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• Buletinul Oficial partea I 
nr. 167 din 27 decembrie 1974 
republică textul actual al Con
stituției.

* Buletinul Oficial partea I 
nr. 168 din 28 decembrie 1974 
publică următoarele acte nor
mative :

— Decretul Consiliului de 
Stat nr. 238'1974 pentru ratifi
carea Convenției dintre guver
nul țării noastre și guvernul 
S.U.A. privind evitarea dublei 
impuneri și prevenirea evaziunii 
fiscale asupra veniturilor pre
cum și textul acestei Convenții 
semnată la Washington la 4 de
cembrie 1973 ;

— H.C.M. nr. 1672 1974 pri
vind planificarea, finanțarea și 
raportarea cheltuielilor de pro
tecție a muncii. Actul normativ 
abrogă Regulamentul aprobat 
prin H.C.M. nr. 966 1964.

FIȘIER

LEGISLATIV

• Buletinul oficial nr. 169, 
din 30 decembrie 1974, pu
blică :

— Decretul prezidențial nr. 
269/1974 privind stabilirea pre
țurilor reașezate de livrare, pre
cum și a rabatului comercial la 
produsele de bază din ramurile 
industriei metalurgiei feroase, 
neferoase și metale rare, ma
teriale refractare și abrazive ;

— H.C.M. nr. 1678 1974 pen
tru aprobarea Convenției pri
vind realizarea pe etape a spe
cializării și cooperării in dome
niul lucrărilor de cercetare ști
ințifică, de încercări experimen
tale, de proiectare și de con- 
strucții-montaj, pentru turnuri de 
răcire de mare capacitate, co
șuri de fum cu inălțimea de 
peste 200 m, silozuri cu capaci
tatea de peste 20.008 tone și 
cuptoare tunel ; de asemenea, 
este publicată și convenția res
pectivă.

ÎN ACEST NUMĂR OFERĂ PRODUSE 
DISPONIBILE ÎNTREPRINDERILE:

FABRICA DE MAȘINI-UNELTE
ȘI AGREGATE — BUCUREȘTI

Bd. Muncii, nr. 250
Telefon : 43.06.50—43.37.67

S.U.T. ENERGOUTILAJ BUCU
REȘTI

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

Telex 537
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RUBRICA „CURIER ECONOMIC LEGISLATIV» 
CUPRINDE:

• Reglementarea planificării, finanțării și raportării cheltuielilor 
de protecție a muncii • Soluții arbitrate și judecătorești (răspunderea 
materială a organelor de conducere colectivă ; infracțiunea de reali
zare de plusuri in gestiune ; răspunderea materială a membrilor comi
siei de analiză a penalităților) • întrebări și răspunsuri.

CONDUCĂTOR DE UNITATE, ECONOMIST, JURIST, INGINER!
O carte care nu poate lipsi de pe masa dv. de lucru:

„ACTIVITATEA FINANCIARĂ — CONTROLUL ECONOMIC"
Din cuprins : fondurile întreprinderii și planificarea financiară ; 

creditarea și decontarea între unjlățile socialiste ; regimul prețurilor ; 
calculul și plata drepturilor băneșn; analiza financiară; controlul de 
partid și de stat ; controlul ierarhic operativ-curent și controlul pre
ventiv ; controlul financiar intern ; răspunderea celor care activează în 
sectorul financiar și de control ; jurisdicții speciale ; expertizele conta
bile ; recuperarea pagubelor aduse unităților socialiste-

V-AȚI ASIGURAT DE PRIMIREA LUCRĂRII?
Dacă nu, grăbiți-vă I Remiteți pînă la 10 februarie a.c. o comandă 

pe adresa redacției, prin care solicitați expedierea volumului prin colet 
poștal ramburs (costul unui exemplar : 20 lei).

CENTRALA MATERIALELOR 
DE CONSTRUCȚII 

Unitatea de producție prefabri
cate „Progresul" 

Șoseaua Giurgiului nr. 5-Jilava

ÎNTREPRINDEREA
CONSTRUCȚII-MONTAJ NR. 1 

— BUCUREȘTI
Str. Herescu Năsturel nr. 20, 

sector 4 
Telefon : 21.40.60



METALE
PRODUSE DIN METAL

OTEL :

— OL 45 350X350 7000 kg.

— 38 MOCA 09 250X250 15.000 kg

— Arc 8 0 16 300 kg.

— 35 M 16 0 22 1 000 kg.

— 15 MOMC 12 30X30 500 kg.

— OL 45 75X16 3000 kg.

— OL 50 0 50 1000 kg.

— OL 60 0 60 3000 kg

— OL 50 0 70 1500 kg.

— OL 50 50X50 4000 kg.

— OL 37 60X8 600 kg.

— OL 37 60X40 3000 kg.

— OL 37 70X8 1500 kg.

— 18 MOCM 13 80X40 2000 kg.

— Arc 6 100X16 1700 kg

— OL «0 100X25 1000 kg.

— OL 60 120X16 1000 kg

— OL 37 150X8 2000 kg.

— OL 37 INP 14 4000 kg.

— 4010 0 100 20.000 kg.

— 45 X 0120 30.000 kg.

— aliat 0 160 1.500 kg.

ȚEVI :

— Alt 35 0 76X5 1 100 kg.

