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• Buletinul Oficial nr. 154 
partea I din 9 decembrie 1974 
publică H.C.M. nr. 1519/1974 
pentru aprobarea Acordului de 
cooperare economică și tehnică 
dintre guvernul R.S. România ți 
guvernul Republicii Ruanda pre
cum ți textul respectivului acord.

• Buletinul Oficial partea I 
nr. 155 din 10 decembrie 1974 
republică Decretul nr. 472'1971 
privind Fondul Arhivistic Națio
nal al R.S. România cu toate 
modificările la zi. Actul norma
tiv reglementează evidența, se
lecționarea ți păstrarea docu
mentelor create ți deținute de 
unitățile socialiste ți aelelalte 
organizații.

1

2

ÎN ACEST NUMĂR OFERĂ PRODUSE 
DISPONIBILE ÎNTREPRINDERILE:

CENTRALA MATERIALELOR 
DE CONSTRUCȚII 

Unitatea de producție prefabri
cate „Progresul" 

Șoseaua Giurgiului nr. 5-Jilava

UZINA VULCAN BUCUREȘTI 
GRUP ȘANTIERE MONTAJ 

CAZANE
Str. Borș Grigore nr. 2 sectorul 6. 

Serviciul aprovizionare 
Telefon : 80.62.30.
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ÎNTREPRINDEREA
CONSTRUCȚII-MONAJ NR. 1 

— BUCUREȘTI
Str. Herescu Năsturel nr. 20, 

sector 4 
Telefon : 21.40.60

S.U.T. ENERGOUTILAJ BUCU
REȘTI

Str. Acțiunii nr. 22, sect. 5 
Telefon 85.20.40.

Telex 537

FIȘIER 
LEGISLATIV

• Buletinul Oficial nr. 156 
din 16 decembrie 1974 partea I 
publică H.C.M. 1579 1974 pri
vind înființarea Combinatului 
petrochimic Timișoara, în sub- 
ordinea Centralei industriale de 
rafinării ți petrochimie Ploiești.

• Buletinul Oficial partea I 
nr. 159 din 20 decembrie 1974 
publică Ordinul nr. 280'1974 al 
ministrului aprovizionării tehni- 
co-materiale ți controlului gos
podăririi fondurilor fixe pentru 
aprobarea normelor de consum 
pe anul 1975.

• Buletinul Oficial nr. 171 
din 31 decembrie 1974 partea I 
publică Decretul Consiliului de 
Stat nr. 240 pentru ratificarea 
Convenției dintre guvernul țării 
noastre ți guvernul Republicii 
Franceze privind evitarea dublei 
impuneri pe venit ți avere, pre
cum ți Convenția respectivă 
semnată la București la 27 sep
tembrie 1974.

O CALE SIGURA PENTRU VALORIFICAREA ACCELERATA 
A MATERIALELOR Șl CAPACITĂȚILOR DISPONIBILE

Formarea stocurilor de produse heutilizabile in procesul imediat de producție 
generează cheltuieli neeconomicoase și blochează importante valori materiale nece
sare economiei naționale. Ca urmare, asemenea situații constituie fapte negative în 
administrarea valorilor materiale și bănești încredințate unității în care activați.

Dacă pentru formarea unor stocuri de produse disponibile se pot aduce unele 
justificări, nici un argument nu poate fi invocat pentru inacțiunile privind lichidarea lor.

Calea sigură, operativă, pentru repunerea unor asemenea stocuri de produse 
in circuitul economic este ofertarea lor, la nivel macroeconomic, prin coloanele SUPLI
MENTULUI săptămînal editat de „REVISTA ECONOMICA".

ECONOMIȘTII
Dacă din motive obiective sau subiective s-au format stocuri de produse dis

ponibile în unitatea în care activați, nu intirziați să le comunicați revistei noastre, care 
vor fi publicate, in vederea repunerii lor în circuitul economic, în următoarele 
condiții :

• Listele de produse care vor fi remise redacției, intr-un singur exemplar, tre
buie să fie grupate pe următoarele grupe de produse : 1) Metale, produse din metal ; 
2) Motoare, utilaje, scule ; 3) Piese de schimb, rulmenți ; 4) Construcții, montaj, elec
trotehnice ; 5) Chimie, hirtie lemn ; 6) Textile, piele, cauciuc ; 7) Diverse :

• Potrivit condițiilor contractuale, listele sosite la redacție pină în ziua de 
miercuri, vor fi publicate in numărul ce apare in ziua de vineri a săptăminii viitoare.

• Pentru stimularea publicității efectuate prin intermediul SUPLIMENTULUI „RE
VISTEI ECONOMICE” redacția percepe un tarif redus cu aproximativ 80%, față de 
tarifele privind reclama comercială ; tariful perceput este de 10 lei pentru fiecare 
poziție de produs ofertat, indiferent de spațiul pe care il ocupă.

ECONOMIȘTI!
Apelind la serviciile noastre publicitare veți realiza :
• Valorificarea stocurilor de produse disponibile
• Acoperirea capacităților de producție de care dispuneți
• Lansarea de produse noi, prin informarea beneficiarilor potențiali
• Popularizarea profilului de producție al întreprinderii pe care o conduceți și, 

implicit, facilitarea relațiilor comerciale.
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METALE
PRODUSE DIN METAL

— Sîrmă beton precompr. 2 mm călit I 
4526 kg.

— idem 0 2,5 mm 75000 kg.

— idem 0 3 mm 2889 kg.

