrate fu 
muncă peste programul de lu
cru, cu scopul asigurării ser
viciului pe unitate — cu e.x- 
repția celor car? îndeplinesc 
funcții da conducere —- s« 
rompengeaz.fi cu timp liber 
corespunzător în următoarele 
W de zile.

ART. 120. — Persoana încă* 
diată în muncă are dreptul, 
în fiecare săptămină, la un 
repaus de cel puțin 24 ore 
consecutive.

Repausul fhiptămînal so a- 
COrdfi, do r?gulă. duminica, in 
cazurile In care procesul (te 
producție nu permite intreru- 
perea activității sau specificul 
serviciului impune desfășura
rea muncii șt în ziua de du
minică, conducerea unității, cu 
acordul comitetului sindicatu
lui. slobileștc n altă -zi din 
săptămină, ca zi de repaus, cu 
condiția ca cel puțin o dată 
in 2 luni fiecărei persoane s4 
i s? asigur? ziua de repaus 
săptemînal dumlnlco.

Ziteic do sărbătoare legală 
«i celelalte zile în care nu s? 
lucTeoză se stabilesc prin ho- 
tifrîro a Consiliului dc Miniș
tri,

ART. 121. Persoanele înca
drate în muncă ou dreptul — 
in condițiile legii — in fieca
re an calendaristic la un con
cediu de odihnă plătit, de 1.5- 
24 zile lucrătoare, in raport 
cu vechimea in rouDcă.

In afara concediului acor
dai în raport cu vechimea în 
muncă, cei care lucrează te 
locuri do muncă cu condiții 
vătămătoare, grele sau pericu
loase beneficiază de concedii 
suplimentare, in condițiile stu- 
bilile de lege. De concedii su
plimentare beneficiază, potrivit 
legii, și cei care au funcții 
de conducere.

Concediul de odihnă al per
sonalului didactic se stabileș
te prin statutul personalului 
didactic sl se acordă în timpul 
vacantelor școlare sau univer
sitare.

ART. 122. — Concediul d? 
odihnă se efectuează integral 
în fiecare an calendaristic 
concediul se poate acorda și 
fracționat, dacă Interesele ser
viciului o cer, sau la solicita
rea celui în cauză, atunci cînd 
interesele serviciului permit, 
cu condiția însă ca una din 
fracțiuni să fie de cel puțin 
15 zile.

Concediul dc odihnă care nu 
a putut fi efectuat din moti
ve justificate în cursul anu
lui calendaristic pentru care 
se cuvine va fl efectuat în 
cursul anului următor, împre
ună sau separat de concediul 
pentru acest an.

Pe perioada concediului de 
odihnă, persoanele încadrate 
în muncă beneficiază de o in
demnizație calculată pe baza 
cîștigului mediu realizat în ul
timele 12 luni și care li se 
plătește anticipat.

ART. 123. — Unitățile cu 
activitate sezonieră, precum si 
în situații deosebite, alte uni
tăți, pot acorda concedii fărâ 
plată, pe o perioadă determi
nată, cu păstrarea calității de 
persoane încadrate în muncă 
a celor în cauză și menține
rea unor drepturi ce decurg 
din această calitate.

Condițiiile în care se pot 
acorda concedii fără plată de 
unitățile prevăzute în alinea
tul precedent se stabilesc prin 
hotărîre a Consiliului de Mi
niștri.

ART. 124. — Asigurarea fo
losirii judicioase a timpului 
liber reprezintă o problemă 
de interes social; organele de 
stat, sindicatele, celelalte or
ganizații obștești, fiecare uni
tate trebuie să se preocupe 
de condițiile necesare recree- 
rii, refacerii capacității de 
muncă, lărgirii orizontului de 
cultură și de cunoaștere a tu
turor celor ce muncesc. Oa
menii muncii și familiile lor 
beneficiază de locuri de odih
nă și agrement, biblioteci, ca
se de cultură, cluburi, tere
nuri și baze sportive, precum 
si de alte condiții menite sa 
contribuie la satisfacerea me
reu crescîndă a cerințelor si 
preferințelor in folosirea tim
pului liber.

muncă se pensionează pentru 
limită de vîrstă ori pentru in
validitate de gradul I sau II;

h) cel menținut sau reîn
cadrat în muncă după pensio
narea sa pentru limită de 
vlrstă nu mai este necesar u- 
nilății.

ART. 127. — Contractul de 
muncă va fi desfăcut din ini
țiativa unității, pentru urmă
toarele motive:

o) persoana încadrată in 
muncă a săvîrșit o abatere de 
la normele de disciplină, sanc
ționată, potrivit legii, prin des
facerea disciplinară a contrac
tului de muncă i

b) cel tn cauză este ares
tat mai mult de 2 luni •

c) persoana încadrată te 
muncă este condamnată defi
nitiv pentru o infracțiune te 
legătură cu munca sa dacă 
condamnarea o face necores
punzătoare funcției pe care o 
deține >

d) instanța penală a pro
nunțat Interdicția de exercita
re a profesiei, temporat sau 
definitiv.

ART. 128. — In cazurile de 
desfacere a contractului de 
muncă pentru motivele prevă
zute In art 126, Ut. a-f, unita
tea va acorda persoanei al că
rei contract de muncă a fost 
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dcsfăcul un preax iz de 15 zile 
1 icrătoare. In perioada prea
vizului. prevăzut în acest ar
ticol. precum șl In ari. 132.

castă persoană este obligate 
să continui* aclix ilatra puiri- 
vil programului de lr> ni.

ART. 129 — la desfacerea, 
din initialixfi uniutii, a con
tractului de muncă \a ti con
sultat i ruitct‘1 sindicatului 
In cazul persoanelor încadrate 
Sn muncă, care sînt membri ai 
comitetului sindicatului sau ai 
altor orqane sindicalo. va li 
consultat șl organul sindical 
superior, Iar 1n razul color fi
le?! în organul de conducere 
roleclivă al unității sau în co
misia de judecată s* va lua 
si aprobarea organului care 
i-a ales.

La desfacerea, din Inițiati
va unității, a contractului de 
muncă al persoanei încadrate 
în muncă, ca urmare a liotări- 
rii organului de conducere -co
lectivă al unității, osie nece
sară aDrobarea acest'H organ.

In cazul persoanelor înca
drate in muncă de organul ie
rarhic superior, desfacerea 
' oniraclului de muncă se face 
de acel organ.

ART. 130. — în cazul în 
care contractul de muncă ur
mează să înceteze din iniția- 
‘ixa unității pentru motivele 
prevăzute în art. 126. lit. a-c, 
e ?! f. aceasta este obligată să 
ofere persoanelor în cauză 
trecerea în altă muncă, solici- 
lînd în acest scop sprijinul 
organului ierarhic superior si 
al organelor de repartizare în 
muncă sau. după ca7. să ia 
măsuri pentru recalificarea a- 
cestor persoane.

Unitățile au obligația de a 
asigura trecerea pe locuri de 
muncă corespunzătoare n ce
lor pensionați pentru invali
ditate de qradul III. în cazul 
imposibilității menținerii lor 
în continuare în munca avu
tă pfnă la pensionare. De ase
menea. unitățile au obligația 
să repună în munca deținută 
anterior sau înlr-o muncă co
respunzătoare pregătirii lor pe 
cei care au întrerupt activi
tatea ca urmare a pensionării 
pentru invaliditate.

ART. 131. — Desfacerea
contractului de muncă, în toa-

ia situațiile, se stabile^!* prin 
disprvitia scrisă a condlu crii 
unității, cu arăt area motivelor, 
a prevederilor legale pe < «re 
se întemeia, a termenelor, 
precum <1 a organelor la - are 
măsura b «i«i se poale ala- a 

Disix.;- ii« de desfacere a 
contractului de muncă se co
munică In scris, de către uni
tate. Ea iși produce ofer lele 
de la dala comunicării.

5RT. 132. — Desfacerea 
contra. tulul de muncă din 
inițiativa persoanei încadrai* 
in muncă se fac* cu un pre
aviz de 15 zile lucrătoare.

\RT. 133. — In caz. de a- 
nulare a desfacerii contrariu
lui de muncă, unitatea este 
obligată să reîncadreze in 
funcția avută pe cel căruia i 
*-a desfăcut. în mod nejus
tificat, contractul și să-i plă
tească. pe timpul <ît a fost 
lipsit de salariu din această 
cauză, o despăgubire pe baza 
salariului său mediu.

Dacă prrsoana în cauză
încadrat între timp intr-o 
funcție cu o retribuție inferi
oară sau a realizat alte cîșli- 
gnri mai mici, despăgubirea 
prox’ăzută în «linealul prece
dent va consta, pentru peri- 
oada respectivă, în diferența 
dintre cîșligul mediu realizat 
anterior desfacerii contractu
lui de muncă și cel realizat 
între timp.

Persoana vinovată pentru 
luarea măsurii desfacerii con
tractului de muncă. precum 
si persoana vinovată pentru 
neexecutarea hotărîrii de re
integrare, răspund fată de 
unitate pentru despăgubirile 
suportate de unitate din aces
te cauze.

ART. 134. — Timpul cît o 
persoană a desfășurat activita
te pe baza unui contract de 
muncă constituie vechime în 
muncă. De asemenea, consti
tuie vechime în muncă și alte 
perioade de timp, 
de lege.

Condițiile în care 
nă încadrată are

'rrminală de boală sau acci
dent; pentru lefa-erea si tn- 
tăiirea sănătății, în caz de in
terzicere de către organele 
medicale, ca măsură preveni i- 
' i. a accesului la locul de 
muncă, deces în farpilie, pro- 
' uni și in aiie cazuri prevăzu
te de lege ;

el înlesniri în caz de trimi
te; e la odihnă si tratament în 
stațiuni balneoclimaterice ;

1| pensii pentru limită de 
virstS :

q) pensii în caz de pierde- 
re a capacității de muncă;

h) pensii pentru urmași.
ART. 143. — Contractul per

soanei încadrate în muncă nu 
poate fi desfăcut din inițiati
va unității în timpul incapa
cității temporare de muncă în 
caro primește ajutoare do asi
gurări sociale, în caz de gra
viditate, in timpul concediului 
de maternitale și în perioada 
de alăptare, în perioada cît 
îngrijește copilul bolnav, în 
virată de pînă la 3 ani, pre
cum și 
tisface

ART.

în timpul cît soțul $a- 
serviciul militar.

— Persoanele în144.

cadrate în muncă vor fi re
partizate la alte munci decît 
cele car* le revin potrivit în
cadrării lor, pe baza recoman
dării medicale, în perioada în 
< are se află sub tratament 
medical, fără ca prin aceasta 
să li se sCadă salariul pe n 
perioadă do pinii la 3 luni, în 
cursul unui an.

\RT. 145. — In vederea re
cuperării sociale și profesio
nale n acelor persoane care. 
Iiind încadrate în muncă, nu 
rnai pot lucra în meseria sau 
profesia lor ca urmare a u- 
nor accidente, boli profesio
nale «au ailor boli caro pro
voacă invaliditate se vor or
ganiza cursuri do recalific are 
do către întreprinderi, minis
tere si celelalte organe cen
trale, comitetele executive «I* 
consiliilor populare județene 
și al municipiului București, 
sub îndrumarea metodologică 
a Ministerului Muncii si Mi
nisterului Sănătății.

ART. 146, — Cuantumul con
tribuției unităților pentru a- 
sigurările socialo se stabileș
te nrin lege. Neplata cotiza
țiilor do asigurări socialo de 
către unitate nu lipsește per
soanele încadrate în muncă 
do ajutoarele materiale ce li 
se cuvin.

ART. 147. - Deosebit de 
pensia do asigurări sociale, 
persoanele încadrate în mun
că beneficiază dintr-un fond 
constituit pe baza contribu
ției lor, pe principiul muțuali- 
tătii, de o pensie suplimenta
ră, ale cărei condiții de acor
dare se stabilesc prin lege.

CAPITOLUL VII

Munca femeilor șl tinerilor

prevăzute

o persoa- 
vechimea 

neîntreruptă în muncă, vechi
mea neîntreruptă în aceeași 
unitate, vechimea în funcție, 
meserie sau profesie sînt sta
bilite de lege, iar dovada se 
face cu carnetul de muncă.

CAPITOLUL VI

Protecfla muncii și asigurările sociale

cil, pentru respectarea rigu
roasă a disciplinei In produc- 
li*. șl îndeplinirea îndatori
rilor ce revin fiecărei persoa
ne încadrate tn muncă.

Sindicatele servesc Interese
le oamenilor muncii, parltei- 
plnd nemijlocit In elaborarea 
\i înfăptuirea politicii partidu
lui în domeniul asigurării con
dițiilor de muncă «i ridicării
< ontlnue a bunăstării celor ce 
muncesc. Ele participă direct 
— pe țoale Iroptele — la con
ducerea vieții cconomh e «i 
sociale, reprezentanții lor fa- 
(înd parte din comitetele sl 
consiliile oamenilor muncii, 
din organele de conducere co
lectivă ale mlhlslerclor si ce
lorlalte instituții centrale, pre
cum șl din quvernul Republi
cii Socialiste România.