— St.2 și St4 0 245X60X800 15.000 kg.

— Alt 65 0 43X11 1 000 kg.

— Alt 65 0 43X11,5 230 kg.

— Alt 35 0 51X2,8 600 kg.

— construcții precizie alt 35 0 8X1 500 
kg

— construcții precizie alt 35 0 10XL5 
500 kg.

— țeavă de plumb 0 105 x 2,5 145 kg.

— (cavă de plumb 0 54X2 200 kg.

— țeavă de plumb 0 21X4 100 kg.

— țeavă de plumb 0 18X4 100 kg.

— Plumb bloc 2000 kg.

— tablă de plumb de 5 mm 500 kg.

— tablă inox 4541 de 4 mm 130 kg.

— tablă inox 4864 de 10 mm 500 kg.

— tablă inox 4864 de 12 mm 600 kg.

— tablă inox 4864 de 14 mm 500 kg

— tablă inox 4864 de 16 mm 800 kg.

— Sirmă 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.

MOTOARE ELECTRICE :

— 0,3 kw 1500 r/m 440V 50Hz ft SH 3 
buc.

— 0,75 kw 1500 r/m 440V 50Hz fl. TH 
3 buc

— 0.75 kw 3000 r/m 220V 60 Hz fl 1 buc.

— 1,1 kw 1500 r/m 415V 50Hz fl. 16 buc.

— 1,1 kw 1500 r/m 440V 50Hz fl. TH 
3 buc.

— idem 2 buc.

— idem 5 buc.

— 1,5 kw 1000 r/m 220/380V 501Iz flanșat 
ZII 1 buc.

— 1,5 kw 1000 r/m 415V 50Hz fl 4 buc.

— l,5kw 1000 r/m 440V 50Hz fl. TH 1 buc.

— 1,5 kw 1000 r/m 440V 60 Hz fl 1 buc.

— 1,5 kw 1000 r/m 500V 50Hz fl 1 buc.

— 1,5 kw r/m 220/380V 60Hz fl. 1 buc.

— 2,2 kw 1000 r/m 220/380V 60 Hz talpă
3 buc.

— 2,2 kw 1000 r/m 415V 50Hz talpă TH 
1 buc.

— 2,3 kw 1000 r/m 415V 50 Ha talpă 2 buc.

talpă 2 buc.

— 3 kw 1500 r/m 415V 50Hz talpă 
2 buc.

TH

— 4 kw 1000 r/m 415V 50Hz 2 cap ax
tablă 2 buc.

— 4 kw 1000 r/m 415V 50Hz 2 cap ax

— 7,5 kw 1200 r/m 220/380V 60Hz eu tal
pă TH 1 buc.

— 13 kw 1500 r/m 220/380V 60IIz flanșat 
1 buc.

— 13 kw 1500 r/m 440V 50Hz fl. 1 buc.

— 13 kw 1500 r/m 500V 50IIz fl. 2 buc.

— 30 kw 1760 r/m 415V 60 Hz talpă 2 
buc.

— 30 kw 1500 r/m 440V 50Hz talpă 4 buc.

— 30 kw 1500 r/m 440V 60Hz talpă 3 buc.

— 45 kw 1500 r/m 440V cu talpă 3 buc.

MOTOARE:

— E+Stator 1.1 kw 1500 r/m 220/380V 50 
Hz 32 buc.

— R+Stator 1,1 kw 1500 r/m 220/380 V 50 
Hz 12 buc.

— 3 kw 1500 r/m triunghi 440V 60 Hz 
flanșat 1 buc.

CUPLAJE ELECTROMAGNETICE :

— 81 603—14 B.l 4 buc.

— 82.052—09 5 buc.

— 82.133—14 C 12 buc.

— 82.052—09 13 buc.

— 84.053—11 C 11 buc.

— 84.053—11 C 12 buc.

— 82 052—14 C 15 buc.

— 82.012—09 9 buc.

— 82.113—11 C 9 buc.

— 82.103—14 C 9 buc.

— 82.103—19 C 5 buc.

— 82.103—19 C 6 buc.

— 82.012—09 C 4 buc.

— 81.022—11 B 60 buc.

— 81.012—14 B 66 buc.

— 82.012—16 C 5 buc.

— 82.113—19 C 6 buc.

— 81.012—11 B 64 buc.

— 81.012—16 B 30 buc.

— 82.012—19 C 15 buc.

— 82 012—19 C 10 buc.

— 82.062—11 C 7 buc.

— 82 062—14 C 7 buc.



APARATAJ ELECTRIC DE JOASA
TENSIUNE :

— Soclu siguranță LF 25 A 500 buc

— Soclu sig. LF 1 100 A 100 buc.

— Siguranță MPR 630 A 100 buc.

— Suporți rezistență porțelan 111 buc.

— TCA 6A 220V 4+4 (contactori 4003) 
150 buc.

— Bloc releu termic TSA 11 A cod 100 
buc.

— Buton pătrat cda. 2 A 100 buc.

— Capace sig. 63 A D-III 560 buc.

— Patron MPR 160 A 50 buc.

— Patron MPR 400 A 25 buc.

I — Prize antigron 50 buc.

lămpi electrice
CU INCANDESCENȚA SPECIALE :

— bec 12V 2WB 7 100 buc.

— bcc 12V 3WB 9 200 buc.