— Toroane SBP 7X0 3 mm 120000 kg.

— Țeava de cupru 3X1 74 kg.

— Sîrmă ghimpată 440 kg.

— Sirmă oțel neagră 0 5 1.000 kg.

— Flux sudură 250 kg.
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• BURGHIE STAS 67.3OR :

— 13,5 mm 35 buc.

STAS 574'OR :

— 11 mm 5 buc.

— 13,5 mm 10 buc.

— 10,5 mm 5 buc.

— 10 mm 5 buc.

— 15,2 mm 5 buc.

— 9,7 mm 10 buc.

STAS 575011 :

— 12,5 mm 14 buc.

— 22,5 mm 8 buc.

— 24.5 mm 8 buc.

— 26 mm 3 buc.

— 23 mm 16 buc.

— 27 mm 5 buc.

— 28 mm 4 buc.

— 28,5 mm 8 buc.

— 29 mm 7 buc.

— 31 mm 11 buc.

— 32 min 10 buc.

— 34 mm 7 buc.

— 37 mm 16 buc.

— 38 mm 15 buc-

— 39 mm 5 buc.

— 41 mm 7 buc.

— 47 mm 5 buc.

— 44 mm 6 buc.

— 49 mm 6 buc.

— 52 mm 1 buc.

— 54 mm 1 buc.

— 58 mm 2 buc.

— 42 mm 5 buc.

• FREZE STAS 579 OR ;

— 50x36 mm 5 buc.

— 75X75 mm 7 buc.

— 80X45 mm 13 buc.

— 100x50 mm 9 buc.

— 40X0,8 mm 4 buc.

STAS 2215 :

— 60X10 mm 8 buc.

— 100x14 mm 8 buc.

— 80X14 mm 8 buc.

— 100X12 mm 6 buc.

— 63X12 mm 3 buc.

— 100X10 mm 3 buc.

— 80X45 mm 4 buc.

STAS 3546 :

— 4 mm 2 buc.

— 16X100 mm 2 buc.

— 10X00x20 mm 6 buc.

STAS 3543 :

— 75X25 mm 2 buc.

— 90X18 mm 2 buc.

STAS 3541 :

— 63X45 mm 3 buc.

— 63X70 mm 5 buc.

— 63X80 mm 5 buc-

— 63X85 mm 3 buc.

• TAROZI 1112/OS :

— 4,5 mm 120 buc.

— 2 mm 8 buc.

— 2,5 mm 8 buc.

— 3,5 mm 24 buc.

— 5x0,15 mm 25 buc.

— 12X1,5 mm 78 buc.

— 22 mm 10 buc.

— 27 mm 11 buc.

— 30 mm 12 buc.

— 18X2 5 buc.

— 7X0,75 mm 50 buc.

— 10X0.5 mm 4 buc

— 7 mm 37 buc.

— 9X1 mm 4 buc.

— 6x0,75 mm 56 buc.

— 33 mm 6 buc.

— 36 mm 6 buc.

• AI.EZOARE STAS 1263OS :

— 14 mm 8 buc.

— 28 mm 6 buc.

STAS 1266/OS :

— 14 mm 9 buc.

— 22 mm 18 buc.

— 25 mm 13 buc.

— 28 mm 19 buc.

— 30 mm 2 buc.

— 40 mm 10 buc.

STAS 5713 :

— 15,5 mm 2 buc.

— 27,5 mm 5 buc.

— 37 mm 7 buc.

— 45 mm 1 buc.



— Placaj ceramic jo roz. 2 de 2X2 cm 
66,75 mp. — Mochetă galbenă 502,49 mp.

— Alb 3 rulat galben 2 012,5X8,5 cm 
2600 mp.

— Gris 1 rulat alb 3 dc 2,5 X 2,5 cm 
1179,3 mp.

— Alb 3 dc 2X2 cm 70,53 mp.

— Alb 3 stropit verde de 2,5 x 2,5 cm
116,48 mp.

— Mină curentă stejar 540 ml.

— Etajere faianță 60 buc.

— Moizotex-covor 1638,8 mp.

— Geam șlefuit de 10 mm tip Buzău 
140,4 mp.

— Baterii lavoar V2“ 47 buc.

— Hebluri III 100 Amp 79 buc.

— idem 75,61 mp.
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Echipament dc protecție :

— Căști miniere PVC 200 buc.

— Frînghii de siguranță 40 buc-

— Șoșoni pislari 35 per.

— Ghete piele 69 per.

— Mănuși doc duble 210 per.

— Șorțuri cauciuc 40 buc.

— Combinezoane praf 46—18 2 buc.

— Cablu electric ACYYBI 85 ml.

— Becuri 300WX220V 296 buc.

— Nisip cuarțos 15 tone

— Tub presiune 3X100 206 m.I.

§
— Lac perelor vinilic 497 kg.

— Plastifiant Resso 1695 kg.

— Pervaz din PVC 283 ml.

— Skai 107 mp

— Spumă poliuretanică 300 kg.
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— Grafit coloidal 170 kg.

— Perosiliciu 200 kg.

— Cisme antiacidc 20 per.

— Costume praf 2 buc.

— Mănuși prelată 10 buc.

— Umerare 20 buc.

— Arc compresor 201 buc.

— Arc supapă Moskvici (407) 29 buc.

— Arc supapă int. 30 buc.

— Arc sabot 6 buc.

— Arc pt. rulment presiune 1 buc.

— Arc supapă 179 buc.

Arc principal electromotor 1 buc.