ART. 163 Prin întreaga 
lor activitate-, sindicatele con
tribuie la dezvoltarea conștiin
ței socialiste a celor ce mun
cesc în spiritul concepți
ei ' materialiste despre lume 
si societate, la cultivarea tră
săturilor morale corespunză
toare principiilor clicii si *- 
chitălii socialiste si comunis
te. ele răspund d* organiza
rea activității cultural-artisll-
< o si sportive din unități, fo
losind în acest scop baza ma
terială proprie si mijloace)* 
de caro dispun unitățile socia
liste. se preocupă de buna or
ganizare și folosirea judicioasă 
a timpului liber al' oamenilor 
muncii, colaborînd sltîns cu 
celelalte organizații obștești si 
cu orqanele do specialitate.

ART 164. - Sindicatele 
participă nemijlocit împreună 
cu organele do stal la elabo
rarea si aplicarea tuturor re
glementărilor privind drepturi

le șl obligațiile persoanelor 
încadrate în muncă, precum șl 
a celor privind protecția 
muncii • se preocupă d* apli
carea corectă a sistemului d* 
remunerare; urmăresc res
pectarea programului de lu- 
i ru si a timpului de odihnă. «
< elorlalte măsuri stabilite de 
legislația muncii

ARE. 165. — împreună cu 
comitetele și consiliile oame
nilor muncii, sindicatele asi
gură buna pregătire sl desfă
șurare a adunărilor generale 
alo oamenilor muncii, urmă
resc crearea condițiilor care 
să permită partlcipanților la 
ntoslo adunări să analizeze 
modul de realizare a planului, 
să facă propuneri pentru îm
bunătățirea activității, a con
dițiilor dp muncă și de viață 
al* personalului încadrat în 
muncă, acționează pentru în
deplinirea holărîrilo» adoptat* 
si soluționarea propunerilor 
făcute in adunările generale.

ART. 166. — Organizațiile 
sindicale se pronunță asupra 
desfacerii contractului de 
muncă, apără în fata orga
nelor jurisdictional* de orice 
fel și in fata organelor de 
stal și obștești drepturile 
membrilor lor ce decurg din 
legislația muncii.

ART 167. Conducerile uni
tăților sînt obligate să spri
jine activitatea sindicatelor, a- 
sigurînd condițiile material* 
pentru buna desfășurare a a-
< osteîa. Ele âu totodată dato
ria să examineze și să rezol
ve propunerile organelor sin
dicale menite să contribuie la 
îmbunătățirea activității uni
tăților si condițiilor de muncă 
si de viată, ale oamenilor 
muncii.

PARTEA A III-A

Dispoziții finale și tranzitorii
ARE. 180. — Prevederile

prezentului cod se aplică și 
raporturilor de muncă dintre 
unitățile socialiste si persoa
nele care prestează muncă la 
domiciliu, raporturilor de mun
că stabilite cu persoane juridi
ce, altele decît unitățile socia
listo. De asemenea, aceste pre
vederi se aplică sl in raportu
rile de muncă dintre meșteșu
gari, cu ateliere proprii și sa- 
iarlații sau ucenicii pe care, 
potrivit legii, ii pol încadra, 
precum și raporturilor de mun- 
(ă dintre personalul casnic 
sau care efectuează diferite 
lucrări si servicii si alte per
soane, pe baza unul contrari 
de muncă

Prevederile prezentului cod 
se aplică si In raporturile de 
muncă dintre organizațiile 
oooperaliste si celelalte orga
nizații obștești sl persoanele 
încadrate in aceste organi
zații pe baza unul contract de 
muncă.

Persoanele prevăzute la ali
neatele precedente, precum și 
membrii lor de familie bene
ficiază de drepturile de asi
gurări socialo orqanizate de 
stat sau după caz de organi
zațiile cooperatiste și celelal
te organizații obștești, tn ca
drul cărora își desfășoară ac
tivitatea.

ART. 131. — Se recoman
dă organizațiilor cooperatiste 
și obștești ca, In măsura In 
care nu există prevederi In 
lege, să reglementeze relații

le do muncă prh ind pe mem
brii lor. corespunzător princi
piilor cuprinse 1d prezentul 
cod.

ART 182 — Drepturile si
obligațiile militarilor sînt pre
văzute prin acte normative 
speciale

ART 183. — Prevederile 
prezentului cod al muncii nu 
se aplică raporturilor în care 
prestarea unei munci se face 
pe baza unul contract de 
drept civil.

ART. 181. - Dispozițiile
prezentului cod se întregesc 
cu celelalte dispoziții ale le
gislației muncii și, în măsura 
’în care nu sint Incompatibi
le cu specificul raporturile» 
de muncă, cu dispozițiile le
gislației civile.

ART 185. — Prin unități, ca 
părți In raporturile de mun
că cu persoanele încadrate tn 
baza unul contract de muncă, 
se înțeleg mnitățlle socialiste 
de stat, organizațiile coopera
tiste sl celelalte organizații 
obștești.

ART. 186. — Prin persoane 
cu funcții de conducere în 
sensul prezentului cod se în
țeleg șefii compartimentelor 
de muncă si al unităților, pre
cum și asimilați! lor, prevăzutî 
în nomenclatoarele de funcții 
ale unităților socialiste.

ART 187 — Prezentul cod 
al muncii intră 1n vigoare pe 
data de... la care se abrogă 
Codul muncii adoptat prin Le
gea nr. 3 din 8 Iunie 1950.

ART. 135. — In Republica 
Socialistă România. îmbunătă
țirea continuă a condițiilor 
de muncă, grija pentru’apăra
rea vieții și sănătății oameni
lor muncii în procesul de 
producție, pentru prevenirea 
accidentelor și îmbolnăvirilor 
profesionale, constituie o pre
ocupare permanentă a statu
lui. o obligație de prim ordin 
a tuturor ministerelor și ce
lorlalte organe centrale, a 
nităților economice 
țiiloT.

Prin 
derilor 
înaltă 
rea și 
lor de 
ușurarea efortului 
muncitorilor, securitatea mun
cii acestora, în care scop sta
tul alocă fonduri importante 
pentru securitatea și protecția 
muncii.

ART. 136. — Măsurile de 
protecție a muncii se stabilesc 
prin norme de tehnica secu
rității și de igiena muncii — 
pe locuri de muncă, mașini, 
utilaje, aparate, instalații, e- 
•■hipamente și procese tehno
logice.

Normele republicane de 
protecția muncii sint obliga
torii pentru toate ramurile de 
producție; pentru locuri de 
muncă cu un specific deose
bit se stabilesc, pe baza nor
melor republicane, de către 
ministere și celelalte organe 
centrale, norme de proiecție 
departamentale.

ART. 137. — Parte integran
tă a procesului de producție, 
protecția muncii se va asigu
ra încă din faza de proiecta
re a obiectivelor și de reali
zare a Investițiilor — clădiri, 
instalații, utilaje, echipamen
te, mașini, aparate, dispozitive 
— îa amplasarea și exploata
rea acestora, precum și îa in
troducerea de noi procese 
tehnologice, corespunzător ni
velului științei și tehnicii mo
derne.

Unitățile noi sau reulilale 
nu își pot începe activitatea, 
total sau partial, decît cu au
torizarea prealabilă a organe
lor de protectie a muncii și 
a organelor sanitare.

ART. 138, Persoanele în
cadrate îd muncă au dreptul, 
in raport cu condițiile în ca
re se desfășoară activitatea, la 
echipament de proiecție gra
tuit. De asemenea, au dreptul, 
în condițiile legii, la echipa
ment de lucru.

Persoanelor care lucrează în 
anumite condiții vătămătoare, 
sau periculoase, li se poate a- 
corda în timpul lucrului, po
trivit dispozițiilor legale, ali
mentație 
creșterii 
mului.

ART.
unităților 
bilească, odată cu măsurile de 
realizare a planului de pro
ducție sau a sarcinilor de 
serviciu, măsuri de proiecție 
corespunzătoare fiecărui loc 
de muncă, Inclusiv măsuri 
peptru prevenirea și combate
rea poluării mediului încon-

au

u-
și Institu

întreprin- 
utilaje de 
mecaniza-

înzestrarea 
cu mașini și 
tehnicitate, 
automatizarea procese- 
productie, se asigură 

fizic al

specială. în scopul 
rezistenței organîs-

139. — Conducerile 
au obligația să sta-

juralor. De asemenea, vor 
lua măsuri ca persoanele în
cadrate in muncă să cunoas
că temeinic normele de secu
ritate și igiena muncii, pe 
care trebuie să le respecte in 
desfășurarea activității lor.

Conducerile unităților
obligația să analizeze perio
dic, împreună cu organele
sindicale și sanitare. cauzele 
accidentelor de muncă și îm
bolnăvirilor și să ia măsuri 
pentru înlăturarea factorilor
nocivi care periclitează viata 
și sănătatea oamenilor muncit

ART. 140. — Răspunderea 
pentru realizarea deplină a 
măsurilor de protectie a mun
cii le revin, celor care organi
zează, controlează, conduc și 
coordonează procesele 
muncă în unități.

Persoanele îbcadrate 
muncă sînt obligate să 
noască și să respecte

de

în 
cu- 

inle- 
gral normele de securitate și 
de igienă a muncii la locu
rile unde își desfășoară acti
vitatea, să folosească și să în
trețină în bune condiții mij
loacele de proiecție individua
le ce le-au fost încredințate, 

încălcarea dispozițiilor le
gale privitoare la protecția 
muncii se 'constată de orga
nele ierarhic superioare, or
ganele Inspecției de stat pen
tru proiecția muncii și de or
ganele sindicale și atrage răs
punderea disciplinară, admi
nistrativă, materială sau pe
nală, după caz, potrivit legii. 

ART. 141. — Asigurările so
ciale pentru persoanele înca
drate în muncă în unitățile 
socialiste de stat sînt orga
nizate de stat. Asistenta me
dicală în caz de boală și ac
cidente de muncă, plata de a- 
jutoare bănești în caz de 
pierdere temporară sau defini
tivă a capacității de muncă, 
sprijin pentru întărirea și re
facerea sănătății, plata conce
diilor de maternitate, supor
tarea de la bugetul de stat a 
fondurilor pentru pensii,- pre
cum și alte măsuri cu carac
ter special, constituie expre
sia înaltei griji ce se acordă 
în societatea noastră producă
torilor tuturor bunurilor ma
teriale și spirituale.

Beneficiază de dreptul 
asigurări sociale, în condițiile' 
legii, și membrii de familie ai 
persoanei încadrate in milncă.

ART. 142. — Asigurările 
sociale se realizează prin :

a) asistentă medicală gratui
tă cu caracter profilactic și 
curativ pe timpul tratamentu
lui ambulatoriu și pe timpul 
internării în spitale sau alte 
unități sanitare cu paturi;

b) medicamente și materia
le sanitare gratuite necesare 
pe timpul acțiunilor cu «rac
ier profilactic și al Internării 
în spital sau în alte unități 
sanitare cu paturi; medica
mente și materiale sanitare 
necesare pentru tratamentul 
ambulator, în condițiile legii;

c) întreținere gratuită pe 
timpul internării în spitale sau 
ambulatorii;

d) concedii și Indemnizații 
acordate în caz de incapaci
tate temporară de muncă de-

(a

ART. 148. — In Republica 
Socialistă România se dă o 
înaltă prețuire muncii femeii, 
asigurîndu-i-se dreptul de a 
ocupa orice funcții sau loc de 
muncă, în raport cu pregăti
rea și capacitatea ei. creîn- 
du-i-se totodată condițiile pen
tru dezvoltarea multilaterală a 
personalității sale. In remune
rarea muncii pe care o pres
tează se aplică principiul la 
muncă egală cu bărbatul, o 
retribuție egală.

Femeile încadrate în mun
că se bucuță de măsuri spe
ciale de -ocrotire a sănătății 
și de condițiile necesare în
grijirii și educării copiilor.

ART. 149. — Femeile gra
vide și cele care alăptează nu 
vor putea fi repartizate la 
locuri de muncă cu condiții 
vătămătoare, grele sau pericu
loase, ori contraindicate me
dical și nu vor putea fi che
mate la ore suplimentare.

Femeile gravide care lu
crează la munci grele vor fi 
repartizate la alte munci mai 
ușoare, fără ca prin aceasta 
să li se scadă salariul.

ART. 150. — Munca femei
lor îd timpul nopții. în uni
tățile industriale, este admi
să numai în următoarele 
zuri:

a) pentru femeile care 
tin funcții do conducere 
funcții cu caracter tehnic 
implică o răspundere deose
bită ;

b) pentru femeile care lu
crează în servicii de sănăta
te și igienă ;

c) în cazuri de forță majoră, 
dacă se produce o întrerupe
re în functionarea dispozitive
lor ’și instalațiilor, cînd defec
țiunea acestora provoacă în
cetarea lucrului, precum si în 
cazul cînd munca este nece
sară pentru salvarea de' la o 
pierderea inevitabilă a materi
ilor prime, a materialelor ori 
produselor -,

d) în alte situații deosebite 
în unele ramuri de producție 
stabilite priD hotărîre a Con
siliului de Miniștri cu 
dul Uniunii Generale a 
catelor.