— bcc sofit 12/5 lung 39 200 buc.

— bcc 12V 5WB 15 1 pol 200 buc.

— bec 24V 5W 15 100 buc.

— bec sofit 12/10 100 buc.

— bec sofit 12/15 200 buc.

DIVERSE

— Balast 20 W 60 buc.

— Balast BIA 65W 25 buc.

— Balast BIA 400W 30 buc.

0
— Clei de oase 1300 kg.

— Clorură de calciu 2300 kg.

— Pistă de 4 mtnA. Merinos 100 kg.

— Pislă polizor 0 300X40 mm 105,5 kg.

— Pislă fină 0 300 X 40 mm Merinos 51.5 
kg.

— Soluție întăritoare L-005—501 600 kg.

— Nitroemail verde 532—7 400 kg.

— Ulei de in fiert 400 kg.

— Dero super 2000 kg.

— Textolit 1—2 mm 159 kg.

— idem 3 mm 300 kg.

— idem 4 mm 100 kg.

— idem 17 mm 105 kg.

— Stearat de calciu 3,1 kg.

— Hidrargir 2 kg.

— Iod Losung Titrisol 2 kg.

— Ionexan 0,1 kg.

— Flotitant de potasiu 0,1 kg.

— Difanil Amină 0,1 kg.

— Aliaj pulbere de wardo 0,250 kg.

— Bilflorat de amoniu 0,250 kg.

— Aluminiu oxidat nr 2 3,5 kg.

— Azotat de potasiu 2,0 kg.

— Acid auriu tricarbonic 1,0 kg.

—-141-—~
— Lac perelor vinilic 497 kg.

— Plastifiant Resso 1695 kg.

— Pervaz din PVC 283 ml.

— Skai 107 mp

— Spumă poliuretanică 300 kg.

TEXTILE • PIELE

— Furtun cauciuc înaltă presiune cu in
serție metalică de 0 10X2? 1-000 mii 
ml.

— Tub cauciuc fără inserție de 0 6X2 
0,046 mii ml.

— Furtun cauciuc înaltă preș, cu inserție 
metalică de 0 13X23 1,000 mii ml.

— Anvelope obișnuite și tubeless pt. au
toturisme, microbuze și semiremorci 
din 520X12 8 buc.

— idem 600X16 13 buc.

— Anvelope obișnuite și tubeless pt. auto
camioane, autobuze, troleibuze și re
morci auto din: 32X6 4 buc.

— idem 670X15 10 buc.

— Camere din 520X12 3 buc.

— din 600X16 6 buc.

— idem 32X6 2 buc.

— idem 670X15 14 buc.

— Tuburi din PVC de 0 3 mm N.I. 4000 
ml.

— idem 0 4 mm 527—62 3000 ml.

— idem 0 5 mm 10000 ml.

— idem 0 6 mm 6000 ml.

— idem 0 12 mm 1674 ml.

— Ferodouri pinzate 50X6 55 kg.

— idem 75X10 30 kg.

— idem 120X10 90 kg.

— idem 100X8 60 kg.

— idem 200X12 30 buc.

— idem 60X6 70 kg.

— Ferodouri bandă 20X4 200,755 kg.

— idem 30X5 76,500 kg.

— idem 95X10 42,500 kg.

— idem 100X10 15,350 kg.

— idem 100x15 13,40 kg.

— Curea de piele de 30 mm 130 kg.

— idem 30 mm 38,100 kg

— idem 50 mm 62,370 kg.

— Curea de mătase de 850X40 mm 6 bnc.

— idem 1500 x 50 mm 1 buc.

— idem 2120X40 mm 9 buc.

— idem 2200x30 mm 7 buc.

— idem 2250X40 mm 10 buc.

— idem 2300X45 mm 4 buc.

— Curea transparentă 3,200 buc.

— Curele fără sfirșit 580X145 10 buc.

— idem 720X2 5 buc.

— idem 1300X2 5 buc.

— idem 1400X2 10 buc.

— idem 1700X2 20 buc.

— idem 680X6 10 buc.



— Curele fără sfîrșit 780X16 10 buc.

— idem 1400X6 10 buc.

— idem 1600X6 10 buc.

— idem 1700X6 20 buc.

— Minere bachelită tip IMUA 90X30 mm 
2936 buc.

— Garnitură cauciuc tip Frigider 146,700 
kg.

— Cuzine(i polier 6 buc.

— Lagăr arb. cam. 4 buc.

— Bucșă arb. came 26 buc.

— Pinion distrb. 4 buc.

— Supapă evac. mat. 20 buc.

— Arc supapă motor 100 buc.

— Gid supapă 16 buc.

— Ax culbutori 12 buc.

— Suport cuibutor 4 buc.

— Cuibutor 49 buc- 

— Cuibutor injector 7 buc.

— Tachet motor 20 buc.

— Arc tachct motor 18 buc.

- Garnituri colector 15 buc.

— Baie ulei 3 buc.

— Pinion pompă ulei 5 buc.

— Pinion antern. ulei 2 buc.

— Supapă pompă motor 5 buc.

— Radiator ulei 4 buc.

— Radiator ulei 2 buc.

— Pompă motorină 1 buc.

— Pompă injector 2 buc.

— Filtru pompă injector 4 buc.