Arc placă presiune 2 buc.

— Arbore cu came 1 buc.

— Arbore intermediar 1 buc.

— Arbore principal carburator 1 buc.

— Placă presiune ambreiaj 1 buc.

— Bulon bielă 3 bue.

— Bucși bielă 2 buc.

— Burduf cauciuc 4 buc.

— Burduf pompă centrală 2 buc.

— Bucși bielă 12 buc.

— Bucși arc 6 buc.

— Bucși bielă 10 buc.

— Bucși oțel 6 buc.

— Celule radiator 56 buc.

— Cot alimentare 1 buc.

— Bucși casetă direcție 1 buc.

— Carcasă direcție 2 buc-

— Cuzineți bielă 12 buc.

— Cuzineți 2047 0 89 2 buc.

— Cuzineți 2046 0 82 2 buc.

— Cuzineți 4007 0 89 8 buc.

— Cuzineți 2012 10 buc.

— Bielă compresor MC. 4 5 buc.

— Cuzineți palier 12 buc. (set)

— Cuzineți bielă 12 buc.

— Cuzineți palier cu guler 26 buc.

— Cuzineți bielă 5 buc.

— Cuzineți bielă 3 set.

— Cuzineți import 8 buc.

— Cuzineți palier 6 set.

— Con difuzor Moskvici dreapta 2 buc.

— idem stingă 2 buc.

— Corp chluloasă int- 4 buc.

— Capac distribuție 2 buc.

— Capac casetă 1 buc.

— Capac tacheți 2 buc.

— Clapetă soc 1 buc.

— Colector de ulei 5 buc.

— Deflector de ulei 4 buc.

— Duze tractor 1 buc.

— Delco IMS uzură 90% 1 buc.

— Diafragmă claxon 1 buc.

— Difuzor stingere 2 buc.

— Element pompă benzină 4 buc-

— Difuzor mare 1 buc.

— Fulie pt. arbore cotit 1 buc.

— Fulie arbore motor 1 buc.

— Flanșe arbore prim. 1 buc.



Fasung 10 buc. — Stelaje fag. dinam 13 buc. — Capac lagăr 8 buc

Furcă cordon direcție 3 buc. — Sondă litrometrică 8 buc. — Con Ext. 70 buc

Furcă glisantă 2 buc. — Șuruburi culbutori 18 buc. — Suport Culbutor 10 buc.

Fuzetă dreapta 5 buc. — Șaibe excentrice saboți 30 buc. — Scaun supapă 16 buc.

Garnitură pîslă 96 buc.

Garnitură capac tacheți carton 2 buc.

Injector IFA 3 buc.

— Taler supapă admisie 9 buc.

— Taler supapă arc 6 buc.

— Tije cu membrană servo 4 buc.

Injector IFA 1 buc. — Tub frină față 72 ml.

Indicator apă 14 buc. — Ventil inversor 1 buc.

— Taler Arc 100 buc.

— Țeava de ungere 25 buc.

— Suport material 4 buc.

— Tampon motor 29 buc.

— Tampon suport 10 buc.
Indicator benzină 2 buc. — Tacheți motor 14 buc- — Inel siguranță 100 buc.
Mecanism disc complet uzat 1 buc. — Arbore planetar față 2 buc. — Garnitură colector 200 buc.
Manșon cu rulment ambreiaj 1 buc- — Arbore planetar spate (axă) 1 buc. — Tampon inferior 27 buc.

Miner dispozitiv antrenare 2 buc. — Cruci sateliți 4 buc. — Filtru decontor 11 buc.
Miner uși interior 2 buc. — Capac arbore intermediar 1 buc. — Element filtru aer 20 buc.
Miner tras ușa 3 buc. — Tampon față elastic 38 buc. — Bobină stator 10 buc.
Oblon spate SR. 131 1 buc. — Inel miner viteze 17 buc. — Bobină stator 30 buc-
Piston motor 2 buc.

— Pinion arbore conic 1 buc. — Regulator pneumat 6 buc.
Piston cu segmenți 3 buc.

Piston motoraș pornire 4 buc.

Piston pompă benzină 1 buc.

— Cercel arc spate 2 buc.
— Tub flexibil 16 buc.

— Ventilator 2 buc.
— Fervolan disc 41 buc.

Pîrghie căutător viteze 2 buc.

Pîrghie debraiere 6 buc.

Placă arc spate 8 buc.

Pîrghie debraiere 25 buc.

Pîrghie pompă 8 buc.

Pîrghie pompă benz. 1 buc.

Roată distribuție 1 buc.

Releu pneumatic 1 buc.

Robinet ajutător 2 buc.

Rozeta minerului 5 buc.

Radiator încălzire 1 buc.

Rotor dinam 1 buc.

Pastile supapă 16 buc.

Piston carburator 10 buc.

Filtru aer 2 buc.

Resort pt. macara 4 buc.

Ramă far 1 buc.

Siguranță bolț piston 161 buc.

Sită pompă benzină 2 buc.

Supapă carburator 3 buc-

Șurub reglat tacheți 31 buc.

— Șurub piuliță bielă 8 buc.

— Arbore cu came 2 buc.
— Suport ax c-dă 8 buc.

— Ax pîrghie 7 buc.
— Pinion conic 10 buc.

— Bolț piston 10 buc.

— Șaibe fricțiune 8 buc.

— Tampon amortizare 34 buc-

— Tampon braț motor 7 buc.

— Rulmenți serie 6202 94 buc.