ART. 151. — Femeile 
de, începînd diD luna 
sea, și cele care alăptează nu 
vor fi repartizate la muncă 
de noapte.

ART. 152. — Femeile au 
dreptul la concediu de mater
nitate plătit, care se compune 
dintr-un concediu prenatal de 
52 de zile și un concediu post
natal de 60 de zile.

Dacă nașterea se produce 
înainte de expirarea conce
diului prenatal, concediul post
natal se prelungește cu nu
mărul zilelor de concediu 
prenatal neefecluat.

ART. 153. — Unitățile sînt 
obligate să acorde femeilor în 
cursul programului de lucru 
pauze pentru alimentarea și 
îngrijirea copilului, de o ju
mătate de oră, la intervale de 
cel mult 3 ore. La aceste pau
ze se adaugă și timpul nece
sar deplasării dus și întors la 
locul unde, se qăsește copilul. 
Timpul acordat pentru alăp
tare, inclusiv deplasările, nu 
poate depăși 2 ore zilnic. Pau
zele se acordă pînă la împli
nirea de către copil a viralei 
de 9 luni, putîndu-se pre
lungi pînă la 12 luni în cazul 
copiilor prematuri, distrofici 
și celor care pun probleme 
deosebite de îngrijire, pe baza 
recomandărilor medicale.

La cererea mamei, pauzele 
pentru alimentarea și îngriji
rea copilului vor fi înlocuite 
cu reducerea programului nor
mal de. lucru cu 2 ore zilnic. 
Femeile al căror program d*» 
lueru este, potrivit dispoziți
ilor legale, de 7 ore sau mai 
mic vor beneficia de reduce
rea acestuia cu o oră.

Pauzele și reducerea pro
gramului de lucru acordate 
în scopul alimentării și în-
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care
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gravi- 
a șa-

grijii copilului se includ în 
timpul de muncă și nu au 
consecințe asupra remunerării 
sau altor drepturi materiale.

ART. 154. — Femeilor care 
au copii bolnavi, mai mici de 
3 ani, li se vor acorda, cu a- 
vizul medicului, concedii plă
tite pentru îngrijirea acesto
ra, care nu se includ în con
cediul de odihnă.

ART. 155. — Femeile care 
au copii în vîrslă de pînă la 
6 ani, pe care îi îngrijesc, pot 
lucra cu 1/2 nosmă, dacă nu 
beneficiază de cresc sau că
mine ; timpul cît au fost în
cadrate în aceste condiții se 
consideră, la calculul vechi
mii în muncă, timp lucrat cu 
o normă întreagă.

ART. 156. — Tineretul — 
viitorul tării — se bucură de 
grija deosebită a societății 
noastre socialiste. Pregătirea 
multilaterală, formarea și in
tegrarea profesională a tine
rilor, însușirea cunoștințelor 
necesare pentru exercitarea 
unei profesii se asigură gra
tuit.

Ministerul Educației și fn- 
vățămîntului, celelalte minis
tere și organe centrale, uni

tățile subordonate acestora și 
școlile de toate gradele au în
datorirea să asigure îmbina
rea pregătirii teoretice cu 
practica si munca în produc
ție a elevilor si studenților.

Tn tara noastră, elevii, stu
denții, cei ce frecventează di
verse forme de pregătire be
neficiază de sprijin, sub for
mă de burse, manuale școlare 
și alte materiale de studii, in
demnizații corespunzătoare a- 
portuluî lor în producție pe 
timpul pregătirii practice.

Tuturor tinerilor li se asi
gură locuri de muncă potrivit 
pregătirii, aptitudinilor, aspi
rațiilor lor și nevoilor unită
ților.

Tinerii au îndatorirea să ma
nifeste o preocupare perma
nentă pentru dezvoltarea spi
ritului de responsabilitate, în 
rezolvarea sarcinilor, în mun
că și învățătură ,să pună ta
lentul și întreaga lor energie 
în slujba înfloririi patriei.

ART. 157. — Calificarea pro
fesională prin ucenicie la lo
cul de muncă se face pe baza 
contractului de ucenicie și se 
realizează pTin pregătire prac
tică desfășurata în ’
producție sau de 
populației și prin 
teoretică.

Ucenicii primesc , . .. 
pregătirii bursă sau o indem
nizație corespunzătoare apor
tului lor în producție și qra- 
tuit manuale școlare, materia
le de studiu, precum si alte 
drepturi stabilite de lege. Ei 
beneficiază, de asemenea, în 
toată perioada uceniciei, de 
ajutoare materiale în cadrul 
asigurărilor sociale, de asis
tentă medicală și medicamen
te gratuit, precum și de va
cante școlare.

ART. 158. — Pentru protec
ția sănătății lor, tinerii sub 
vîrsta de 18 ani. încadrați în 
muncă, nu pot fi repartizați 
la locuri de muncă cu condiții 
vătămătoare, grele sau peri
culoase, nu pot fi folosiți la 
muncă în timpul nopții.

De asemenea, tinerii înca
drați în muncă, în vîrstă de 
pînă la 18 ani. nu pot fi fo
losiți în muncă peste durata 
legală a zilei de lucru, decît 
în cazurile prevăzute de art. 
114.

ART. 159. — Durata timpu
lui de lucru a tineretului în
tre 14-16 ani se stabilește la 
6 ore pe zi, fără ca prin a- 
ceasla să se aducă o scăde
re a remunerării.

ART. 160. — Pentru tinerii 
în vîrstă de pînă la 18 ani, 
durata concediului de odihnă 
este de 18-24 zile lucrătoare, 
diferențiată în raport cu vîr
sta, astfel îneît cei mai tineri 
să benficieze de un concediu 
mai mare, potrivit legii.

un.îtăți de 
servire a 

pregătire

pe timpul

CAPITOLUL VIII

Sindicatele
ART. 161. — In Republica 

Socialistă România sindicatele 
sint organizații profesionale 
care se constituie ca urmare 
a dreptului de asociere prevă
zut de Constituție și funcțio
nează pe baza statutelor pro
prii ale Uniunii Generale a 
Sindicatelor, ale uniunilor pe 
ramuri de activitate șl ale or- 
qanizațiiloi sindicale din uni
tăți.

ART. 162. — Sindicatele mo
bilizează masele pentru înfăp
tuirea programului Partidului 
Codunlst Român de edificare 
a noii societăți, desfășurînd o 
susținută activitate pentru 
creșterea productivității mun
cii, calitatea superioară a pro
ducției, promovarea progresu
lui tehnic, ridicarea nivelului 
de pregătire a oamenilor mun-
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CAPITOLUL IX

Jurisdicția muncii. Controlul aplicării 
legislației muncii

ART. 163. — tu Republica 
Socialistă România, stricta res
pectare a legilor constituie o 
obligație constituțională pen
tru toate unitățile socia
liste și persoanele înca
drate în muncă, pentru 
loți cetățenii. Colectivele 
de oameni ai muncii din uni
tățile socialiste aduc o impor
tantă contribuție la întărirea 
legalității socialiste, păstrarea 
si apărarea avutului obștesc, 
combaterea oricăror manifes
tări de încălcare a discipli
nei, a normelor de etică și a 
regulilor de conviețuire so
cială.

Analizarea în adunările ge
nerale a abaterilor care aduc 
atingere axutului obștesc ori 
care contravin regulilor refe
ritoare la păstrarea ordinii șl 
disciplinei in muncă, stabili
rea responsabilităților si lua
rea cu fermitate a măsurilor 
ce se impun în fiecare caz. 
precum și dezbaterea de către 
colectivele largi ale oameni
lor muncii și exprimarea pă
rerii acestora în legătură cu 
fapte de încălcare a legii ce 
formează obiectul unor pro
cese, constituie forme eficien
te dn participare a maselor la 
asigurarea respectării legilor 
si educarea socialistă a ce
lor ce muncesc.

ART. 169. — Realizarea
drepturilor ce li se cuvin pe 
baza activității desfășurate es
te' asigurată persoanelor înca
drate în muncă prin garanții 
juridice corespunzătoare.

Ele pot contesta sancțiunile 
disciplinare pe care le soco
tesc aplicate fără temei sau 
cu încălcarea legii și orice 
masuri pe care le consideră 
nelegale, cetind restabilirea 
drepturilor încălcate. Orice 
nerespe'ctare a drepturilor 
persoanelor încadrate în mun
că atrage răspunderea persoa
nelor vinovate.

Litigiile dintre persoanele 
încadrate îd munca și unităti, 
în legătură cu încheierea, e- 
xecutarea și încetarea con
tractului de muncă, sînt liti
gii de muncă și se soluțio
nează de către comisiile de 
judecată, instanțele judecăto
rești sau alte organe prevă
zute de -legei

ART. 170. — Comisiile de 
judecată sînt organe obștești 
de influențare si jurisdicție, 
alese în adunări generale ale 
oamenilor muncii, prin care 
se realizează participarea ma
selor largi la înfăptuirea le
galității si educarea socialis
tă a cetățenilor în spiritul 
promovării unei atitudini co
recte fată de muncă, întăririi 
și dezvoltării avutului obștesc.

Comisiile de judecată din 
unități jude*ă litigiile de mun
că al căror obiect nu depă
șește o anumită valoare sta
bilită prin lege și care se re
feră la :

al litigiile dintre persoane
le încadrate în muncă șl uni
tăți tD legătură cu încheierea 
și executarea contractului de 
muncă;

b) litigiile privind pretenții 
referitoare la drepturi tn le
gătură cu desfacerea contrac
tului sau reintegrarea în mun
că în cazul cînd nu se contes
tă temeinicia si legalitatea a- 
cestor măsuri ;

c) orice alte litigii de mun
că ce mi sînt date printr-o 
dispoziție expresă a codului 
de față sau din altă lege în 
competența instanțelor jude
cătorești ori a altor organe.

Organizarea și funcționarea 
comisiilor de judecată, proce
dura în fata acestor organe, 
căile de atac împotriva hotă- 
rîrilor pronunțate, precum și 
modul de executare a acesto
ra, se stabilesc priD lege.,

ART. 171. — Sînt de com
petenta Instanțelor judecăto
rești î

a) litigiile îd legătură cu în
cheierea și executarea con
tractului de muncă al căror 
obiect are o anumită valoare 
stabilită prin lege;

b) contestațiile împotriva 
desfacerii contractului de 
muncă și litigiile privind re
integrarea în muncă, cu ex
cepția celor referitoare la 
persoanele cu funcții de con
ducere.

ART. 172. — Sînt de com
petența organului administra
tiv ierarhic superior sau orga

nului de conducere colectivă, 
potrivit legii:

a) contestațiile împotriva 
sancțiunilor disciplinare care 
prin codul de față sau prin 
altă dispoziție a legii nu au 
fost date în competenta jude
cătoriei sau altor organe;

bl contestațiile persoanelor 
cu funcții de conducere împo
triva desfacerii contractului de 
muncă, precum și litigiile pri
vind reintegrarea în muncă a 
acestora;

c) ' contestațiile împotriva 
redistribuirii de personal fă
cută cu prilejul reducerii per
sonalului din administrație 
sau din producție ;

d) contestațiile în legătură 
cu acordarea de trepte si gra
dații de salarizare, împotriva 
diminuării salariului tarifar 
pentru aeîndeplfnir*a integra
lă a sarcinilor de serviciu, 
precum și cu privire la acor
darea premiilor și gratifica
ți îl or.

Termenul de rezolvare a
contestațiilor este de 15 zile.

ART. 173. — Termenul de 
sesizare a organelor de solu
ționare a litigiilor de_ .rquncă 
este de 30-z;le de la- data co
municării, în caziil în care le
gea prevede necesitatea unei 
comunicări. Iar în celelalte 
cazuri, de la data cînd cel in
teresat « luat cunoștință de 
măsura sau împrejurarea care 
a determinat litigiul.

Pentru orice pretenții bă
nești ale persoanelor încadra
te în muncă față de unitate 
— prejudicii suferite sau 
drepturi neacordate — terme
nul de sesizare este de 2 ani 
de la data producerii pagu
belor sau 1 de la data cînd 
drepturile trebuiau să le fie 
acordate.

ART. 174. — Pariea care a 
pierdut termenul de sesizare 
a organelor de jurisdicție poar 
le cere acestora, pentru mo
tive temeinice’, repunerea în 
termen.

Cererea de repunere în leT- 
men se poate face în 15 zile 
de Ia încetarea cauzei care a 
împiedicat sesizarea ' în ter
men.

In cazul admiterii cererii, 
organul sesizat va proceda la 
soluționarea litigiului.

ART. 175. — In orice litigii 
de muncă, dovada temeiniciei 
și legalității dispoziției sau 
măsurii luate' de unitate este 
în’ sarcina acesteia.