— Pompă baleaj 6 cil- 2 buc.

Rotor pompă baleaj 1 buc.

— Rotor pompă apă 10 buc.

— Garnitură pompă apă 24 buc.

— Palete ventilator 4 buc.

— Fulie ventilator 1 buc.

— Gheare cuplare 8 buc.

— Expandere 5 buc.

— Pastile div. 40 buc.

— Cuzineți bielă 25 buc.

— Cuzineți polier 20 buc.

— Scaun supapă 106 buc.

— Disc ambreiaj 2 buc.

— Butuc disc ambreiaj 3 buc.

— Pirghie debraiere 80 buc.

— Cuplaj debraiere 140 buc.

— Tub ungere cuplaj 4 buc.

— Placă preș. ambr. 3 buc.

— Pinion arbore intern 2 buc,

— Pinion priză 3 buc.

— Pinion angren. 2 buc.

— Pinion mers înapoi 1 buc.

— Sincron opt- vit. IV-V 5 buc.

— Pinion arb. sec. 1 buc.

— Furcă schimb. 2 buc.

— Pinion cut. trans. 2 buc.

— Cruce sateliți 3 buc.

— Pinion sateliți 13 buc.

— Pinion acționare direcție 1 buc.

— Pinion spt. arb. intern 4 buc.

— Flanșă canelată 4 buc.

— Cruce arb. cordon 1 buc.

— Cruce cordon simplă 12 buc.

— Țeavă arbore 2 buc.

— Grup conic 4 buc.

— Pinion reductor 1 buc.

— Axă planetară 3 buc.

MOTOR AUX H.S. 5

— Ax cu melc 1 buc.

— Bucșă 18 buc.

— Cilindru hidr. 3 buc.

— Capac rolă rotire 1 buc.

— Cîrlig macara 3 buc-

— Comutator asambl. 2 buc.

— Dop filetat 10 buc.

— Inel 55 buc.

— Inel colector 1 buc.

— Mufă 4 buc.

— Opritor manșon 102 buc.

— Pivot 1 buc.

— Arbore primar 1 buc.

E 03—04 :

— Semiarborc 10 buc.

— Semiculpă 2 buc- 

— Ax spate lung 5 buc.

— Pinion 4 buc.

— Suport satelit 5 buc.

— Roată diferențial 10 buc.

— Suport diferențial 1 buc.

— Cruci satelit 13 buc.

— Coroană diferențial 4 buc.

— Sateliți 20 buc.

— Braț cuplare 2 buc.

— Pivot 5 buc.

— Pivot 2 buc.

— Bucșă tambur față 4 buc.

— Ax 2 buc.

— Corp 2 buc- 

— Ax 6 buc, 

— Bucșă tambur 2 buc.

— Tambur roți 2 buc.

— Sabot 6 buc.

— Roată dințată 4 buc.

— Semiculpă 2 buc.

— Semiculpă 2 buc.

— Roată dințată 4 buc.

— Butuc 1 buc.

— Ax 1 buc.

— Butuc 1 buc.

— Cuplă 2 buc.

— Roată dințată 2 buc.
— idem 1 buc.

— Arbore act. pompă 1 buc.
___________________________________

— idem 2 buc.

— Cilindru manșon 1 buc.

— Carcasă reductor 1 buc.

— Arbore 2 buc.

— Traversă 4 buc-



— Cruce 4 buc.

— Disc 2 buc.

— Sabot 10 buc.

— Cîrlig 2 buc.

— Tambur tragere 2 buc.

— Bucșă tambur 2 buc.

E 05—06 :

— Arbore vertical 2 buc.

— Roată 14 buc.

— Roată dințată 5 buc.

— Roată 6 buc.

— Pinion 2 buc.

— Roată lanț 3 buc.

— Roată lanț 2 buc.

— Arbore inversor 2 buc.

— Cuzinet 5 buc-

— Arbore intermediar 2 buc.

— Arbore 2 buc.

— Dinți Lingură 40 buc.

— Sertar C-dă 100 buc.

— Acumulator 1 buc.

— Roată dințată 2 buc.

— Rolă 70 buc.

— Cliclict 4 buc.

— Roată dințată 2 buc.

Exc. 1252 :

— Ax orizontal 2 buc.

— Arbore 2 buc.

— Arbore inversor 1 buc

— Arbore 2 buc.

— Ax orizontal 1 buc-

— Bucșă bielă 60 buc.

— Degetar filtru 127 buc.

— Disc 26 buc.

— Element filtru ser 1 buc.

— Carcasă ci. filtru ulei 51 buc.

— Ghid supapă 140 buc.

— Lagăr palier 20 buc.

— Limitator 2 buc.

— Mianșon 2 buc.

— Pinion 2 buc.

— Pinion 2 buc.

— Palier ax camă 8 buc

— Pinion 2 buc.

— Roată dințată 2 buc.

— Roată dințată 2 buc.

— Rolă 2 buc.

— Tambur Cablu 4 buc.

— Tobă cablu 4 buc.

— Ventil dese, inchid 4 buc.

— Ventil 1 buc.

M.C. 5 :

— Bucșă 4 buc.

— Cilindru 2 buc.

— Arc 514 buc.

— Pinion 2 buc.

— Pinion Condus 2 buc.