— idem 30207 191 buc.

— idem 6210 131 buc.

— idem 1211 72 buc

— idem 6311 47 buc.

— Contactori AC3 CN 380X60 4 buc.

— Camere anvelope 975X18 19 buc.

— Anvelope 400X15 29 buc.

— idem 975X18 22 buc.

— Deflector Ulei 34 buc.

— Arbore sec. 1 buc.

— Ax secundar 3 buc.

— Arbore intern. Carpați 2 buc.

— Arbore intern 10 buc.

— Carter cut. vit. 4 buc.

— Capac cut- vit. 1 buc.

— Carcasă sincron 5 buc.

— Carcar ă snier 6 buc.

— Melc acționare 5 buc.

— Pinion acțion. 6 buc.

— Pinion acț. viteză 6 buc.

— Pinion sincron 6 buc.

— Pinion angren. 11 buc.

— Pinion arbore sec. vit. I 4 buc.

— Flanșă furcă 10 buc.

— Manșon amortizor 30 buc-

— Manșon amortizor 10 buc.

— Suport arbore 1 buc.

— Butuc roată 6 buc.

— Butuc roată 5 buc.

— Axă față simplă Carpați 1 buc.
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— Casetă satelit 1 buc.

— Tambur roată 10 buc.

— Bucșă suport 32 buc.

— Bucșă arc față 29 buc.

— Bucșă suport 30 buc.

— idem arb. intern 4 buc.

— Inel sincron 10 buc.

— Flanșe arb. cordon 1 buc.

— Ax satelit 16 buc.

Carter punte față 1 buc.

— Bucșă capac 10 buc.

— Cuzinet pivot 20 buc.

— Pastilă inf. cap. b. 32 buc.

— Melc direcție 5 buc.

— Bucșă ext. arb- 10 buc.

— Suport arc 10 buc.

— Cuplaj cauciuc 56 buc.

— Bucșă ghidare 4 buc.

— Diafragmă 8 buc.

— Bloc cilindru 2 buc.

— Bielă compresor 4 buc.

— Bucșă bielă 6 buc.

— Piston compresor 20 buc.

— Racord principal 13 buc.

— Racord frînă 10 buc.

— Racord simplu 40 buc.

— Tampon cabină 36 buc.

— Capac roată 8 buc.

— Flanșe ext. 1 buc.

— Reazem sferic 10 buc.

— Pinion planetar 13 buc.

— Pinion satelit 18 buc.

— Pirghie fuzetă 2 buc.

— idem 2 buc.

— Reazem sferic 2 buc.

— Suport fuzetă 1 buc.

— Șaibă pinion planetar 16 buc.

— Bridă arc față 10 buc.

— Bridă arc spt. 16 buc-

— Bulon scurtare 8 buc.

— Bulon arc suspensie 13 buc.

— Arbore direcție 3 buc.

— Mufă cuplare 2 buc.

— Traversă carter 20 buc.

— Siguranță geantă 20 buc.

— Cerc conic geantă 20 buc.

— Comutator preș. 5 buc.

— Bandă interioară 6 buc.

— Cuplaj arbore 3 buc.

— Inel cauciuc 103 buc.

— Pinion pompă față 2 buc.

— Ax flexibil turație 30 buc.

Indicator nivel 10 buc.

— Indicator turație 10 buc-

— Inel etanșarc 120 buc.

— Inel metalic 29 buc.

M — 461 :

— Filtru ulei 1 buc.

— Capac pompă ulei 2 buc- 

— Tampon superior 7 buc.

— Tampon elastic 6 buc.

— idem 5 buc.

— Filtru decontor benz 5 buc.

— Capac pompă benz. 6 buc.

— Corp pompă benz. 1 buc.

— Pirghie comandă 3 buc.

— Bușon rezervor 5 buc.

— Jiglere diferite 200 buc.

— Pirghie c-dă accel. 1 buc.

— Placă ext. cercel arc 4 buc.

— Levier comandă 1 buc.

— Bulon sferic cap bară 4 buc.

— Pastilă de sprijin S buc.

— Pastilă sprijin 4 buc.

— Bulon ansamblu 5 buc.

— Ghid supape 100 buc.

— Piuliță reglare 100 buc.

— Șurub reglare 150 buc.

— Tachet supapă 100 buc.

— Pinion distribuție 5 buc.

— Pinion antrenare 12 buc.

— Bucșă față electr. 30 buc.

— Bulon bielă 40 buc.

— Bucșă arc central 15 buc.

— Apărătoare pref. 100 buc.

— Cablu ștergător 20 buc.

— Arbore flexibil 10 buc.

— Bucșă spt. electrom. 20 buc.

— Capac bielă comp. 2 buc.

— Carcasă reductor 5 buc.

— Piston pompă 2 buc.

— Suport motor 20 buc.

MAZ — 204 :

— Tampon elastic 10 buc.

— idem 22 buc.

— Bloc cilindru 1 buc.

— Chiulasă motor 6 cil. 2 buc- 

— Garnitură chiulasă 1 buc.

— Cuzineți bielă 1 buc.

— Cuzineți palier 1 buc.

— Bușon radiator apă 10 buc.

— Arbore distribuitor 1 buc.

— Arbore primar C.V. 16 buc.

— Manșon sincron 6 buc.
— Cuzineți bielă 3 buc.

— Bolț piston motor 100 buc.

— Regulator pneumatic 3 buc.

— Disc ferodou ambr. 100 buc.

— Butuc sincron 1 buc.