ART. 176, — Cererile în la
ta oricăror organe sau instan
țe. precum si toate actele pro
cedurale, în legătură cu so
luționarea litigiilor de muncă 
și cu executarea hotărîrilor, 
sînt scutite de taxa de tim
bru.

ART. 177. — Ministerele si 
celelalte organe centrale de 
stat și obștești, precum și co
mitetele executive ale consi
liilor populare, au obligația să 
ia măsuri pentru cunoașterea 
șl respectarea legislației mun
cii și să asigure controlul a- 
plîcării dispozițiilor legale 
privind raporturile de muncă 
în unitățile din subordinea 
lor.

ART. 178. — Ministerul
Muncii, ca organ central de 
specialitate în problemele 
muncii, exercită controlul a- 
plicării dispozițiilor legale re
feritoare la raporturile de- 
muncă ale persoanelor înca
drate io muncă, din toate u- 
nitățile de stat, cooperatiste 
și celelalte organizații ob
ștești. Comitetele executive 
ale consiliilor populare jude
țene și al municipiului Bucu
rești. prin organele locale de 
specialitate în problemele 
muncii, exercită controlul a- 
plicării legislației muncii în 
toate unitățile din cuprinsul 
județului și al municipiului 
București.

Sindicatele organizează si 
exercită, potrivit legii șl sta
tutului lor, controlul obștesc 
asupra respectării dispozițiilor 
legale în legătură cu cel în
cadrați în muncă. t

ART. 179. — Organele care 
exercită controlul respectării 
dispozițiilor legale privind ra
porturile de muncă au obli
gația să îa sau, după caz, să 
propună măsuri în vederea 
tragerii la răspundere a celor 
vinovat).

Totodată, organele de stat, 
în limita competenței lor, dau 
indicații de specialitate uni
tăților controlate.

Televiziune
DUMINICA 30 IULIE

».15 GimnistJca pentru top ; 
S,SO Cravatele roșii :

10,00 Viața satului. • Hotâririle 
Conferinței Naționale a 
partidului ;

11,15 Mart muzicieni la Bucu
rești :

12,00 De «traJA patriei ;
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ghiarii ;
14,25 3S0 de grade :
18.30 Film serial pentru tineret : 
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mond :

is,20 1 ooi de seri ;
19.30 Telejurnal j
20,00 Reportajul săptăminil. Tul- 

cea iși zidește cetatea ;
20.20 Aventuri in epoca de pia

tra :
20,45 Fotbal : România — Iugo

slavia (repriza a n-a) :
21.30 Festivalul național de mu

zică ușoară 1972. Gala lau- 
reațllor. Transmisiune di

rectă de la Constanța. In 
pauză : Telejurnal.

LUNI 31 IULIE
17.30 Deschiderea emisiunii. Cur* 

de limba rusă. Lecția ■ 
7-a ;

18,00 Căminul la Timișoara ;
18.30 Tragerea de amortizare 

ADAS ;
18,10 Scena. Emisiune de actua

litate și critică teatrală ;
19.00 Sflptămlna in imagini ;
19.20 1001 de 6eri ;
19.30 Telejurnal. • Hotărârile 

Conferinței Naționale a 
partidului — cauză a în
tregului popor ;

20,00 Avanpremieră ; 
20.05 Reflector ;
20.20 Roman foileton : Moș Go- 

rlot (episodul H) ;
21,05 Prim-plan. Tudor Morar, 

miner, Erou al Munell 
Socialiste ;

21.35 Steaua fără nume — Floa
rea dLn grădină. Emisiuae- 
concurs pentru tineri in
terpret! de muzică popu
lară ;

22,40 24 de ore
22,55 Contraste în lumea capita

lului.

Spitalul Unificat 
Petroșani 

angajează prin concurs 
in condițiile prevederilor Legii nr. 

1/1971 și Legea nr. 22/1969 următorul 
personal :

■ contabil princi
pal

* achizitor de ma
teriale
■ intendent secția 

pediatrie
Concursul va avea loc in data de 5 au

gust 1972, ora 10 dimineața, la sediul u- 
nității.

TELEGRAME EXTERNE
BONN 29 (Agerpres). — E- 

vocînd, în cadrul unui interviu 
acordat cotidianului „Hambur
ger Morgan Post", procedura 
care va preceda convocarea 
alegerilor generale anticipate, 
cancelarul vest-german Willy 
Brandt, a subliniat că ea nu 
va putea fî stabilită decît du
pă reluarea de către Bundes
tag a lucrărilor sale, adică în 
a doua jumătate a lunii sep
tembrie. Pe de altă parte, el 
a arătat că poziția electorală 
a social-democraților n-a fost 
afectată după demisia lui Karl 
Schiller din postul de minis
tru al economiei și finanțelor.

★
VIETNAMUL DE SUD 29 

(Agerpres). — Bombardierele 
qigant americane „B-52" au e- 
fectuat, vineri seara și în 
cursul nopții de vineri spre 
sîmbătă, 27 de misiuni — n 
declarat un purtător de cuvînt 
militar american de la Saigon, 
citat de agenția France Presse. 
Bombardierele nu aTuncat a- 
proximativ 1 200 tone bombe 
în cursul a 13 misiuni între
prinse asupra provinciei 
Quang Tri. a precizat purtăto
rul de cuvînt. Alte misiuni au 
fost efectuate asupra provinci
ilor Thua Thien. Quang Nam, 
Kontum și Kien Tuonq. în del
ta Mekong, unde au fost sem
nalate în ultimele zile Impor
tante acțiuni ale forțelor patri
otice.

MADRID 29 (Agerpres). — 
Guv’ernul spaniol a suspendat 
regulamentele de funcționare 
ale celor două universități din 
Madrid, înlocuindu-le cu o se
rie de măsuri „de urgență", 
destinate să pună capăt miș
cării de protest studențești. 
Hotărîrea, publicată în Buleti
nul Oficial, conferă autorități
lor universitare puterea de a 
lua diverse măsuri disciplinar- 
re împotriva studenților- „ca
re încalcă funcționarea norma
lă a instituțiilor academice sî 
viața universitară". Orice stu
dent considerat vinovat de vi
olarea noii legislații va fi eli
minat pe loc, de către orice 
cadru didactic, după care va 
trebui să compare și în fața 
unul așa-numit comitet disci
plinar pentru a fî judecat. Le
gea nu prevede dreptul acu
zatului la apel.

★
BELGRAD 29 (Agerpres). — 

Inundațiile provocate ca urma
re a ploilor abundente căzute 
săntămîna trecută în partea de 
nord-est a Sloveniei, au caurat 
pagube materiale estimate la 
300 000 000 dinari — se arată 
intr-un comunicat al comisiei 
organelor locale din zonele 
afectate de inundații. S-au în
registrat pagube pe mari în
tinderi cultivate cu cereale, 
iar multe locuințe au fost dis
truse sau avariate.
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O ufilă înfîlnire de lucru a minerilor

ZIUA MI6ADIERUKJI (Urmare din paq. 1)

Eroismul muncii e 
un „fapt obișnuit1...

f Joi dupl-amlară a avut loc, 
In sala mare • < n«?i d? < ul- 
ttoto din Petroșani, ZII A 
BR1GADÎBRUI ti pe Centrala 
cărbunelui, o ulilă înlflnlre 
de lucru a conduc Morilor ne- 
myioclțî ai procesului de pro
ducție da la exploatările mi
niere din municipiu, cu < a- 
drele de condurpre ale cen
tralei. Au narii, ipat mineri 
șefi de brigadă, artificieri, 
maiștri. Ingineri, șeii de sec
toare $i de exploatări. Au 
participat de asemenea, tova
rășii Gheorghe Feler secretar 
al comitetului municipal de 
partid, Gavrllă David pre
ședintei» consiliului municipal 
al sindicatelor, Vaslle Oqir- 
laci. director general al C.C.P. 

lntllnîr»a de lucru a înce
put prin prezentarea unei in
formări asupra desfășurării șl 
rezultatelor obținute In între
cerea socialistă Intra briqăzi, 
r» trimestrul II. A fost scoasă 
In evidență, de către referen
tul informării. îng. Gheorghe 
Glnclea. director tehnic al 
G.GF- amploarea ce au lua
t-o fele trei inițiative mine
rești pentru sporirea produc
ției și creșterea vitezelor de 
avansare, lansat» de minerii 
Petre Constantin, pentru aba
tele fiiontale Petro Roman, 
pentru abataje cameră si Con
stantin Grădinarii, pentru lu
crării» de pregătire și deschi
deri de noi fronturi de lucru, 
Inițiative <are au declanșat o 
vie emulați», o pasionantă în
tre cer».
' In acest »»n*. Ziua brlgadl»-

S3 scrii despre con
structori, acești oa- 
mdni care sfidează și 

cuceresc înălțimile, care u- 
mantseasfi cerul ți pdmfn- 
ttil...

Foarte recent. mi-am pur
tat pașii spre Petrila.

Aurisem că aici, se expe
rimentează, pentru prima 
oară tn VPlea Jiului, pen
tru prima oară tn județ, o 
nouă metodă de turnare a 
betonului. Auzisem că aici 
te construiește o creșă și o 
grădiniță pentru 350 de 
„pui de mineri" — cum se 
exprima un constructor.

...Maistrul constructor VA- 
ttnru CHIRA. fmi vorbe;- 
te despre avantajele meto
dei de turnare a betoane- 
Iot, prin cofraje metalice 
plane universale :

— Productivitate foarte 
mare, {/rad de uzură foarte 
scărut, un set de cofraje se 
poate folosi pentru circa 
6 000 de apartamente. Nu e 
vorba de o glisare propriu- 
rfyfl ei de o montare-de- 
montare cu macarale. Me
todă romanească, experi
mentată cu succes, pentru 
prima oară, pentru con
strucția elegantelor blocuri 
de pe litoral. Discuția se 
întrerupe pentru cheta cli
pe : un țef de echipă cere 
„biblia" — proiectul de lu- 
drări cu planșe desenate.

Zimbesc: maistrul Chira 
„comentează".

•— Ața numim între noi 
unele lucruri de-ale noas
tre... Intimitatea stabilită 
fntre oameni și lucruri m-a 
cucerit. Urcăm la etajul „ți
nu" abia configurat. Aflu 
alte avantaje ale metodei .. 
Se pot realiza cincisprezece 
metri pătrați de beton in 30 
de minute, munca unui zi
dar pe o zi. Decofrarea unui 
set se face numai după 24 
de ore fn loc de 14 zile, cit 
era minimum necesar la be
tonul normal fn cofragul de 
lemn. Pentru fiecare set se 
economisesc 5 mc de lemn. 
Mă gîndesc imediat la o e- 
chivalență „practică" : 5
mc de lemn înseamnă un 
arbore de aproape 20 m 
înălțime.

Constructorii iubesc copiii, 
au copii... Poate de aceea au 

tulul a prilejuit șl o frumoasă 
festivitate. Rezultatele Întrece
rii au fost aduse la cunoștin
ța tuturor brigadierilor din 
municipiu. 1n prezența cărora 
< Iștigătorilor ii s a înminat 
distincția IAMPA MINERI 
III - o tradițională minia
tură rare (online, în simbolul 
ol, prețuirea acordată celor 
mai destoinici șefi de briqa- 
dă. Astfel, în trimestrul care 
s-a scurs. au fost declarați 
cîștigători : minerii Petre Con
stantin. Erou al Muncii Socia
liste șeful unei briqăzi do 
frontaliști de la mina Lupeni, 
Nicolae Iile și Petro Roman, 
șefi de briqadă de la mina A- 
ninoasa. Constantin Grădina
rii. șef de brigadă la mina 
Vricani șl Nicolae Ungureanii 
șef de brigadă la investiții, în 
cadrul minei Lupani.

In continuare a urmat un 
viu schimb de opinii între mi
neri. o utilă Împărtășire a ex
perienței acumulate în între
cerea socialistă pentm obți
nerea unor randamente supe
rioare și creșterea vitezelor 
de avansare. Au luat cuvîntul 
minerii șefi de brigadă Con
stantin Grădinarii. Vaslle 
Cercera, loan Fne. Constantin 
Sculam, loan Onuț, Andrei 
Șandor. Arpad Kadar. Alexan
dro Gaboșl și alții, precum șl 
artificieri, maiștri mineri, cu 
toții referindu-se îndosebl la 
măsurile ce vor trebui luate, 
în continuare, pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor 
de plan, pentru traducerea în 
viață a directivelor conduce

avut grijă ca viitorii loca
tari să aibă cele mai optime 
condifii de viață.

— Avem și lift!
— Lift pentru un etaj ?
— ba. Pentru cei mici 

mîncarea se va transporta 
spre sala de mese in căru
cioare speciale cu liftul... 
și pentru ca aici unde 
cresc „puii de om" (mă 
simt obligat să repet meta
fora ; mă obligă la aceasta, 
căldura cu care vorbesc 
constructorii despre copii) 
să fie întotdeauna cald, 
constructorii au avut grijă 

Aici pereții 
trăiesc 

respirind lumină

să stabilească o legătură 
directă cu centrala termică 
nr. 1. printr-un canal ter
mic de peste 300 metri. 
„Dispunem și de o centrală 
de ventilație: aerul trebu
ie să fie aici întotdeauna 
curat".