MOTOCOMPRESOR — 6 m și 9 mc. :

— Antrenor 20 buc.

L.D.H. și M.C. 10 :

— Conductă rezularc 5 buc.

— Inel interior 5 buc.

— Inel siguranță 10 buc.

— Scaun supapă 10 buc.

— Pinion planetar 7 buc.

— Pinion satelit 2 buc.

— Suport stg. arc față 1 buc.

— Pirghie fuzetă 3 buc

— Pastilă mică bulon 26 buc.

— Bulon sferic cap bară 11 buc

— Pastilă mică 30 buc-

— Butuc cu tambur 6 buc.

— Tambur frină roată 1 buc.

— Butuc cu tambur 2 buc.

— Sintering butuc 12 buc.

— Sintering 10 buc.

— Maieu butuc roată 4 buc.

— Cilindru acț. dir. 4 buc.

— Cilindru pneumatic 4 buc.

— Camă frină 3 buc.

— Simering carter 50 buc.

— Garnitură chiulasă 8 buc.

— Chiulasă compresor 2 buc

— Segment compr- ung. 116 buc.

— Arbore cotit compr. 2 buc.

— Cilindru frină 5 buc.

— Diafragmă cameră 35 buc.

— Cap cuplaj 1 buc.

— Arc lamele cuplaj 84 buc.

— Pinion arb. primar 1 buc.

— Tambur frină 2 buc.

— Dinam 1 buc

— Rotor bobinat dinam 2 buc.

— Electromotor 4 buc.

— Rotor bobinat 34 buc.

— Releu pornire 10 buc-

— Pinion bendix 25 buc

— Contact electromotor 2 buc

— Vitezometru opl. 2 buc.

— Arbore flexibil 1 buc.

— Manometru 6 buc.

— Regulator aer 10 buc.

— Dispozitiv 1 buc.

— Pompă hidraulică 1 buc.

— Pinion cond. 4 buc.

— Regulator aer 2 buc.

— Cleme 40 buc.

— Carter cutie trans. 1 buc.

— Pinion satelit 6 buc.

— Manșon cuplare 5 buc.

— Tub frină 6 buc.

M A Z- 503 :

— Amortizor 10 buc.

— Apărători praf 100 buc.

— Bucșă mică cuib. 200 buc.

— Bucșă arb. camă 100 buc.

— Bucșă bielă motor 300 buc.

— Bucșă bielă compr. 10 buc

— Bulon sferic 30 buc.

— Bucșă pinion 10 buc-

— Bucșă tachet 70 buc.

— Bucșă pinion 20 buc.

— Bulon bielă compresor 40 buc.

— Bucșă pinion C.V. 10 buc.

— Bucșă filtrului 100 buc.



— Cuzineți bielă 100 buc.

— Cuzineți polier 100 buc.

— Corp filtru ulei 5 buc.

— Carter cutie vit. 5 buc.

— Capac carter 2 buc.

— Cămăși cilindru hidraulic 6 buc,

— Carcasă cut- vit. 13 buc.

— Capac tablă 100 buc

— Capac cut. vit. 5 buc.

— Corp selecție 35 buc.

— Camă frină față 35 buc.

— Coroană cu dantură 10 buc.

— Cilindru amortizor 34 buc.

— Cilindru amortizor 59 buc

— Capac amortizor 54 buc.

— Carter ambreiaj 10 buc.

— Colector admisie 5 buc.

— Carcasă cap bară 84 buc.

— Camă frină 40 buc.

— Cuzineți compres- 70 buc.

— Capac amortizor 20 buc.

— Furcă canelată 20 buc.

— Furtun preș. 30 buc.

— Furtun cauciuc 251 buc.

— Furcă schimbat vit. 8 buc.

— idem II-III 10 buc.

— idem IV-V 10 buc.

— Filtru aer 4 buc.

— Furcă schimb 4 buc.

— Furcă cuplare cut. 2 buc.

— Furcă cuplare 1 buc.

— Garnitură cauciuc 100 buc-

— Garnitură hirtie 10 buc.

— Garnitură bloc 64 buc.

— Garnituri 4 buc.

— Garnitură 50 buc.

— Galerie admisie 9 buc.

— Holendere 400 buc.

— Inel resort 100 buc.

— Indicator nivel 39 buc.

— Inel deflector 20 buc.

— Sector dințat 8 buc.

— Manșon 60 buc.

— Manșon protecție 20 buc.

— Motor încălzire 20 buc.

DIVERSE

[|

— Chit romalchit 674 kg.

— Parchet fag ind. specif. IMUAB 706 kg.

— Izolatori ceramici nr. 42245 2000 buc.

COOPERATIVA AGRICOLĂ 
DE PRODUCȚIE 

SALONTA
Str. înfrățirii nr. 10 

Județul BIHOR
Livrează pe bază de co

mandă, în cantități nelimi
tate.

MĂTURI SORG

de diferite tipuri și dimen
siuni

Relații suplimentare la te
lefon 136 sau 324

O CALE SIGURĂ PENTRU VALORIFICAREA ACCELERATA
A MATERIALELOR Șl CAPACITĂȚILOR DISPONIBILE

Formarea stocurilor de produse neutilizabile 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 săptăminal editat de „REVISTA ECONOMICA".

