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• Buletinul Oficial Supliment A 
nr. 6 din 5 februarie 1975 publică 
ordinul M.C.I. nr. 4063 din 31 ia
nuarie 1975 privind stabilirea pre
țurilor cu amănuntul pentru unele 
bunuri de consum.

• Buletinul Oficial Supliment A 
nr. 7 din 7 februarie 1975 publică 
ordinul M.C.I. nr. 4064 din 4 fe
bruarie 1975 privind stabilirea pre
țurilor cu amănuntul pentru unele 
bunuri de consum.

• Buletinul Oficial nr. 21, din 
24 februarie 1975 publică :

— Decret al Consiliului de Stat 
nr. 19/1975 privind modificarea da
tei pentru majorarea retribuției me
canicilor agricoli din unitățile agri
cole de stat ; potrivit acestui De
cret, mecanicilor agricoli din uni
tățile agricole de stat majorarea 
retribuției se va face cu incepere 
de Ia 1 martie 1975, in loc de 
1 septembrie 1975 ;

FIȘIER 
LEGISLATIV

— Decret al Consiliului de Stat 
nr. 244/1974 pentru majorarea retri
buției personalului din unele ramuri 
ți sectoare de activitate (republi
care) :

— Hotărire a Consiliului de Mi
niștri nr. 135/1975 pentru aproba
rea Convenției privind colaborarea 

in problema „Cooperarea ți spe
cializarea in domeniul cercetărilor, 
proiectării ți producției mijloacelor 
de automatică, telemecanică și te
lecomunicații feroviare" ;

— Convenție privind colabora
rea in problema „Cooperarea ți 
specializarea in domeniul cercetă
rilor, proiectării ți producției mij
loacelor de automatică, telemeca
nică ți telecomunicații feroviare".

SUPLIMENT
nr. 11

14 martie 1975

ÎN ACEST NUMĂR OFERĂ PRODUSE 
DISPONIBILE ÎNTREPRINDERILE:

ÎNTREPRINDEREA „EMAILUL ROȘU" - MEDIAȘ
Str. Carpa+i, nr. 19 

Telefon : 13330 — Telex 038724

ÎNTREPRINDEREA DE MAȘI'NI-UNELTE și AGREGATE-BUCUREȘTI 
Bd. Muncii, nr. 250

Telefon : 43 06 50 ; 43 37 67 — Telex 011464

COOPERATIVA „PROGRESUL" RÎMNICU-VlLCEA 
Str. Ana Ipătescu, nr- 21 bis 

Telefon : 12485 ; 13371

FABRICA DE CHIBRITURI — BUCUREȘTI 
Str. Fabricii de chibrituri, nr. 24 

Telefon : 23 79 10

OFERTE DE CONTRACTARE PRIVIND 
EXECUTAREA DE PRODUSE 
Șl PRESTĂRI DE SERVICII:

9 Mobilier comercial, reclame pe tablă, sticlă și mase plastice, 
confecții metalice etc. (pagina 3)

@ Tuburi flexibile asamblate (pagina 5)
@ Plăcuțe metalice din ștraifuri de taiblă (pagina 7)

RUBRICA „CURIER ECONOMIC LEGISLATIV*4 
CUPRINDE:

Din nou despre rezolvarea neînțelegerilor precontractuale • Răs
punderea materială pentru cercetarea necorespunzătoare a pagubelor 
# Stabilirea retribuției în anumite situații speciale • Măsuri legate pen
tru sporirea gradului de ocupare a terenurilor * întrebări și răspunsuri



— Bare trase PL 37-IN 0 7,5 kg. 692

— Banda 1 rece 0,3X50 moale kg. 83

— idem 0,5x10 kg. 16000

— idem 0,5X40 kg. 962

— idem 1,5X18 1/2 tare kg. 10000

— idem 1,5X55 moale kg. 500

— idem 0,5X75 kg. 2000

— idem 1,25X60 kg. 6597

— idem 3,5X20 kg. 6000

— Oțel inox W 4841 30X6 kg. 1598

— 8X45 buc. 500

— 8X55 buc. 1500

— 10X40 buc. 5000

— 10X50 buc. 3000

— 12X45 buc. 3000

— 12X60 buc. 4000

— 12X65 buc. 1000

— 16X55 buc. 1800

— 16X75 buc. 700

— 16X80 buc. 800

— 16X130 buc. 500

— 18X200 buc. 400

— 20X60 buc. 5000

— 20X65 buc. 1000

— 20X70 buc. 2500

— 22X80 buc. 500 

— 24x70 buc. 2000

— 20X60 buc. 1000

— 20X65 buc. 1000 

— 20X120 buc. 100

— 22X120 buc. 755

— 24 X 80 buc. 600

— 3167 5X16 buc. 8000

— 2571 6X16 buc. 1000

— 6X20 buc. 10000 

— 6X25 buc. 1000 

— 2571 8X20 buc. 10000

— 8X30 buc. 1000

— 8X35 buc. 1000

— 3169 3X25 buc. 1000

— 3X30 buc. 1000

— 5X12 buc. 3000

— 6X16 buc. 2000

— 8X16 buc. 1000

ORGANE ASAMBLARE

Piulițe :