Lucrările au început la 1 
ianuarie a.c.; la 30 octom
brie 1972 construcția va fi 
la „cheie".

— Sigur ?
— Pe răspunderea mea — 

rostește grav Valentin Chi
ra. Deși s-ar putea să... nu 
ne ținem de cuvint : cred că 
o vom preda mai devreme.

Pentru a nu se produce 
segregarea betonului (noul 
procedeu de turnare cere 
beton plastic spre fluid) oa
menii maistrului Chira au 
adus betonieră, prepară be
tonul la fața locului.

Pereții ridicați sînt ,.o- 
glindă", noul procedeu per

rii superioare d» partid pri
vind sporirea producției da 
cărbune.

După amplele discuții. cu 
prilejul cărora. în spirit cri
tic și autocritic au fost sem
nalate deficiențe ce frînează. 
pe alocuri, buna desfășurare 
a procesului de producție, a 
luat cuvîntul îng Vaslle O- 
qlrlacl. direclAi general al 
C.C.P., care a adresat tuturor 
participanților, tuturor mine
rilor Văii Jiului, îndemnul de 
a munci cu mal multă rîvnă. 
de a nu-și precupeți efortu
rile răspunzînd astfel prin 
fapte de muncă pe măsura 
tradiției Văii Jiului, grijii cu 
care minerii sînt permanent 
înconjurați de conducerea su
perioară de partid și de stat.

în încheierea întîlnlril de 
lucru a brigadierilor a luat 
cuvîntul tovarășul Gheorghe 
Feler. secretar al comitetului 
municipal de partid. In cuvîn
tul său. vorbitorul a adresat 
recomandări prețioase partici
panților, pentru îmbunătățirea 
activității în subteran, expri- 
mîndu-și convingerea că, prin- 
tr-un plus de mobilizare, prin 
eforturi susținute din partea 
fiecărui brigadier pentru mo
bilizarea colectivelor ce le 
conduc, sarcinile de plan ale 
acestui an, ale întregului cin
cinal la producția de cărbune, 
vor putea fi îndeplinite îna
inte de termen în mod exem
plar.

I. M.

mite un finisaj mult mai e- 
conomicos: dacă pentru fi
nisarea unui metru pătrat 
se cheltuia înainte 10 lei 
(material plus manoperă), 
acum pentru același metru 
pătrat sînt necesari 1,58 lei. 
La cei aproximativ 3 000 
mp cit vor avea finisările 
interioare, economiile sînt 
su bstanțiale.

Constructorii... Iată-l pe 
ION GHEORGHE, șef de 
brigadă montori. Are o vor
bă : ..Dacă nu știi planul 
„pe de rost" nu ești con
structor".

Și ca el sînt mulți: VIC
TOR PIRVU, șef de echipă 
betoniști. CONSTANTIN A- 
LEXANDRU, șef de echipă 
fierar-betoniști, muncitorii 
IO AN BARABAȘ, VIRGI
NIA PARTENIE și mulți 
alții...

CONSTANTIN ALEXAN
DRU și-a scris aici, fn Va
lea Jiului, biografia de con
structor. Are 22 de ani in 
cimpul muncii, numai in 
Valea Jiului. începutul l-a 
făcut in 1951 cu cinemato
graful din Petrila; tot el a 
participat la construcția pri
melor cămine muncitorești. 
Cea mai dragă lucrare îi 
rămine insă cinematograful 
din Lupeni realizată in 
1964 i

— O lucrare mai difici
lă — ne-a pus serios mun
ca la contribuție. Nu ne 
plac lucrările fn serie. Pen
tru o construcție cu beton,

Șeful de schimb Lazăr V. Dumitru din brigada minerului Pavel Dedu (E.M. Aninoasa)

fierul înseamnă mult: ceea 
ce reprezintă scheletul pen
tru organismul meu. Vrem 
să cunoaștem (ride cu toată 
fața) cit mai multe „oase"...

Pe Constantin Alexandru 
îl „omoara" stereotipia : 
dacă faci la fel toate lucră
rile, ajungi să construiești 
blocuri fără planuri. E mai 
ușor pentru constructor, e 
o „probă", a priceperii sale 
dar se supăra „ochiul celui 
care trece pe stradă".

Șeful de echipă are 49 de 
ani: a calificat pină acum 
50-60 de „băieți". Și anul a- 
cesta pregătește 5 tineri: 
două fete și trei băieți.

— Care e cel mai harnic 
dintre ei ?

— O ...fată de 17 ani: 
TATIANA LEPADATU. Ii 
place meseria asta. Și asta 
se „simte".

Șeful de echipă își iubeș
te meseria. Cu patimă. N-ar 
recunoaște nici în ruptul 
capului că există alta mai 
bună. Se argumentează din 
nou printr-o metaforă. Ce 
mai, are o poezie a lui per
sonală in tot ce spune.

— Fără un plămin poți, 
trăi: fără schelet insă...

Greu de combăhut, mi ?
Rămin iar cu maistrul 

Chira. Urcăm pe o mică ri- 
dicătură pe pămînt. Cade 
pe ginduri.

— îmi place uneori să 
visez. Mă gindesc cum va 
arăta construcția, mîine. 
poimiine și tot așa pină cină 
e gata. Apoi visez altă con
strucție. Deși, în fond nu-mi 
plac visele: prefer realita
tea vie, palpabilă, așa cum 
este ea Pentru că e mai 
frumoasă ca visul. De ace
ea vin dimineața cu o oră 
înaintea tuturor. Mă încear
că atunci, așa o senzație că 
pereții pur și simplu respi
ră...

Ascultîndu-l. mi-am a- 
mintit versurile unui poet 
sud-american închinate Bra- 
siliei:

„aici pereții trăiesc 
respirînd lumina"

își găsiseră rezonanța și 
aici între munții noștri, 
printre constructorii petri- 
leni.

Lucian STROCHI

Din Înaltul schelelor, con- I 
structorli au recepționat, in ( 
clipe de răgaz, principale
le sarcini cuprinse în Ra
portul prezentat de către to- 
varășul Nicolae Ceaușescu I 
la Conferința Națională a 
partidului. Odată cu înde
plinirea prevederilor canti- j 
tative ei au înțeles că tre
buie să pună accent deose- ; 
bit pe calitatea lucrărilor.

De aceea, maistrul Con
stantin Mihălescu șl șeful 
echipei de zidari, Anghel 
Arșoi, controlează cu exl- j 
qență sporită calitatea exe- [ 
cuțlel finisajului la un bloc | 
care în curlnd va fi dat In 
folosință in cartierul Aero
port din Petroșani.

RĂSPUNDEM CELOR CE NE SCRIU
• FIOREA URZICEANU, 

strada Independenței 1/16, 
Petroșani.

Potrivit prevederilor Legii 
nr. 26/1967 (articolul 12, 
punctul 5), angajatul unei u- 
nități socialiste trebuie să 
primească concediu de odih
nă după împlinirea a 11 luni 
de muncă. Dacă cele 11 luni 
se împlinesc în anvil calen
daristic al angajării, conce
diul se va acorda în acel'an. 
Dacă cele 11 luni de la an
gajare se împlinesc în anul 
următor, în această situație 
angajatul va primi concediul 
corespunzător anului In curs 
la care se adaugă și partea 
de concediu corespunzătoare 
lunilor muncite în anul pre
cedent.

Repere din activitatea și pasiunile
tineretului de la Vulcan

Carnaval
Din inițiativa comitetului o- 

rășenesc U.T.C. Vulcan astăzi 
se desfășoară, in sala clubului 
din localitate, începînd cu ora 
20, „Carnavalul tineretului" 
închinat brigăzilor de tineret 
din unitățile economice ale o- 
rașului.

Desfășurindu-se pe baza u- 
nui program judicios întoc
mit, carnavalul este precedat 
de expunerea primului secre
tar al organizației revoluțio
nare de tineret, ing. Ioan Barb 
despre Programul elaborat de 
Conferința Națională a 
partidului și sarcinile U.T.C. 
pentru transpunerea lui in 
viață, precum și de prezenta
rea a două filme de scurt

La faza județeană .a Olimpiadei 
strungarilor

După ce au cîștigat con
cursul la faza pe fabrică, cla- 
sîndu-se pe primele trei lo
curi, cei mai buni «strungari de 
la F.S.H. Vulcan, Constantin 
Dascălu, locul I. loan Stăncio- 
iu, locul II, și Gheorghe Rad, 
locul III, pleacă astăzi la faza 
județeană a Olimpiadei strun
garilor ce se va desfășura du
minică, 30 iulie, în municipiul 
Hunedoara.

„Dorim să reprezentăm cu 
cinste întreprinderea noastră

Cadru de la Mina Uricanl

> EMILI AN BANCU, E.M. 
Aninoasa.

Contribuția bănească a- 
nuală se plătește o singură 
dată de către capul familiei, 
la secția financiară a orașu
lui sau comunei unde are 
domiciliul stabil, indicat in 
buletinul de identitate. Clnd 
se ivesc cazuri de dublă im
punere, cel In cauză are 
dreptul de a contesta impu
nerea a doua la comitetul e- 
xecutiv al comunei în care 
nu mai locuiește, făcînd do
vada cu plata efectuată în 
comuna unde are domiciliul 
stabil.

> ȘTEFAN NICOARA, 
Vulcan.

Conform punctului 26 din 
Precizările nr. 2 038/1968 ale 
Ministerului Muncii, com

metraj reprezentind aspecte 
din viața și activitatea tine
rilor din orașul Vulcan, reali
zate de cineclubul din locali
tate.

Carnavalul va fi deschis de 
parada celor 120 de măști, ur
mat de spectacolul brigăzii ar
tistice de agitație a cooperati
vei meșteșugărești „Parîngul" 
și un concurs de muzică ușoa
ră, la care vor participa 
meroși soliști.

Pentru ca tineretul să 
simtă cil mai bine se vor 
ganiza diferite jocuri distracti
ve și o tombolă, cu peste 200 
de obiecte valoroase, ce va sta 
la dispoziția lor.

la această olimpiadă devenită 
tradițională — au declarat ti
nerii strungari de la F.S.H. 
\\ulcan — și pentru aceasta 
ne-am pregătit cu toată răs
punderea profesională. Vrem, 
totodată, să ridicăm la nivelul 
județului, prestigiul fabricii, 
unde se produc stîlpii hidrau
lici pe care bravii mineri din 
Valea Jiului îi folosesc la 
fronturile de lucru din subte
ran".

pensarea în bani a concedi
ului de odihnă neefectual, 
datorită încorporării în ar
mată este permisă. In con
secință, dacă dv. vă înca
drați în situația de mai sus 
și dacă nu ați operat pres
cripția de 12 luni, puteți să 
vă plîngeți la Comisia de 
judecată de pe lingă E.M. 
\ ulcan spre a lua holărirea 
de rigoare.
• FLOAREzX BOȚA. 

strada Muntelui nr. 1, Pe
troșani.

Trecerea peste locul altul 
proprietar, spre a putea a- 
junge la proprietatea dv. 
constituie problema unei 
servituti care este reglemen
tată de articolul 616 din 
Codul civil. Pentru ca dv. să 
obțineți un titlu legal de tre

an al muncii ca ..fapt obiș
nuit" și încerc să investf- 
ghez țări mul angajamente
lor. ...„Alături de comuniș
ti, tinerii noștri, fiecare la 
locul lui de muncă. se 
străduiesc să obțină maxi
mum de eficiență economi
că. Să cîștige măcar o se
cunda la operație I Să ob
țină o economie de măcar 
un gram de materie primă! 
Mereu mal bine. In ritmuri 
superioare ! Tinerii noștri, 
care-au citit sau au ascul
tat 
al 
al
Nicolae Ceaușescu. își dau 
perfect de bine seama că 
tot ce s-a preconizat, tot 
ceea ce au decis, în aces-

magistralul 
secretarului 
partidului,

raport 
general 

tovarășul

Producția agricolă 
pe măsura cerințelor 

de consum ale populației
nu există cetățean 

noastre socialiste,
Cred că 

al patriei 
care, să nu fi fost pătruns in 
profunzime de hotăritoarele 
măsuri politico-organizatoric v. 
și crucialele direcții de orien
tare ale măreței construcții 
economico-sociale ce se des
fășoară în patria noastră, ex
puse cu atita curaj și clarita
te în cadrul lucrărilor Confe
rinței Naționale a P.C.R.

Convinsă de justețea liniei 
politice a partidului nostru, 
de răspunderea sa față de vii
torul națiunii noastre socialis
te, doresc să-mi exprim și eu, 
alături de ceilalți fii ai po
porului român, mîndria și a- 
deziunea față de hotărîrile 
Conferinței.