— Furcă schimb, vit. I-II 1 buc.

— Manetă schimb. 1 buc.

— Pinion acțion. vitez. 2 buc.

— idem angren. 4 buc.

— Manșon sincron 3 buc.

— Arbore intern 3 buc.

— Capac față arb- 6 buc.

— Furcă schimb, vitez. 2 buc.

— Arbore intermediar 2 buc.

— Capac carter 1 buc.

— Arbore transmisie 4 buc.

— Siguranță bolț piston 12 buc.

— Pastilă bolț piston 32 buc.

Coroană volantă 3 buc.

— Volant motor 1 buc.

— Pinion comandă pompă ulei 3 buc.

— Arbore cotit 2 buc.

— Pinion distribuție 3 buc.

— Cuzineți palier 6 buc.



CONDIȚIILE DE ACORDARE A PENALI
TĂȚILOR ȘI DOBÎNZILOR ÎN CAZ DE 

ÎNTÎRZIERE ÎN PLATĂPentru nerespectarea obligației de plată in cadrul contractelor economice, H.C.M. nr. 306/1970 prevede penalități aplicabile întârzierii plății prețului produselor livrate, lucrărilor executate sau serviciilor prestate (art. 1 lit. g), pentru refuzul nejustificat de plată a prețului sau pentru încasarea unei sume fără îndreptățire (art. 1 lit. h).Sancțiunile patrimoniale fiind de strictă interpretare, înseamnă că penalitățile amintite se vor aplica numai pentru abaterile expres prevăzute. întîrzierea în plata altor sume de bani nu poate da loc la acordarea — prin asimilare — a penalităților enunțate.Există însă o împrejurare în care, deși se identifică cazul prevăzut în ipoteza normei juridice care prevede penalitățile, acestea totuși nu se aplică.Este vorba de situația cînd suma de plată se datorează în cadrul unor raporturi care nu au fost stabilite în forma prescrisă de lege. Instrucțiunea Primului Arbitru de Stat nr. 1/1974 (pct. 1 lit. A), în ideea sancționării acelor unități economice care efectuează prestații cu nerespectarea formei contractuale prevăzută de art- 3 din Legea nr. 71/1969, prevede că executarea prestațiilor în astfel de condiții produce efecte limitate. Din aceste efecte nu fac parte penalitățile în caz de întârziere în plată.în practică s-a ivit problema dacă — în cazul prestațiilor îndeplinite cu nerespectarea formei contractuale prevăzute de lege — nu s-ar putea acorda, în locul penalităților prevăzute de H.C.M. nr. 306z 1970, dobînda legală de 6% pe an stabilită prin Decretul nr. 311/1954.Prin Decizia Primului Arbitru de Stat nr. 2471/1974 s-a reținut că „în cazul livrărilor efectuate fără respectarea formei contractuale prescrise de lege, nu este locul acordării penalităților prevăzute de H.C.M. nr. 306/1970 pentru întîrzierea nejustificată a plății prețului. Susținerea petiționarei că ea avea dreptul, în cazul cel mai rău, la penalități de 6% Pe an nu poate fi nici ea primită, deoarece în cazul cînd niște produse nerepartizate se livrează fără contract scris, singura consecință este plata prețului și restituirea ambalajelor".Acordarea dobînzilor de 6% pe an este justificată în cazul cînd H.C.M. nr. 306/ 

1970, nu prevede penalități pentru o abatere care s-a produs cu ocazia executării unui contract încheiat cu respectarea formei prevăzute. Astfel, pentru pierderea mărfurilor din vim cărăușul datorează despăgubiri în condițiile prevăzute de art. 46 din Repuiomoniul aprobat prin H.C.M. nr._ 941/1059- Evident în legătură cu asemenea despăgubiri nu se pot aplica penalitățele din H.C.M. nr. 306/1970, întrucît hotărirea nu cuprinde penalități pentru acest caz. Obligarea că- •ăusului-în atare situație, la plata dobînzilor rip 6°',, pe an prevăzute de Decretul nr, 311 1954^este justă, avînd în vedere că, potrivit cu art. 82 din Regulamentul de transport al căilor ferate române din 1929, cel în drept poate pretinde cărăușului do- bînzi la suma fixată ca despăgubire". (Decizia Primului Arbitru de Stat nr. 2624/ 1974).
II. MATEI

LEGEA RETRIBUIRII DUPĂ 
CANTITATEA ȘI CALITATEA 

MUNCII (I)

CONDIȚII DE ACORDARE A 
RETRIBUȚIEI TARIFARELegea retribuirii după cantitatea și calitatea muncii promovează un principiu de bază al sistemului de retribuire și anume asigurarea unei interdependențe strînse între realizările obținute și venituri, precum și creșterea răspunderii personale în muncă a fiecăruia — indiferent de postul pe care-1 ocupă. în aplicarea acestui principiu, legea stabilește condițiile de a- cordare a retribuției tarifare și — acolo unde este cazul — a indemnizației de conducere, de realizarea tuturor sarcinilor primite, atît a celor ce decurg din planul unității sau al compartimentului- cît și a sarcinilor proprii de muncă. în același timp, legea stabilește modul de calculare a veniturilor suplimentare a celor care depășesc sarcinile stabilite cît și a diminuării retribuției, în cazul celor care nu le-au realizat integral.® Legătura dintre retribuirea muncii .și buna organizare a muncii. O condiție esențială pentru corecta aplicare a prevederilor legii și asigurarea unei echități în ietribuire este stabilirea, pentru fiecare muncitor sau lucrător din orice categorie de personal, atît din între