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

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



FINANCIAR

REGLEMENTAREA PLANIFICĂRII, 
FINANȚĂRII ȘI RAPORTĂRII chel
tuielilor DE PROTECȚIE A MUNCII

Prin H.C.M. nr. 1672/1974 (Buletinul Ofi
cial partea I nr. 168 din 28 decembrie 1974) 
se aduce o nouă reglementare a planifi
cării, finanțării și raportării cheltuielilor 
de protecție a muncii, abrogîndu-se Regu
lamentul aprobat prin H.C.M. nr. 966/1964.

• Planificare. Organele competente din 
cadrul unităților socialiste întocmesc în 
fiecare an proiectul planului de măsuri 
pentru protecția muncii cu consultarea 
organelor sindicale. Planul anual de mă
suri se elaborează odată cu elaborarea 
planului financiar al unității.

Proiectul de plan astfel întocmit se 
adoptă de către organul de conducere co
lectivă al unității. Proiectul o dată adop
tat se aprobă de organul ierarhic superior 
— centrală, organ local al administrației 
de stat, organizații județene cooperatiste 
și obștești — sau de ministere și alte or
gane centrale pentru unitățile direct sub
ordonate. Planul propriu de măsuri al 
centralelor, al ministerelor și altor organe 
centrale se aprobă de către organele de 
conducere colectivă ale ministerelor sau 
ale celorlalte organe centrale. Planul de 
măsuri trebuie să cuprindă cele mai efi
ciente lucrări, mijloace și acțiuni care să 
conducă la îmbunătățirea continuă a con
dițiilor de muncă, în scopul prevenirii ac
cidentelor de muncă și îmbolnăvirilor 
profesionale. în aceste planuri vor fi în
scrise numai măsuri cu caracter specific 
de protecție a muncii, conform cu nomen
clatoarele ce vor trebui elaborate de mi
nistere și alte organe centrale, cu avizul 
Ministerului Muncii, în baza nomenclato
rului cadru, publicat ca anexă la hotărî- 
re. Nomenclatorul cadru cuprinde 8 ca
pitole specifice fiecărei ramuri economi
ce în care sî-nt evidențiate lucrările și 
măsurile proprii și specifice protecției 
muncii.

Nu se vor include în planul de măsuri 
pentru protecția muncii și nici nu se vor 
finanța din aceste fonduri, lucrările desti
nate în principal perfecționării procesului 
tehnologic și creșterii productivității mun
cii, chiar dacă acestea contribuie la îmbu
nătățirea condițiilor de muncă sau la re
ducerea efortului fizic.

• Finanțare. Fondurile necesare reali
zării măsurilor de protecție a muncii vor 
fi prevăzute, după caz, în planul de in
vestiții, al cheltuielilor de producție, de 
circulație sau în planul de cheltuieli bu

getare. Lucrările de protecție a muncii 
prevăzute a fi executate în cadrul inves
tițiilor noi sau a dezvoltărilor capacități
lor de producție, nu vor fi incluse în planul 
anual de măsuri și nici nu vor fi rapor
tate în categoria cheltuielilor curente pen
tru protecția muncii.

Folosirea în alte scopuri a fondurilor 
alocate pentru protecția muncii constituie 
contravenție la disciplina financiară. Or
ganele C.F.I. au obligația ca, în cadrul 
controlului gestionar de fond să verifice 
modul cum au fost utilizate mijloacele 
materiale și bănești alocate pentru pro
tecția muncii.

Renunțarea la executarea unor măsuri 
sau obiective prevăzute în planul de mă
suri sau amînarea acestora se face numai 
cu aprobarea organului ierarhic superior, 
adică de organul care a aprobat planul.

Organele sindicale vor urmări include
rea cu prioritate în contractele colective a 
măsurilor de protecție a muncii, iar or
ganele de conducere colectivă a unităților 
economice vor raporta adunărilor gene
rale a oamenilor muncii modul cum s-a 
realizat planul de măsuri pentru protecția 
muncii.

Dr. C. JORNESCU

SOLUȚII ARBITRALE
Șl JUDECĂTOREȘTI |

• Răspunderea materială a organelor de 
conducere colectivă. Judecătoria Oltenița 
prin sentința civilă nr. 1842'1974 a obli
gat la plată, cu titlu de despăgubiri, pe 
membrii comitetului oamenilor muncii ai 
unei unități economice socialiste. S-a reți
nut în sarcina acestora faptul că au apro
bat distribuirea unor mărfuri uzate. în 
mod gratuit, personalului unității, fără ca 
cel puțin să fie îndeplinite cerințele pre
văzute de H.C.M. nr. 771/1962. Prin sen
tința citată instanța de judecată a men
ținut decizia de imputare emisă de orga
nul ierarhic superior dat fiind că, în situa
ția de față, a fost atrasă și răspunderea 
materială a conducătorului unității pă
gubite. Răspunderea materială a membri
lor comitetului oamenilor muncii nu s-a 
stabilit proporțional cu retribuția netă de 
încadrare a fiecăruia, ci în raport de mă
sura în care a contribuit fiecare persoa
nă la provocarea prejudiciului. Astfel s-a 
reținut că șeful contabil a avut o contri
buție mai mare la provocarea pagubei de- 
cît directorul unității, iar acesta, la rîndul 
său, a avut un rol mai însemnat decât 
ceilalți membri ai organului de conducere 

colectivă în diminuarea patrimoniului 
unității pentru următoarele motive : con
tabilul șef s-a făcut vinovat în raport cu 
ceilalți membri și de faptul că nu a exer
citat controlul preventiv asupra acestei 
operațiuni, iar directorului i s-a reținut 
culpa că nu a luat măsuri de dealasare a 
mărfurilor potrivit prevederilor H.C.M. nr. 
771/1962.