In mod deosebit am reținut, 
în calitatea mea de specialist 
agronom, acele probleme care 
se referă la domeniul agricol. 
Deși Valea Jiului nu este o 
regiune propice practicării a- 
griculturii, ea oferă totuși 
condiții optime pentru dezvol
tarea zootehniei. Tocmai de 
aceea, mi-au rămas întipărite 
în conștiință, ca o perfect de 
dreaptă îndrumare, acel para
graf din raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în care se 
precizează că:

..O problemă esențială care 
trebuie să stea în atenția or
ganelor agricole ca și a comi
tetelor județene și comunale 
de partid este apărarea și 
conservarea pămînturilor — 
bun național de importanță 
vitală pentru propășirea eco
nomică a tării. Este necesar 
să se' ăplice cu strictețe pre
vederile legislației fondului 
funciar, redueîndu-se la mini
mum scoaterile de teren din 
cultură".

După ce se dau indicațiile 
necesare pentru creșterea pro
ducției agricole vegetale, ra
portul precizează:

..In zootehnie este necesar 
să crească preocuparea pentru 
ameliorarea raselor de anima
le și creșterea productivității

In tot ce s-a realizat este
reflectată si munca

femeilor
aceste rînduri stăpî- 
emoție, dar și de o

Scriu 
nită de 
puternică mîndrie partinică și 
cetățenească, prilejuită de ra
portul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Confe
rința Națională a partidului, 
care, a devenit încă de la 
rostirea sa un bun politic al 
întregului popor.

Rod al lucidității și înțelep
ciunii patriotice, al înaltei 
responsabilități comuniste asu
pra prezentului și viitorului 
nostru, documentul de bază 
al Conferinței reprezintă o a- 
naliză profundă a fenomenelor 
actuale din viața noastră so
cială si stabilește măsurile 
pentru perfecționarea întregii 
noastre societăți.

Mă aflu încă sub puternica 
impresie a cifrelor prezenta
te și mărturisesc că mă simt 
dominată de emoția puternică 
pe care ți-o creează sentimen
tele izvorîte din 
juste și . calde 
raportul le face 
sa activității femeilor din 
patria noastră. Tocmai de a- 
ceea, ca soție și mamă și în 
calitatea pe care o am de se
cretară a Comitetului munici
pal al femeilor din Petroșani, 
am fost deosebit de atentă, 
mai ales la acele paragrafe

aprecierile 
pe care 
la adre-

cere (stabilirea unei servi
tuti de trecere) aveți calea 
unei acțiuni în justiție, acțiu
ne care nu mai poate fi a- 
dresată comisiei de judecată 
și nici altui for dccît jude
cătoriei.
• ANTON MIȘCOLȚI, 

Petrila.
lntrucit dv. ați depășit li

mita de vîrstă, prevăzută de 
Legea nr. 20/1971. sînteți 
scutit de contribuția în mun
că.
• N. N.. Vulcan.
Adresați-vă Comitetului e- 

xecutiv al Consiliului popu
lar orășenesc Vulcan, singu
rul organ îndreptățit să vă 
soluționeze, în limita posi
bilităților, problema despre 
care ne scrieți.

te zile. In Sala Palatului, 
cei mai buni (ii ai po
porului, e în folosul lor, al 
viitorului țării noastre. 
Prin aplicarea noilor mă
suri de dcz.voltare econo- 
mico-socială, de îmbunătă
țire a conducerii planifica
te a societății, se vor crea 
excelente condiții 
afirmarea totală a 
lentelor energii și 
rosului talent al 
generații. Ne angajăm să 
răspundem prin fapte d* 
muncă remarcabile entuzi
astei chemări a comuniști
lor, de concentrare a di
mensiunilor timpului, acți- 
onînd în viitor, așa cum ne 
cere tovarășul Nicola* 
Ceaușescu „cu toată fer
mitatea pentru traducerea 
în viață a măsurilor stabi
lite ".

pentru 
pluriva- 
a vlgu- 
tlnerei

acestora".
Rezulta de aici sarcini deo

sebite și pentru municipiul 
Petroșani în domeniul agricol 
și în special cel zootehnic. De 
aceea, in fața organelor agri
cole din cadrul consiliilor 
populare, municipal, orășe
nești și comunale, stau obiec
tive imediate pentru îmbunătă
țirea pășunilor șl creșterea e- 
fectivulul de animale.

In acest scop, plnă la sfîr- 
șitul acestui cincinal numărul 
taurinelor trebuie să atingă 
cifra de 13 mii de capete, iar 
al ovinelor peste 35 de mii. 
Se vor executa lucrări com
plexe pe o suprafață de 500 
ha, prin defrișări, curățiri, fer
tilizări și construcții zoopas
torale și se va veghea cu 
strictețe ca pămînturile desti
nate culturilor agricole și pă
șunilor să nu se mai scoată 
cu atita ușurință din circui
tul agricol. Pentru îndeplini
rea exemplară a măsurilor 
stabilite de conferință în do
meniul zootehnic vom antre
na la realizarea sarcinilor ce 
ne revin po toți crescătorii de 
animale din Valea Jiului.

Avem certitudinea că ei vor 
răspunde cu deosebită însu
flețire la aceste acțiuni pe 
care le vom organiza Ia ni
velul fiecărui consiliu popu
lar. Cu aceste sentimente am 
tinut să-mi exprim adeziunea 
deplină la programul stabilit 
de Conferința Națională a 
partidului nostru. Să facem 
totul pentru ca producția a- 
gricolă vegetală și animală să 
sporească calitativ și cantita
tiv, asigurînd satisfacerea ce
rințelor de consum ale între
gii populații. Prin aceasta vom 
dovedi că ne-ani însușit acest 
program și rațiunea noastră 
este de al realiza.

Elena ZEȚA 
inginer agronom, 

specialist în cadrul 
Consiliului popular 

al municipiului Petroșani

ți-

ce

care vizează direct activitatea 
acestui puternic detașament 
uman — femeile.

Așa cum subliniază rapor
tul la Conferință, „femeile re
prezintă mai mult de 50 la 
sută din populația țării, ele 
se bucură de deplină egalita
te în toate domeniile activi
tății economico-sociale. In tot 
ce s-a realizat este reflecta
tă și munca femeilor, așa cum 
problemele pe care urmează 
să le soluționăm în continua
re, privesc în egală măsură și 
femeile”.

Pornind de la acest adevăr, 
după cum se arată în raport, 
este necesar să se acorde mai 
multă atenție unor probleme 
privind condițiile de muncă 
pentru femei și mai cu seamă 
a promovării lor în diferite 
funcții de conducere.

Sînt ferm convinsă că prin 
înfăptuirea acestui deziderat, 
femeile își vor aduce și mai 
deplin aportul la realizarea 
sarcinilor economice și gos
podărești, la înfrumusețarea 
urbanistică a localităților, 
nîitd scama de inițiativa 
dragostea pentru frumos 
le caracterizează.

In acest spirit, femeile __ 
Valea Jiului angajate în pro
ducție își aduc întreaga con
tribuție la realizarea si depă
șirea sarcinilor de plan, a an
gajamentelor asumate, se ocu
pă de creșterea și educarea 
copiilor, de îngrijirea soților, 
contribuie la ridicarea nivelu
lui nostru de trai.

Organizațiile do femei din 
Valea Jiului, sub conducerea 
organelor de partid și, in co
laborare cu celelalte organi
zații de masă, vor acorda cea 
mai mare atenție înfăptuirii 
programului partidului de ri
dicare a patriei noastre pe 
noi culmi ale progresului și 
civilizației, vor depune efor
turi pentru ca binefacerile 
construcției economice și so- 
riale să se răsfringă nemijlo
cit in traiul fiecărei familii.

l-xprimîndu-mi întreaga ade
ziune fată de programul par
tidului, exprim do fapt gîndu- 
rile tuturor femeilor din Va
lea Jiului, angajate cu întrea
ga lor ființă si putere de dă
ruire în 
peritatea 
cialiste.

din

munca pentru pros- 
națiunii noastre so-

Minerva CITA 
secretara 

Comitetului municipal 
al femeilor — Petroșani
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LEGEA
remunerării după cantitatea și calitatea■

■ »muncii in unitățile de stat
(Urmare din pag. a 5-o)

CAPITOLUL IV

Dispoziții comune și tranzitorii
ART. 180. — (1) rinla sala

riilor se face periodic, săptă- 
mlnal, chenzinal sau lunar.

(2) Drepturile bănești cu ca- 
'“lesc !na- 

bănești
racter de salariu se plăti 
Intea oricăror obligații 
ale unității.

(3) Salariu] nu poate 
blectul unei tranzacții, 
târî sau limitări, orice 
nea acte fiind nule de 
el nu poalv fi urmărit sau reți
nut decît în cazurile șl limite
le prevăzute de lege.

(4) La încetarea raporturilor 
de muncă, plata drepturilor bă
nești cuvenite pină la această 
dată se face în termen de cel 
mult 3 zile do la data Încetării 
acestor raporturi.

(5) In caz de deces, drepturi
le bănești se plătesc în urmă
toarea ordine: soțului supra
viețuitor, copiilor sau părinți
lor, iar in lipsa acestora altor 
moștenitori legali.

ART. 181. — (1) Prin salariu 
tarifar de încadrare se înțelege 
salariul tarifar stabilit pe baza 
prevederilor din rețelele tari
fare pentru muncitori, din lis
tele de funcții pentru persona
lul operativ și din nomencla
toarele de funcții pentru per
sonalul de execuție tehnic, eco
nomic, de altă . specialitate, 
pentru personalul de conduce
re. personalul funcționăresc, 
precum și pentru cel adminis
trativ de întreținere și de pa
ză, la care se adaugă majoră
rile, precum $i indemnizațiile 
si sporurile care, potrivit dis
pozițiilor legale, se includ în 
salariul tarifar de încadrare.

In cazul personalului retri
buit pe bază de cotă procen
tuală din unitățile unde, con
form reglementărilor In vigoa
re li s-au stabilit salarii tari
fare de calcul, aceste salarii se 
iau în calculul drepturilor ca
re se acordă pe baza salariului 
tarifar de încadrare.

(2) Determinarea veniturilor 
ce se includ în salariul mediu, 
atunci cînd reglementările în 
vigoare prevăd acordarea unor 
drepturi pe baza acestui sala
riu, precum și a perioadelor ce 
se iau în considerare, se face 
de Ministerul Muncii și de Mi
nisterul Finanțelor, de acord cu 
Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor.

ART. 182. — Orice remune
rare trebuie să corespundă u- 
neî munci socialmente utile, e- 
fectîv prestate, fiecare salariat 
avînd dreptul. în conformitate 
cu art. 6 din lege, la un singur 
salariu. In cazuri excepționale, 
cînd cerințele economiei o im- 
nun. în anumite sectoare de ac
tivitate economico-socială se 
va putea aproba efectuarea, în 
aiara programului de lucru, a 
unor munci remunerate cu ora 
sau în raport de lucrările exe
cutate, în conformitate cu nor
mele legale în vigoare.

ART. 183. — In unitățile la 
care pentru unele activități vo
lumul de muncă nu justifică

face o- 
renun- 
aseme- 
drept •,

folosirea integrală a unui sala
riat și nici nu există posibilita
tea utilizării personalului din 
alto organizații de prestări spe
cializate, se vor putea folosi 
persoane care vor ii retribu
ite cu sume fixe, rcprezeniînd 
cel mult un sfert din salariul 
tarifar al funcției îndeplinite, 
i ii excepția cazurilor cind prin 
lege se prevăd indemnizații 
fixe care depășesc acest pla
ten. Remunerarea muncii astfel 
prestate nu are caracter de sa
lariu. Funcțiile ce se pot ocupa 
in acest mod și cuantumul su
mei fixe pentru fiecare dintre 
ele sint 
legii.

ART. 
tarifare 
ta, 10 la sută sau 15 la sută, 
stabilite în perioada de expe
rimentare, conform prevederi
lor art. 4 din H.C.M. nr. 914/ 
1968, își păstrează, in conti
nuare, valabilitatea.

(2) Personalul care, conform 
prevederilor in vigoare, a fosl 
încadrat la niveluri de salarii 
tarifare superioare fată de cele 
prevăzute in anexele la 
zenta lege, va primi în 
tinuaro salariile primite pînă 
acum cît timp rămine în 
eași funcție, ori în funcții e- 
chivalente, sau pînă cind prin 
majorarea salariilor tarifare 
diferența de salariu în minus 
se anulează.

Sporurile plătite, cu respec
tarea reglementărilor legale, 
se acordă pină la data cind 
personalul care a beneficiat de 
aceste sporuri își va schimba 
locul de muncă, categoriile de 
încadrare sau funcțiile înde
plinite.

(3) Personalul care benefi
ciază de alocația de stat pen
tru copii și de abonamente 
gratuite pentru transport va 
beneficia în continuare de a- 
ceste drepturi,la valorile plă
tite la data aplicării legii, 
chiar dacă noile salarii depă
șesc plafoanele de salarii, pre
văzute in reglementările in 
vigoare.