prinderi cît și din instituții, inclusiv din aparatul organelor centrale, a unor sarcini de serviciu precise a căror îndeplinire este obligatorie și în funcție de care se acordă retribuția tarifară, precum și, în cazurile prevăzute de lege, indemnizația de conducere. Pină la data aplicării — 1 februarie 1975 — se impune deci să se precizeze sarcinile de serviciu, pentru întregul personal, în conformitate cu reglementările în vigoare.
• Limitarea numărului de indicatori in 

funcție de care se acordă retribuția. în timpul experimentării sistemului de retribuire s-a constatat că, dat fiind faptul că H.C.M. nr. 914/1968 nu a prevăzut un număr limită de indicatori sau sarcini de plan, în unele unități s-au luat în considerare, pentru personalul încadrat în funcții de conducere a unităților economice, precum și pentru personalul de execuție tehnic, economic și de altă specialitate din unitățile de producție de bază sau auxiliare, un număr prea mare de indicatori și sarcini de plan, ceea ce a creat dificultăți în aplicarea reglementării instituite prin această Hotărîre. Pentru a asigura o simplificare în metodologia de urmărire a realizărilor și o aplicare unitară a prevederilor legii, numărul indicatorilor și sarcinilor de plan a fost stabilit (art. 41 alin. 1 și 2) de la 2 pînă la 4. Acești indicatori trebuie să reflecte sintetic rezultatele obținute în activitatea unităților. Legea precizează, totodată, că în unitățile care au sarcini de plan de export sau de încasări din prestații de serviciu internaționale, unul dintre indicatori trebuie să se refere la îndeplinirea acestor sarcini.Ca urmare a concluziilor desprinse din experimentare, legea a mai prevăzut art. 41 (3) că pentru personalul tehnic, economic și de altă specialitate și personalul de conducere din compartimentele funcționale, retribuția tarifară se poate acorda fie în raport de realizarea indicatorilor și sarcinilor de plan stabiliți pe întreaga întreprindere, fie în raport de realizarea unor indicatori sau sarcini de plan asupra îndeplinirii cărora acest personal poate acționa cît mai direct. De asemenea, pentru personalul cu sarcini specifice, cum este cazul personalului de control al calității produselor, de protecție a muncii, de control financiar intern, juridic, retribuția tarifară se acordă în funcție de realizarea indicatorilor și sarcinilor specifice care trebuie să reflecte rezultatele activității acestor compartimente, referitoare la respectarea strictă a normelor și reglementărilor în domeniul lor de activitate, precum și asigurarea unui control riguros. De exemplu, lucrătorii cu sarcini de control al cali-
----- >
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tății, au dreptul la retribuția tarifară integrală, dacă și-au îndeplinit în întregime sarcinile proprii ce le-au fost atribuite (n-au existat reclama- ții justificate ale beneficiarilor, la primirea unor produse care purtau viza C-T.C.) chiar dacă întreprinderea în care lucrează n-a realizat, în întregime, indicatorii de plan, în funcție de care se acordă, în întreprinderea respectivă, retribuția tarifară. La fel, lucrătorii de specialitate din cadrul Oficiului juridic nu vor mai fi ținuți să răspundă de neîndeplinirea eventuală a sarcinilor stabilite pentru unitate, ei avînd obligații specifice de serviciu precizate în dispozițiile normative care reglementează activitatea oficiilor juridice, precum și în regulamentele de organizare și funcționare a unităților.Acest mod de stabilire a condițiilor de acordare a retribuției, pentru personalul din compartimentele funcționale și pentru cel cu sarcini specifice, determină, deci, o aplicare concretă a principiului răspunderii personale, în cadrul colectivului unității. Desigur, chiar și atunci cînd o întreprindere realizează sau depășește indicatorii sau sarcinile de plan, dar personalul Oficiului juridic, de pildă, nu și-a îndeplinit sarcinile specifice, retribuția tarifară se diminuează în mod corespunzător.în același mod este reglementată acordarea retribuției tarifare pentru personalul administrativ, de deservire și pază, precum și pentru alte categorii de personal care nu contribuie nemijlocit la realizarea sarcinilor ce decurg din planul unității.
• Principalii indicatori și sarcini de 

plan în funcție de care se acordă retri
buția. Pentru ca prevederile legii, să fie adaptate specificului fiecărei activități din economie, legea prevede indicatori diferiți pentru ramurile economiei naționale, sistemul de retribuire stimulînd astfel realizarea principalelor obiective ale activității desfășurate.Pentru personalul de conducere a unităților industriale, cu excepția unităților din ramura energiei electrice, legea prevede (art 80) printre indicatorii în raport de care se acordă retribuția tarifară, realizarea planului producției-marfă ori a pro- ducției-marfă vîndută și încasată sau a producției nete, precum și nedepășirea cheltuielilor la 1000 lei producție-marfă sau, după caz, realizarea beneficiului planificat.La acești indicatori se pot adăuga cel mult încă doi indicatori — în funcție de specificul activității — dintre care unul, așa cum s-a arătat mai înainte, trebuie să se refere la activitatea de comerț exterior (sarcini de export sau de încasări din prestații de servicii internaționale). Legea mai prevede (la art. 86) indicatorii 

specifici activității de construcție-montaj (predarea la termenele contractuale pentru punerea în funcțiune a lucrărilor, cu condiția respectării calității prescrise, precum și realizarea producției planificate.De asemenea, față de cerințele specifice ale activității din agricultură, din ramura transporturilor și telecomunicațiilor și din unitățile aparținînd ramurii circulația mărfurilor, în lege se prevăd, pentru fiecare ramură în parte, principalii indicatori și sarcini de plan. Condiții de acordare a retribuției și indicatorii în funcție de care se acordă retribuția sînt prevăzute și pentru celelalte activități din economie, inclusiv pentru unitățile bugetare.
Ion STOIAN