Soluția adnotată reprezintă o interesantă 
rezolvare practică a prevederilor care re
glementează activitatea unităților econo
mice socialiste.

• Infracțiunea de creare de plusuri in 
gestiune poate exista și cînd gestiunea se 
soldează cu lipsuri. Art. 35 din Legea 
nr. 22/1969 consideră infracțiune crearea 
unor plusuri în gestiune prin mijloace 
frauduloase.

Instanța de fond stabilind existența 
unei lipse în gestiune a considerat că nu 
au fost întrunite, elementele cerute de 
art. 35 din legea citată.

Prin decizia penală nr. 957/1974 secția 
penală a Tribunalului Suprem a conside
rat greșită motivarea instanței de fond, 
deoarece din materialitatea faptelor ’să
vârșite de inculpat, a rezultat că lipsa exis
tentă a putut constitui doar un motiv 
pentru comiterea celeilalte infracțiuni 
prin care s-a urmărit acoperirea lipsei.

• Răspunderea materială a membrilor 
comisiei de analiză a penalităților. Co
mentăm o soluție a Tribunalului jude
țean Suceava (decizia civilă nr. 16/1973) 
de o deosebită utilitate prin precizările 
ce le aduce.

In ipoteza în care unitatea păgubită, 
care a plătit penalități, a pierdut terme
nul de recuperare a prejudiciului față 
de autorii direcți, cit și față de persoa
nele cu funcții de conducere care aveau 
obligația de a urmări pe autorii directi 
ai pagubei, propunerea comisiei de ana 
liză a penalităților de a trece pe costuri 
plățile făcute de unitate cu acest titlu, 
nu poate antrena răspunderea materială 
a membrilor comisiei. Intr-adevăr, între 
această propunere și prejudiciul unității 
nu există un raport de cauzalitate, în- 
trucît nu propunerea comisiei a determi
nat sau a fost cauza pierderii termenu
lui. La data cînd comisia a făcut propu
nerea de trecere pe costuri a penalită
ților, prejudiciul exista deja și deci ac
tivitatea membrilor comisiei nu a con
stituit o cauză de provocare a prejudi 
ciului ori de pierdere a căilor de
perare împotriva acelora care 
produs.

recu

C. J.
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• Ing. IULIU KLAUSNED. Brașov — 
Garanția constituită, potrivit prevederilor 
H.C.M. nr. 9544973 art. 2, se restituie, în 
cazul celor cărora le-a încetat contractul 
de muncă în urma pensionării ; ea se resti
tuie în aceleași condiții cu cele prevăzute 
pentru restul colectivului care a prestat 
activitatea de studii și proiectare în uni
tatea unde ați lucrat.

• IOAN MEZEI, Turda — Dovada fap
tului că patronul a contribuit la Casa de 
Asigurări Sociale în timpul uceniciei, pen
tru ucenicul său, poate fi făcută, exclu
siv. numai eu acte din care să rezulte că 
această plată s-a făcut efectiv, precum și 
perioada cît s-a contribuit. Concluzia care 
se propune de dv., aceea că plata contri
buției ar rezulta din contractul de uceni
cie în care patronul își asuma această 
obligație, nu are temei legal, deoarece în 
art. 32 lit. b din H.C.M. nr. 252/1967, se 
prevede necesitatea unei dovezi cu privire 
la cotizarea la fostele asigurări sociale 
pînă la 1 ianuarie 1949.

• LUCIA ELISEI. Bacău — Dacă puteți 
dovedi cu actul de naștere al copilului că 
acesta avea vîrsta sub 7 ani, atunci cînd 
ați demisionat, fără să precizați ca motiv 
al demisiei îngrijirea copilului și dacă 
v-ați reîncadrat în muncă în termen de 
cel mult trei luni de la împlinirea de că
tre acesta a vârstei de 7 ani, se consideră 
că v-ați menținut vechimea neîntreruptă 
în muncă și în aceeași unitate. Această 
soluție are în vedere premisa stabilită de 
lege că mama care lucrează are dreptul 
să întrerupă activitatea pentru creșterea 
copilului său în vârstă de pină la 7 ani.

Atunci cînd, din motivarea desfacerii 
contractului de muncă, rezultă însă că 
această măsură a fost determinată de mo
tive imputabile persoanei încadrate în 
muncă, de pildă, pentru încălcarea sis
tematică a obligațiilor de serviciu sau în 
cazul condamnării pentru o infracțiune 
în legătură cu munca, desigur că premisa 
sus-menționată nu mai acționează, vechi
mea fiind, deci, întreruptă.

• OCTAVIA ȘCHIOPESCU, Timișoara 
— Interpretarea dată de organele C.F.I. 
corespunde reglementării în vigoare. In
tr-adevăr, potrivit art. 11 lit. c din il.C.lVL 
nr. 1294959, cheltuielile de transport: pe 
C.F.R. se decontează exclusiv pentru cla
sa a Il-a tren personal, fără a se face vreo 
deosebire în raport de distanța de par
curs, de la locul de muncă la localitatea 
unde se face deplasarea.