(4) Personalul din sectoare
le de activitate la care spo
rul de vechime se acordă pe 
baza unor ’ '
rioare, în 
stagii mai 
întreruptă 
fie sporuri 
decît cele 
va beneficia în continuare de 
sporul primit pe baza acelor 
reglementări pină cînd, pe 
baza prevederilor legii, va pu
tea beneficia de un spor pen
tru vechime neîntreruptă în a- 
ceeași unitate egal sau mai 
mare decît cel avut. Persona
lul va beneficia de acest 
drept atît timp cît va lucra 
în aceeași unitate sau va tre
ce In altă unitate, pe funcții 
ce aveau dreptul la sporul 
respectiv, in cadrul aceluiași 
sector de activitate și în con
diții în care nu se întrerupe 
vechimea în muncă în aceeași 
unitate.

prevăzute in anexele

184. — (I) Salariile 
majorate cu 5 la su-

pre- 
con-

ace-

reglementări ante- 
care se prevăd tie 
mici de muncă ne- 
in aceeași unitate, 
de valori mai mari 
stabilite prin lege,

CAPITOLUL V
Dispoziții finale

ART. 185. — Organele de 
conducere ale unităților de 
stat aprobă salariile tarifare 
de încadrare, acordarea luna
ră a acestora în condițiile rea
lizării integrale a sarcinilor 
stabilite, premiile și sporuri
le Ia salariu și celelalte drep
turi legate de remunerarea 
muncii cuvenite personalului 
din unitățile respective, în 
conformitate cu prevederile 
prezentei legi și ale celorlal
te dispoziții legale. Pentru ca
drele care ocupă funcții de 
conducere a unităților, aceste 
drepturi se aprobă de orga
nul» ierarhic superior, care 
le-a numit in aceste funcții.

(2) Id contractele colective 
de muncă se precizează for
mele de măsurare a muncii și 
de salarizare ce se utilizează 
in UDÎtăti.

ART. 186. 
ministerelor, 
De centrale 
xecutive ale 
lare. organele colective 
conducere ale centralelor, în
treprinderilor. instituțiilor și 

ale celorlalte unități răspund 
de aplicarea prevederilor le
gale stabilite in domeniul re
munerării munrii. organizează 
controlul permanent al modu
lui de aplicare a elemente
lor sistemului de salarizare și 
iau măsuri pentru realizarea 
unei eficiente maxime în uti
lizarea lor.

ART. 187. — (1) Ministerul 
Muncii asigură și răspunde de 
aplicarea unitară pe ansamblul 
economiei a sistemului de sa
larizare și a celorlalte forme 
de coinleresam ma'erială și 
dă Indicații metodologice și 

de executare a prevederilor 
acestei legi și a celorlalte acte 
normative care se referă la re
munerarea muncii.

(2) Ministerul Muncii împre
ună cu Ministerul Finanțelor, 
Comitetul de Stat al Planifi
cării Banca Națională a Re
publicii Socialiste România șl 
cu celelalte organe împuter
nicite prin lege controlează 
modul de aplicare a dispozf-

— Conducerile 
celorlalte orga- 

și comitetelor e- 
consiliilor popu- 

de

țiilor legale referitoare la remu
nerarea muncii, stabilesc măsu
rile ce se impun pentru elimina
rea deficientelor constatate și 
informează periodic Consiliul de 
Miniștri asupra rezultatelor 
obținute în aplicarea sistemu
lui de salarizare, asupra de
ficientelor ivite, precum și a- 
supra măsurilor ce au fost 
luate.

In afară de controlul exer
citat la unitățile de stat, Mi
nisterul Muncii verifică în 
toate celelalte sectoare din 
economie, modul de aplicare 
a principiilor generale de re
munerare a muncii prevăzute 
de această lege.

(3) In colaborare cu minis
terele, celelalte organe cen
trale și cu comitetele execu
tive ale consiliilor populare 
județene și al municipiului 
București, Ministerul Muncii 
efectuează studii și cercetări 
și elaborează, cu consultarea 
Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor, 
propaneri de perfecționare a 
elementelor sistemului de sa
larizare.

ART. 188. — Statele de func
țiuni pentru personalul minis
terelor și celorlalte organe 
centrale precum și ale cen
tralelor 
vizează 
Muncii 
lor in 
posturi 
de salarii planificat.

ART. 189. — (1) Contestați
ile împotriva deciziilor de a- 
cordare a drepturilor de sala
riu. referitoare la greșita a- 
plicare a legii, sînt de compe
tenta organelor obștești de 
jurisdicție a muncii și. după 
caz, a organelor judecătorești.

(2) Solutionarea contestați
ilor împotriva modulul în ca
re conducerea unității a a- 
cordat treptele de salarizare 
ori gradațiile, împotriva mo
dului în care a stabilit dimi
nuarea salariului tarifar în ca
zul nerealizării Integrale a 
sarcinilor, precum șl cu pri
vire la acordarea premiilor 
sub formă de qratlficatii $!

n premiilor «cordate in cursul 
nnului pentru realizări deose- 
bilr. este de competenta orga
nului de conducere colectivă 
a unității sau a organului ie
rarhic superior dară numirea 
personalului respectiv s-a fă
cui de către acest orqan.

\RT. 190. — (1) In afară de 
organele împuternicite prin 
lege nimeni nu are dreptul să 
modifice sau să completeze 
reglementările privind elejnen- 
teic sistemului de salarizare.

(21 Încălcarea cu vinovăție 
a dispozițiilor legale care sta
bilesc drepturile personalului 
sau acordarea unor drepturi 
necuvenite se sancționează 
disciplinar, pena) sau mate
rial, potrivit legii.

ART. 191. — (1) Remunera
rea personalului militar și ci
vil din ............- - ■
Armate și 
Interne se 
principiilor 
tomului de 
probă prin

(2) Pentru personalul din 
celelalte unităti din sectorul 
special, se aplică prevederile 
anexelor legii.

ART. 192. — (1) Dispozițiile 
privitoare la remunerarea 
muncii personalului încadrat 
In unitățile de stat se vor a- 
plica, In mod corespunzător, 
și personalului salariat 
organizațiile cooperatiste 
din celelalte organizații 
ștești.

Nomenclatorul funcțiilor. și 
clasele de salarizare ale per
sonalului de execuție tehnic, 
economic, de altă specialita
te, ale personalului de con
ducere, personalului funcțio
năresc, precum și ale celui 
administrativ de întreținere și 
de pază din aparatul uniuni
lor de creatori, ale altor aso- 
< iații obștești, din filiale și 
din alte unităti subordonate 
acestora, sînt prevăzute în a- 
nexele legii.

(2) Remunerarea muncii ce
lor angajați în atelierele meș
teșugarilor. a personalului 
casnic și altor categorii de 
personal angajate la persoane 
fizice se face cu respectarea 
principiilor prevăzute în le
gea de fată, adaptate în mod 
corespunzător specificului a- 
cestui personal.

In vederea asigurării drep
turilor ce li se cuvin, Minis
terul Muncii, prin direcțiile 
județene pentru probleme de 
muncă și ocrotiri sociale; va 
exercita controlul de stat a- 
supra modului cum se reali
zează aceste drepturi.

(3) Organizațiile cooperatis
te și celelalte organizații ob
ștești, pornind de la principii
le și reglementările cu carac
ter general ale sistemului de 
satirizare prevăzute în lege, 
vor lua măsuri pentru adap
tarea corespunzătoare a regle
mentărilor proprii privitoare 
la remunerarea muncii mem
brilor lor care își au locul de 
muncă permanent în cadrul 
unităților proprii ale organiza-

. țiilor respective.
ART. 193. — Prezenta lege 

intră In vigoare pe data de...
Pe această dată se abrogă 

Hotărîrea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
și a Consiliului de Miniștri 
nr. 1051 din 1 august 1959, 
privind îmbunătățirea salari
zării muncitorilor și a perso
nalului tehnic - administrativ, 
Hotărîrea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
și a Consiliului de Miniștri 
nr. 1053 din 1 august 1960 cu 
privire la pregătirea și pro
movarea cadrelor tehnice, e- 
conomice și de cercetare știin
țifică, precum și îmbunătăți
rea salarizării lor, Hotărîrea 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român și a 
Consiliului de Miniștri nr. 384 
din 24 iunie 1964 cu privire 
la majorarea salariilor la toa
te categoriile de salariati, re
ducerea unor cote ale Impo- 
z lului pe salarii și creșterea 
plafoanelor de salarii în func
ție de care se acordă alocația 
de stat pentru copii, Hotărî
rea Consiliului de Miniștri nr. 
914 din 4 mai 1968 privind ex
perimentarea noului sistem 
de salarizare și majorarea sa
lariilor, Hotărîrea Cons:liului 
de Miniștri nr. 151 din 19 fe
bruarie 1970 privind acorda
rea de premii din beneficiile 
realizate, precum și orice alte 
dispoziții contrarii.

Ministerul Forțelor 
din Ministerul de 
stabilește pe baza 
generale ale sis- 
salarizare și se a- 
lege.

din 
și 

ob-

cu aparat propriu se 
anual de Ministerul 
și Ministerul Finanțe- 
limitele numărului de 
aprobat și a fondului

Accidente rutiere 
generate de oboseala 

omului de la volan

o temerară expediție 
a pionierilor hunedoreni

desli- 
De a-

Ne bucurăm de fiecare ini
țiativă utilă, de fiecare „fap
tă demnă do un viitor comu
nist" a copiilor noștri. Le ad
mirăm istețimea minților și 
îndemînarca mîinilor. Modul 
în care iau naștere și se ma
terializează aceste calități, ne 
face să ne gîndim că nicicind 
ca în zilele luminoase ale so
cialismului n-au existat con
diții atît de favorabile și sti
mulatoare, n-a existat o atît 
de atentă grijă pentru 
nele tinerei generații,
ceea, recunoștința și mulțumi
rea celor ce acum se ridică, 
formîndu-se ca viitori con
structori ai socialismului, se 
îndreaptă spre părintele drag 
nouă tuturor — partidul.

Am asistat deunăzi la una 
dintre cele mai temerare ac
țiuni întreprinse de pionieri, 
aflată în premieră pe tară. O 
acțiune care ne-a amintit că 
în timpuri trecute Mureșul o- 
ferea oamenilor de pe melea
gurile pe care le străbălea un 
bun mijloc de transport. Piu- 
tăritul pe acest rîu era o în
deletnicire practicată cu re-

gularitate întocmai celei de 
pe Șiretul moldovean. Incer- 
cînd să parcurgă o parte a 
traseului bătut cîndva de lo
cuitorii satelor Tisa, Pojoga, 
ș.a., curajoșii pionieri de la 
Școala generală nr. 1 Deva 
au pornit într-o temerară ex
pediție. Mijlocul de transport 
— o plută construită de ei 
înșiși. Traseul Minlia-Arad cu 
escale în mai multe localități. 
Scopul : vizitarea unor monu
mente istorice, întîlniri cu oa
meni ai muncii, cercetarea ști
ințifică a malurilor etc.

Echipajul, format din Dorin 
Adam, Ileana Chichirez, Gheor- 
ghe Nistor, Eugenia Durdun, 
Horia Jitia, Viorel Florea, 
Cornel Moga, Cornelia Țipter, 
Florin Gîdea, Corina Drăaan, 
Marius Manganu, Adrian Hu- 
ieț, Constantin Pooescu e 
însoțit de încercatul plutaș din 
Tisa, Traian Mariș. și de citi- 
va entuziaști profesori.

De la baza de aqrement pen
tru tinerel do la Șoimuș a Co
mitetului județean U. T. C., 
membrii echipajului s-au îm
barcat pe vasul „Sargetia", în

tovărășia părinților și colegi
lor, care i-a transportat plnă 
la Mintia. Emoțiile tuturor e- 
rau mari. Majoritatea călăto
reau poate pentru prima dată 
pe un vas de agrement. Și 
poate cu toti laolaltă pozau 
aparatelor echipei de filmare 
a studioului Aleaxndru Sahia.

La Mintia, echipajul pără
sește vasul pentru a partici
pa la o educativă înlîlnire 
conducători 
colosului 
Mureș.

Urmează drumul lung, fără 
de pulbere. Despărțirea este 
entauziastă. Salutările cu mîi- 
nile, strigătele de bucurie por
nesc de ambele părți. Pe cei 
aflati pe plută îi așteaptă zece 
zile de umblet pe ape la finele 
căruia frumosul Arad și ospi
talierii săi pionieri ii vor aș
tepta pe liunedoreni cu flori, 
cinstindu-le izbînda.

Pînă atunci 
le vom primi 
cat» le 
Ioanele 
dit jurnal de bord.