MASURI LEGALE SPECIALE
PRIVIND APICULTURAMăsurile pentru crearea bazei tehnico- materiale necesare dezvoltării apiculturii în țara noastră, precum și înlesnirile și avantajele pe care statul le oferă apicultorilor sînt prevăzute în acte normative care reglementează acest sector al agriculturii.Apicultorii, persoane fizice, pot face parte, în condițiile prevăzute de statut, din Asoci^ia crescătorilor de albine din R.S.R. care are filiale județene.Prin filialele județene A.C-A. apicultorii pot procura utilaje și material biologic (stupi, centrifuge, roiuri și familii de albine etc.), pînâ la plafonul de 6000 lei, cu plata în rate în condițiile H.C.M. nr. 1087/1959.Veniturile realizate din stupărit de către apicultori sînt scutite de impozitul pe veniturile agricole ale populației.De asemenea, apicultorii care își deplasează stupii la pastoral sînt scutiți de plata vreunei taxe pentru amplasarea acestora în păduri, iar pentru transportarea stupilor beneficiază de tarife reduse.Pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicării cu substanțe chimice, consiliile populare comunale, pe teritoriul cărora urmează a se efectua tratamente cu asemenea substanțe, au anumite obligații de încunoștiințare a deținătorilor de stupi pentru a lua măsuri ce se impun.Unele măsuri pentru dezvoltarea apiculturii sînt prevăzute în H.C.M. nr. 769/ 1963.Contractarea și achiziționarea întregii cantități de miere și ceară prevăzută a se 

valorifica către fondul de stat de către organizațiile socialiste care se ocupă cu apicultura se realizează de MAIAA prin Asociația Crescătorilor de Albine.Contractarea și achiziționarea produselor apicole de la crescătorii de albine, membrii C.A.P. și alte persoane fizice, se realizează prin unitățile Centrocoop și prin A.C.A., potrivit sarcinilor cele revin pentru formarea fondului de stat la produsele respective.Recepția mierii de albine se face în condițiile STAS 784—69.Miere monofloră, sub raportul prețului, este cea de salcîm, tei, zmeură, izmă, și brad.Măsuri în legătură cu asigurarea fondului de stat, contractarea, achiziționarea și valorificarea produselor apicole, sînt prevăzute în H-C.M. nr. 388/1972.Protecția familiilor de albine împotriva intoxicării cu pesticide este asigurată prin măsurile stabilite de MAIAA și cuprinse în Ordinul nr. 362 din 18 iunie 1959.De asemenea, MAIAA, prin instrucțiuni emise în acest scop, a stabilit măsurile generale și speciale pentru prevenirea și combaterea bolilor infecto-contagioase la albine.Un mijloc practic de valorificare superioară a tuturor resurselor melifere din țară și totodată de asigurare a polenizării culturilor entomofile cu ajutorul albinelor îl constituie stupăritul pastoral.Organizarea și practicarea deplasării stupilor în pastoral își are cadrul legal în regulamentul aprobat prin Ordinul MAIAA nr. 22 din 8 febr. 1974.Prevederile din acest regulament sînt obligatorii pentru unitățile de stat și cooperatiste cu sector apicol, precum și pentru crescătorii de albine cu gospodării personale.Dintre măsurile organizatorice semnalăm constituirea, anuală, de către consiliile populare județene, a comisiilor județene de bază melifere și stupărit pastoral. precum și existența comisiei centrale de bază meliferă și stupărit pastoral pe lîngă MAIAA..Comisiile județene întocmesc balanța meliferă, atît pentru flora cultivată, cît și pentru flora spontană, stabilind capacitatea nectariferă și numărul de stupi ce poate fi deplasat în pastoral în fiecare masiv melifer.După repartizarea masivelor melifere pe plan județean, excedentul sau deficitul, se comunică comisiei centrale.Autorizațiile pentru stupărit pastoral se emit de comisiile județene beneficiare cu avizul comisiilor județene care primesc stupi în pastoral, cu viza delegatului inspectoratului silvic din județul beneficiar al autorizării.Deplasările stupilor în pastoral vor fi însoțite de certificat de sănătate, eliberat
----- »
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de medicul veterinar din circumscripția în raza căreia se află stupina.Amplasarea stupilor în fondul forestier este scutit de taxe, potrivit Ordinului MEFCM nr. 2857/1969.Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 150 la 500 lei, în condițiile H.C.M. nr. 2492/1969, următoarele fapte :— deplasarea stupilor în alte localități, fără certificat sanitar-veterinar, iar în cazul deplasării pentru stupărit pastoral, pe lingă acesta, fără autorizația comisiei de bază meliferă ;— neînștiințarea consiliului popular, cu cel puțin 5 zile înainte, despre executarea tratamentelor chimice în zone în care se află stupine sau în apropierea acestora ;— neapliearea de către angajații organizațiilor socialiste deținătoare de stupine, precum și de către ceilalți deținători de stupine, a măsurilor pentru prevenirea intoxicării albinelor, atunci cînd sînt anunțați despre acțiunile mai sus-amin- tite.
dr. Radu GHERGH1NESCL