Trimiterea dv. la cursurile postuniversi
tare s-a făcut în temeiul Legii nr. 2/1971, 
privind perfecționarea pregătirii profesio
nale a lucrătorilor din unități socialiste. 

Drepturile acestui personal, în ce privește 
retribuția cuvenită, sînt cele prevăzute 
expres în art. 24 din legea sus-menționa
tă. In ce privește cheltuielile de transport 
se aplică, în continuare, H.C.M. nr. 129/ 
1959.

• ION VASILESCU. București — Peri
oada de 10 luni lucrată de soția dv. îna
inte de a se înscrie la cursurile de zi ale 
facultății, nu se poate completa cu două 
luni lucrate după absolvirea facultății 
pentru a putea fi retribuită cu retribuția 
prevăzută pentru al doilea an de activi
tate.

In timpul concediului de maternitate, 
având o vechime neîntreruptă în muncă 
de peste 6 luni, va primi o indemnizație 
reprezentând 65% din retribuția tarifară 
lunară de încadrare.

• ADRIAN IVIANU. Vatra Dornei — 
în situația relatată de dv. puteți fi trecut 
la o gradație superioară, dacă de la data 
cînd ați fost încadrat în gradația actuală 
au trecut mai mult de trei ani, iar prin 
trecerea din funcția de contabil principal 
în aceea de planificator principal nu vi 
s-a majorat retribuția primită.

Vă reamintim că, potrivit Legii nr. 
12 1971. personalul poate fi trecut la o 
gradație superioară numai dacă a obținut 
calificativele „f. bun“ sau „bun“ în peri
oada respectivă și dacă există prevederi 
corespunzătoare în planul de muncă și 
retribuții, și numai în anumite proporții.

I. S.

• NICOARA IOAN, Timișoara. Drep
turile cuvenite persoanelor transferate în 
interesul serviciului au fost reglementate 
de următoarele acte normative :

— Pînă la 1 martie 1973 de vechiul 
Cod al muncii art. 16 2 aliniat final.

— Intervalul de la 1 martie 1973 și 
pînă la data de 1 februarie 1975, data la 
care va intra în vigoare Legea nr. 57 1974 
privind retribuția muncii, a fost consi
derat de legiuitor ca o perioadă de tran
ziție în baza Decretului nr. 612 1973. în 
acest interval s-a aplicat în continuare 
prevederea conținută în art. 16 2 ali
niatul final din vechiul Cod al muncii 
în baza articolului unic al Decretului nr 
612 1973.

De la 1 februarie 1975 pentru viitor 
dispune art. 75 pct. 4 din Legea nr 
57/1974.

Aceste prevederi se corelează pe deplin 
cu dispozițiile corespunzătoare din legile 
nr. 4/1973 și 5/1973.

în ce privește eventualitatea unui li
tigiu de muncă între unitate și persoa
na transferată, s-a considerat în mod u- 
nanim, că soluționarea acestuia este de 
competența comisiei de judecată de pe 
lîngă noua unitate. Prin locuință cores
punzătoare credem că trebuie înțeles, atît 
mărimea suprafeței locative, cît și gra
dul său de confort

• DRAGAN NICOLAE, I.A.I’.L. Vulcan, 
București. Pct. 33 din Instrucțiunile nr. 
1515/1968 ale Mmisterului Finanțelor și fos
tul C.S.M.S. date în aplicarea Decretului nr. 
285/1960 privind alocația de stat pentru 
copii, prevede că persoana detașată pri
mește drepturile de alocație pe timpul 
detașării de la unitatea de stat care îi 
achită și retribuția pe acea perioadă.

Făcînd aplicarea acestei dispoziții ur
mează ca pe timpul 1 iunie — 3 oct. 
1974 să primiți alocația de stat pentru 
copii de la I.H.R. Eforie Nord.

In cazul unui refuz veți solicita drep
tul cuvenit la comisia de judecată de 
pe lîngă I.H.R. Eforie Nord în baza pct. 
33 din Instrucțiunile 1515/1966 sus-citate.

• BOB AUREL — Cugir, jtld. Alba. în 
conformitate cu art. 37 alin. 2 din Legea 
nr. 12/1971 personalul T.E.S.A. poate 
trece de la nivelul de bază la gradația 
I după o vechime minimă de 2 ani. 
Trecerea de la o gradație inferioară la 
cea imediat superioară se face pe baza 
calităților personale și a rezultatelor ob
ținute în activitatea profesională. Cu 
titlul de excepție art. 64 alin. 1 din 
aceeași lege, îngăduie organelor de con
ducere colectivă ale unităților socialiste 
de stat să reducă această vechime cu 
cel mult 1/5 pentru cadrele care au ob
ținut rezultate deosebite în activitatea 
profesională. La acordarea reducerilor se 
va cere părerea colectivului de la locul 
de muncă în care își desfășoară activi
tatea cel care urmează să beneficieze de re
ducerea respectivă. Gradația solicitată vi 
se poate acorda deci numai eu apro
barea reducerii vechimii și numai cu 
începere de la 1 iunie 1975 în condițiile 
specificate mai sus.

C. J
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