și muncitori 
energetic de

cu 
ai 
pe

veștile pe care 
de la cei ple- 

vom insera și în co- 
ziarului, intr-un ine-

FILME
29 IULIE 1972

PETROȘANI — 7 
brie: Aventuri la 
Neagră, seriile 1-11; 
blica : Floarea de 
LONEA — Minerul : Secre
tul planetei maimuțelor; 
VULCAN : Pentru că se iu
besc ; BĂRBĂTENI: Moartea 
filatelislului ; LUPENI — 
Cultural : Adio d-le Chips, 
seriile MI; URIC ANI: Tro
nul.

Noiem- 
Marea 
Rcpu- 

cactus ;

Calendar
SIMBATA 29 IULIE 1972
Soarele răsare la ora 4,59 

și apune la ora 19.44. Zile

trecule din an — 211. Zile 
rămase — 155.

Televiziune
9,00 Deschiderea emisiunii. Te

lex;
9,05 Biblioteca pentru toti: 

Duiliu Zamfirc.scu;
9.10 Folclor din R.P. .Uugarft; 

to.to De vorba cu gospptlțncle; 
10,25 Tcle-enciclopcdia;
11.15 Emisiune de divertisment; 

Timișoara pe adresa dv. (I);
12,05 Telejurnal:
16.30 Deschiderea emisiunii 

dupA-amiazA. Emisiune 
limba germanA;

18.15 Ritm, tinerețe, dans;
19,00 Arta nlasticA: Retrospectiva 

Bob Bulgaru;
19.15 Publicitate ;
19,20 1001 de ser);
19.30 Telejurnal:
20,00 Teleenciclopedia:
20.30 Festivalul național de mu

zică ușoară 1972. Selccțiuni

din microrecitaluri;
21,10 Apartamentul (I). Serial dis

tractiv de Dumitru Solo
mon șl Rodi ca Toth:

22.30 Telejurnal:
22.40 Refrene lirice cu Gigi Mar- 

ga, Denis Constantlnescu 
și Luigi Ionescu.

de 
in

VREMEA
PENTRU 24 DE ORE

Vrehwa va fi frumoasă’ți căl
duroasă, cu cerul variabil. Vin- 
tul va sufla slab din sectorul 
sud-est. Temperatura minima 
va fi cuprinsa Intre 14 și 17 
gratie, iar temperatura maxima 
intre 26 și 29 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
DOUA ZILE

Vremea va fi frumoasa, dar 
instabilA, mai ales după-amiaza, 
cind vor cAdea averse de ploaie 
Însoțite de descărcări electrice. 
Vintul va sufla slab din secto
rul vestic. Temperatura se men
ține ridicată.

PRETURILE LA LECUME-FRUCTE
Prin decizia nr. 276 din 28 iulie 1972 a Comitetului executiv al Consiliului popular a) județu

lui Hunedoara s-au stabilit prețurile de contractare și prețurile plafon do vtazare cu amAnuntul 
la legumc-fructe proaspete, valabile pentru comerțul socialist.

PRODUSELE

1. Ardei gras
2. Ardei lung
3. Ardei gogoșari roșii
4. Cartofi vară
5. Castraveți salată
6. Ceapă uscată arpagic
7. Ceapă uscată apă
8. Conopidă
9. Dovlecei mijlocii

10. Dovlecei mari
11. Morcovi rădăcină
12. Pătrunjel rădăcină
13. Păstimac rădăcină
14. Țellnă rădăcină
15. Usturoi uscat
16. Verdeață
17. Vinete
18. Struguri grupa E 4- S
19. Struguri grupa M
20. Struguri grupa O

U/ȘJ
PREȚ CONTRACTARE

___________Calitățile : 
Extra ______I______ n

PREȚ PLAFON VINZARE
'_________Calitățile :___

Extra I n

kg 2,28
2,70
2,60

1.20

,50

1,05

2.30
4,40
3,90
3,50

AGENDA 
CIRCULAȚIEI

Specialiștii au calculat că 
cel puțin o pătrime a acci
dentelor de circulație — și a- 
cestea se- mențin 1nlr-un nu
măr apreciabil cu consecin
țe nefaste pentru partlcipan- 
tii la traficul rutier — ar pu
tea fi prevenite dacă condu
cătorii vehiculelor ar ști rum 
să se comporte la volan. Con
ducerea autovehiculului nu 
înseamnă a ști să te menții 
pe direcție, să virezi, să o- 
prești sau să te deplasezi cu 
peste 100 km la oră pe drum. 
A fi stăpfn pe volan înseam
nă să cunoști temeinic regu
lile de circulație și să le res
pecți, să ai răbdarea necesară 
pînă la dobîndirea unor re
flexe și deprinderi necesare r- 
vitării pericolelor neașteptate 
care se întîlnesc adesea pe 
drumurile publice și mai ales 
să conduci autovehiculul des
tins si odihnit.

Oboselii i se dă o mică a- 
tentie de către majoritatea au- 
tomobiliștilor, fie ei amatori 
sau profesioniști, poate avînd 
credința falsă că la volan te 
odihnești sau poate că nu se 
cunosc consecințele unor ac
cidente a căror cauză a fost 
oboseala.

Oboseala este consecința 
muncii, la rindul ei avind do
uă forme: una dinamică și 
alta statică, ambele avînd e- 
fecte în timpul conducerii. 
Considerăm ca predominant 
munca statică pe timpul cit 
omul este la volan deoarece 
șoferul este într-o poziție sta
tică. In această poziție o mare 
parte a corpului omenesc se 
află uneori ore îndelungate 
sub o presiune continuă, prin 
aceasta oxigenarea musculatu
rii fiind greoaie, obosind in
tens. Prevenirea oboselii con
ducătorului auto se face prin 
pauze la fiecare oră de con
ducere în care se recomandă 
părăsirea autovehiculului și 
mișcări în aer liber.

La această formă a muncii 
<e adaugă concentrarea per
manentă a atenției. încordarea 
datorită circulației intense din 
drumul public, obosind mai 
mult sistemul nervos. Așa se 
explică faptul că pentru curse
le luDgi șoferilor profesioniști 
li se stabilește un program 
de deplasare pentru fiecare 
zi în parte.

Controalele efectuate pe 
această temă au dus la con
cluzia că majoritatea condu
cătorilor auto nesocotesc acest 
program și cu atît mai mult 
cei amatori - care-șî fac singuri 
programul de deplasare.

$1 ronsecfnțele nu se IasS 
leptate.
A ti loli ar torul cu șea nr. 21 

HD 1314 era condus de către 
șoferul Mircea Șoica pe șo
seaua I upeni-Pelroșanl. A- 
jungind In oroșul Vulcan. în- 
lr-o curbă accentuată, acesta 
nu reduce viteza de rulare a 
autovehiculului, din care cau
ză părăsește sensul de mers 
și se răstoarnă in partea stin
gă a drumului. In același mo
ment, pe acea parte a drumu
lui circula regulamentar un 
grup de persoane, care a fost 
surprins de către autotractor 
în răsturnare. Dintre acestea. 
3 au decedat pe loc, Iar 
de a patra In spitalul din lo
calitate, după circa 2 ore.

Autovehiculul aparține Cen- 
trului de legume și fructe Pe
troșani șl se înapoia dintr-o 
cursă în care șoferul condu
sese timp de 20 ore. fapt ce 
a contribuit la obosirea con
ducătorului, acesta nemaipu- 
tind menține controlul ve
hiculului. După accident Șoi- 
ca Mircea a încercat să dis
pară de Ia locul faptei, dar 
a fost indentificat și reținut, 
pentru a-și primi pedeapsa.

Acesta este unul dintre ac
cidentele care se datoresc to
talei nesocotințe, șoferii cir- 
culind cu viteze mult supe
rioare celor admise de lege, 
mai ales acolo unde configu
rația terenului, a drumurilor 
prezintă curbe, deniyelări ac
centuate, ori conduc autovehi
cule timp îndelungat fără 
pauze pentru odină.

Un alt caz: în ziua de 10 
iulie 1972, la intersecția șose
lei Spini-Orăștie cu drumul 
spre localitatea Mărtinești, 
proprietarul autoturismului R- 
16, cu nr. dc înmatriculare 
1 TM 5869, tehnicianul Boia 
Francisc, a plecat spre Bucu
rești în jurul orei 3 diminea
ța. Mersul monoton al auto
vehiculului pe un drum fără 
circulație Ia acea OTă. precum 
și oboseala conducătorului, 
au determinat adormirea la 
volan, din care cauză s-a lo
vit de un podeț din afara ca
rosabilului, răsturnindu-se.

In același moment autoturis
mul a luat foc, arzînd comp'et 
atît acesta cît și obiectele, lu
crurile care se găseau în au
tovehicul.

Sint două accidente datorate 
Ignorării oboselii de la volan.

Pentru depistarea contrave- 
nientiior la regulile de circu
lație, a celor care prezintă pe
ricol pentru siguranța circula
ției au fost dirijate autovehi
cule ale miliției pe toate ar
terele de circulație, folosindu- 
se aparatură radar șț de foto
grafiat automat In scopul de 
a preveni astfel de evenimen
te. Este un motiv în plus ca 
toti conducătorii auto să res
pecte întocmai regulile de cir
culației.

Aspect de la locul accidentului petrecut In orașul Vulcan.

CONDIȚIILE DE CALITATE
— Soiul „Bistrița" — cal. extra,

— cal. I,
— Restul solurilor — cal. extra,

— cal. I,
— cal. a n-a,

1.25
1.50
1.60
0.60
0,70
1,40
1,30
1.50
0,30

0,60
1,20
0,90
1.40
4,80
1,30
2,55
2.25
2.00

SALATA:
p.l. 20 cm; grosime 
~ - 25 cm; grosime

12 cm; grosime
16 cm; grosime
16 cm; grosime

p.l. 
p.l. 
p.l. 
p.l.

p.l. 
p.l. 
p.l. 
p.l. 
p.l.

2.00

3,70

1,80

.3,00
3,10
3.30
1,50
1.60
3.00
2,90
5,00
0,75
0,40
1.50
2.50
2,00
3,00
9,00
3,00
3,00
6,00
5.20
4,70

1,20 
2,00
1,60
2,40
7,30
2.30
4.30
4,10
3,70

PENTRU CASTRAVEȚII DE 

lungime 
lungime 
lungime 
lungime 
lungime

Pentru restul produselor, condițiile de calitate stat prevăzute de STAS-urlIc in vigoare. 
So abrogă prețurile la morcovi per legătură.
Prețurile de contractare Intră In vigoare la data de 1 august 1972, ora 0,01.
Prețurile de vtazare intră In vigoare la data de 3 august 1972, ora 6,00.
La restul produselor rămin valabile prețurile 6tabilitc anterior.

Unde mergem ?
Sîmbăfă 29 Iulie

L T

CASA DE CULTURA URI- 
CANI. Io sala mică, la ora 
19.30, o seară cu temă etică — 
„Comportarea In societate”.

CLUBURI — LUPENI. La ora 
19,00 o acțiune actuală și cu 
conținut instructlv-educatlv : 
„Preocuparea tinerilor uieciști 
pentru Îndeplinirea sarcinilor

de plan. Comportarea In soci
etate, element fundamental In 
definirea personalității", ur
mată de un program artistic 
șl o seară distractivă ;

VULCAN : La ora 18, o sea
ră cultural-educatlvă dedicată 
salariatilor de la Fabrica de 
stllpl hidraulici din localitate.

Semifinala Interzonală a „Cupei Davis” 
la București

După cum s-a 
in zilele de 4, 5 . 
pe terenurile clubului sportiv 
..Progresul” din Capitală, se 
va desfășura intilnfrea Inter
națională de tenis dintre echi
pele României șl Australiei,

mal anunțat, 
șl 6 august,

contînd ca semifinală Interzo
nală a „Cupei Davis".

In vederea acestei întîlniri, 
federația român" a alcătuit 
următoarea formație: Ilie Năs- 
tase, Iod Țirlac, Petre Măr- 
mureanu și Ion Santef.

Redacția și administrația ziarului: Petroșani, strada Republicii Nr. S0, telefon: 1662

Rezultatele tragerii din 
Extr. I : 28, 55, 63, 88, 84, 

51, 14. 58. 50.
Fond de premii: 449 136 

lei.

28 iulie 
Extr.

64, 71, 
Fond 

ici.

1972 :
a Il-a: 34, 19. 53.
72, 7.
de premii: 520 560

MICA PUBLICITATE
VIND MoskvicI 408, alb, 29 000 km, sir. Vilelor, nr. 12 

Petroșani.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele loan Teo
dor, eliberată de E.M. Livezenl.O declar nulă.

VIND Trabant «01, Vulcan, str. Gării, nr. 7.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Dancu 
Constantin, eliberată de E.M. Livezeni. O declar nulă.

Spitalul Unificat
Petroșani 

angajează prin concurs 
in condițiile prevederilor Legii nr.

1/1971 și Legea nr. 22 1969 următorul 
personal :

■ contabil princi
pal

o achizitor de ma
teriale
■ intendent secția 
pediatrie

Concursul va avea ioc in data de 5 au
gust 1972, ora 10 dimineața, la sediul u- 
nității.

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

Tiparul întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani 40 396