SOLUTI» ARBITRALE
Șl JUDECĂTOREȘTI

INADMISIBILITATEA ACȚIUNII ÎN 
CONSTATAREA FORȚEI MAJORESe știe că potrivit pct. 37 din anexa II la H-C.M. nr. 587'1952, Arbitrajul de Stai— avea competența de a constata cazurile de forță majoră care împiedicau executarea contractelor de furnizare privind produse destinate exportului.« Prin Decretul nr, 691 din 28 decembrie 1973, H.C.M. nr. 5874952 a fost abrogată în mod expres.în urma acestei abrogări, nu mai există temei pentru constatarea — prin hotărîre arbitrală — a cazurilor de forță majoră care împiedică executarea contractelor de furnizare a produselor destinate exportului (Decizia P.A.S. nr. 24644974). Deci, asemenea acțiuni sînt inadmisibile.

RĂSPUNDEREA PROIECTANTULUIProiectantul răspunde pentru calitatea necorespunzătoare a lucrărilor de proiectare pînă la data aprobării procesului verbal de recepție definitivă a obiectivelor de investiție, iar după această dată conform dispozițiilor legale, avînd în vedere reglementarea legală a recepției obiectivelor de investiții (Deoizia Primului Arbitru de Stat nr. 10584974).
H. M

MIHAI VASILE, Fieni — Situația dv. este prevăzută la pct. 10 din anexa nr. IX la H.C.M. nr. 914/1968 (Indicații cu privire la aplicarea noului sistem de retribuire). Potrivit prevederilor acestei Hotărîri, absolvenții institutelor de învățămînt superior cu examen de stat de la cursuri serale sau fără frecvență — dacă retribuția tarifară pentru al doilea an de activitate este mai mică decît retribuția avută înainte de absolvire — pot fi încadrați pe funcția pentru care se cer studii superioare în specialitatea pentru care s-au pregătit, la nivelul de bază al retribuției funcției sau la o gradație care să le asigure retribuția avută sau o clasă de retribuire în plus. Această soluție a fost preluată și în Legea retribuirii după cantitatea și calitatea muncii (art. 35). întrucît aveți peste patru ani vechime în producție puteți fi încadrat la nivelul de bază al retribuției prevăzute pentru funcția ce ocupați.
LUDOVIC VEREȘ, Satu Mare — Perioada cît ați urmat cursurile de zi ale Facultății de medicină veterinară (1 octombrie 1967 — 10 octombrie 1972) nu se consideră vechime în muncă, chiar dacă înainte de a vă înscrie la facultate ați fost încadrat în muncă. în consecință, vechimea dv. neîntreruptă în muncă și în aceeași unitate se socotește de la data de 10 octombrie 1972. Menționăm că perioada lucrată anterior absolvirii cursurilor universitare (1 octombrie 1962 — 15 iunie 1966), precum și perioada cît ați efectuat stagiul militar se ia în considerare la stabilirea vechimii în muncă, în funcție de care se stabilește durata concediului de odihnă.
ION BĂLAN, Sadu — Indiferent de perioada în care un economist ocupă funcții de conducere în compartimentele tehnico- economice, nu este posibilă asimilarea acestuia cu inginerii economiști.
VIORICA NAGY, Tîrgu Mureș — întrucît nu sînteți absolventă a cursului cu profil economic, prevăzut la pct. 66 și 68 din anexa 2 la Legea nr. 124971. nu puteți ocupa funcția de contabil principal, fiind absolventă a învățămîntului mediu de cultură generală. Desigur, la absolvirea liceului economic (cu examene de diferență) veți îndeplini condițiile necesare promovării, prin examen sau concurs, în această funcție.

ION ILCAȘ, Amara, Ialomița — Legea nr. 1/1970, prevede la art. 13 lit. d, posibilitatea sancționării disciplinare, a retrogradării în funcție în cadrul aceleiași profesii, pe durata de 1, 2 sau 3 luni. Sancțiunea disciplinară se aplică numai după cercetarea prealabilă a faptei ce constituie abatere, ascultarea celui în cauză și verificarea susținerilor făcute de acesta, în apărare. Sancțiunea poate fi stabilită în cel mult 30 de zile de la data cînd cel în drept s-o aplice a luat cunoștință de să- vîrșirea abaterii; aplicarea sancțiunii nu se poate face mai tîrziu de 6 luni de la data săvîrșirii abaterii.
NICOLAE MAXIM, Craiova — Contractul prevăzut de art. 12 alin (1) din Legea retribuirii după cantitatea și calitatea muncii ce se încheie între conducerea întreprinderii (șeful secției, a atelierului, maistru etc.) cuprinde, în principal, precizarea lucrărlior ce urmează a se executa, sumele cuvenite drept retribuție, termenele de execuție intermediare și finale, obligațiile reciproce și alte clauze considerate ca necesare de părțile contractante. Conducerile unităților preiau obligația a- sigurării materiilor prime și materialelor, a utilajelor și sculelor necesare, trebuind, totodată, să ia toate măsurile pentru realizarea condițiilor tehnico-organizatorice adecvate. Personalul care a contractat efectuarea lucrărilor, trebuie să îndeplinească angajamentul privind realizarea producției la termenele stabilite, să respecte prescripțiile tehnice de calitate și să asigure folosirea intensivă a capacităților de producție, nedepășind consumurile normate de materii și materiale.
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