— 4071 N. 14 kg. 100

— 4071 N 22 kg. 200

— 6218 18 kg. 100

— 4372 20 kg. 50

— 4372 22 kg. 80

— 4372 27 kg. 30

— 4373 27 kg. 45

— 4372 30 kg. 300

Șuruburi :

— 3954 4X10 buc. 10000

— 5X12 buc. 10000 

— 5X25 buc. 4000 

— 6X16 buc. 30000

— 24X80 buc. 400

— 24X110 buc. 600

— 4845 5X10 buc. 2000

— 5X12 buc. 600

— 4272 5X40 buc. 1000

— 4845 5X20 buc. 1000

— 8X20 buc. 10000

— 10X35 buc. 3000

— 12X28 buc. 6000

— 12X30 buc. 1000

— 12X35 buc. 1000

— 14X30 buc. 500

— 14X80 buc. 500

— 16X35 buc. 100

— 16X45 buc. 500

— 24X60 buc. 3000

— 5144 16X50 buc. 1000

— 16X60 buc. 3000

— 16X70 buc. 1500

— 16X90 buc. 1500

— 16X150 buc. 75

— 18X50 buc. 250

— 4883 3X10 buc. 12000

— 3169 6X80 buc. 1700

— 920 18X50 buc. 960 •

— 18X80 buc. 590

Grover :

— 4 buc. 20 

— 5 buc. 45 

— 14 buc. 40 

— 22 buc. 10 

— 24 buc. 10 

— 35 buc. 2 

— 36 buc. 32

Nituri:

— 797—2X4 buc. 15

— 2X5 buc. 5

— 2X6 buc. 5

— 2X8 buc. 17 

— 2X14 buc. 6 

— 2,5X10 buc. 5

— 6X35 buc. 500

— 6X50 buc. 1000

— 18X55 buc. 200

— 18X70 buc. "500

— 2,5X12 buc. 8

— 2,6X6 buc. 7

— 4272 4X16 buc. 600 — 18X80 buc. 800 — 2,6X8 buc. 2

— 5X45 buc. 1000

— 8X35 buc. 2000

— 18X120 buc. 500

— 20X50 buc. 400

— 3X6 buc. 20



— 3X14 buc. 17 

— 3X16 buc. 13 

— 4X10 buc. 25

4X12 buc. 13

— 5x30 buc. 8 

— 6X16 buc. 4 

— 6X26 buc. 16 

— Al 4020 4X13 buc. 15 

— 3165 4X30 buc. 55 

— 3165 5X12 buc. 35 

— 6X18 buc. 18

— Splint 8X50 buc. 10

— Paturi fier buc. 50

— Navete metalice buc. 100 ;.

— Grătare 100X80 buc. 100

B
— Piatră poliz. conică plană 220X11X40—

40 Q buc. 55

— Piatră poliz. citind. plană E 601 
250X10X30—40 M buc. 196

---- 1 2 -----
Pietre cil. plane 1 ceramic STAS 601 — 

Electrocorindon normal :

— 300X30X30 E. 46 Q buc. 106

— 300 X 30 X X 30 E. 50 Q buc. 200

— 300X30X30 E. 40 Q buc. 93

Pietre cil. plane 1 ceramic STAS 601 
Electrocorindon nobil (Veral) :

— 8X10X3 En 25 K buc. 26

— 40X50X16X25 M buc. 32

Pietre cil. plane STAS 601 Veral 1 cera
mic :

— 250X30X75 40 M buc. 40

— 300X30X127 25 M buc. 3

— 400X60X127 40 M buc. 8

— 900X50X305 25 M buc. 2

Pietre cil. plane din En 99“/» liant ceramic 
import :

— 20X15X10 En 99»/» 46 J buc. 100

— 20X15X9 60 J buc. 80

— 25X15X9 46 J buc. 60

— 25X15X9 60 M buc. 40

— 25X15X9 60 J buc. 100

— 32X25X12 46 J buc. 100

— 35X35X16 80 J buc. 112

— 100X15X20 46 JK buc. 5

— 100X20X42 80 JK buc. 13

— 100X25X32 60 JK buc. 5

— 100X40x32 60 M buc. 1

— 100X40X32 46 K buc. 23

— 100X60X20 60 M buc. 15

— 150X40X32 60 JK buc. 20

— 150X40X32 80 JK buc. 9

— 200X80X100 150 OR buc. 1

— 350X80X127 46 K buc. 2

— 900X50X305 60 M buc. 1

Pietre cil. plane din carbură de siliciu 1
ceramic :

— 600X60X305 80 J buc. 1

— 150X8X20 40 K Stas 603/2 buc. 38

— 150X8X20 12 M Stas 603'2 buc. 10

— 100X12X20 Stas 604/1 40 M buc. 10

— 100X12X20 25 M buc. 29

— 125X14X20 25 K buc. 42

— 150X15X20 16 M buc. 10

— 200X19X20 16 M buc. 27

— 200X19X20 25 K buc. 9

— 150X80X20 Stas 605/1 60 K buc. 22

— 150X80X20 Stas 605/1 16 Ml buc. 27

— 150X80X20 80 M buc. 10

— 150X50X20 Stas 605/2 60 K buc. 12

— 200X50X76 46 M buc. 16

— 150X50X20 Stas 605/3 25 K buc. 20

— 150X50X20 40 K buc. 30

— 28X6X12/1A 20X3 70 LM Stas 607 
buc. 47

— 30X30X6 16 M buc. 40

— 32X8X16/1A 70 LM buc. 80

— 50X25X20/1A 90X12 16 K buc. 44

— 80x16X40/1 A 63X7 70 LM buc. 40

— 80X30X20/1A 40X20 60 L buc. 10

— 115X12X40/1A 52X5 60 M buc. 17

— 115X12X40/1A 52X5 46 LM buc. 11

— 125X60X40 25 M buc. 4

— 400X60X203/1A 265X12 36 H buc. 5

Burghiu eu coadă conică cu plăcute din 
carb. metalice :

— K.10 0 21 buc. 8

— K.10 0 28 buc. 10

— K.20 0 14 buc. 20

— K.20 0 15 buc. 10

— K.20 0 16 buc. 8

— K.20 0 17 buc. 5

COOPERATIVA „PROGRESUL"
RiMNICU - VÎLCE A

• Execută mobilier comercial 
pentru toate tipurile de maga
zine și alte lucrări de timplărie

• Confecționează reclame pe 
tablă, sticlă sau mase plastice

• Execută lucrări de confecții 
metalice nichelate și cromate

• Produce piese din mase 
plastice pînă la 250 gr./buc.

• Prin secții specializate e- 
xecută mobilier școlar, la preț 
de catalog

Comenzile vor fi expediate 
pe adresa sediului central : str. 
Ana Ipătescu, nr. 21 bis

Relații suplimentare la telefon 
12485 sau 13371.

1



— K.20 0 18 buc. 2

— K.20 0 19 buc. 5

— K. 20 0 20 buc. 3

— K.20 0 21 buc. 5

— K.20 0 22 buc. 3

— K.20 0 23 buc. 5

— K.20 0 24 buc. 3

— K 20 0 25 buc. 5

— K.20 0 26 buc. 4

— K. 20 0 27 buc. 5

— K. 20 0 28 buc. 5

— K.20 0 29 buc. 5

— K. 20 0 30 buc. 7

— P.20 0 17 buc. 5

— P. 2.0 0 18 buc. 5

— P.20 0 19 buc. 5

— P.20 0 21 buc. 1

— P.20 0 22 buc. 30

— P.20 0 23 buc. 6

— P.20 0 24 buc. 6

— P.20 0 25 buc. 3

— P.20 0 26 buc. 5

— P.20 0 27 buc. 3

— P.20 0 29 buc. 5

— Alezoare conice 0 12 Stas 2647—51
buc. 37

— idem 0 13 Stas 2647—51 buc. 5

— idem 0 25 Stas 2647—51 buc. 7

— idem 0 40 Stas 2647—51 buc. 2

— Alezoare de mină 0 22 Stas 1263—67 
buc. 2

— idem 0 40 Stas 1263—67 buc. 4

— Alezoare de mașină cu coadă conică
0 10,5 Stas 1265—64 buc. 15

— idem 0 11,5 buc. 40

— idem 0 14 buc. 10

— idem 0 15 buc. 2

— idem 0 17 buc. 3

— idem 0 18 buc. 8

— idem 0 27 buc. 5

— idem 0 32 buc. 8

— idem 0 27 Stas 1266 buc. 5

— Alczoare de
buc. 10

mină OS 0 45 Stas 1266

— idem 0 36 buc, 6

— idem 0 50 buc. 10

— idem M-4,5X0,75 Stas 1112 buc. 10.

— idem 0 40 buc. 2

— idem 0 48 buc. 10

— idem 0 44 buc. 7

— idem 0 47 buc. 5

— idem 0 30 buc. 5

— Alezoare de mină reglabile 0 44 buc. 8

— idem 0 47 buc. 5

— Tarozi OR M-1X0.25 Stas 1112 buc. 42

— idem OS 52X5 Stas 1112 buc. 3

— idem 4,5 X 0,5 Stas 1112 buc. 6

— Tarozi scurti de mașină M 1,2 OR Stas
1153-1 buc 6

— idem M.1,4 OR 1153-1 buc. 4

— idem M.9X1.25 OR 1153—1 buc. 20

— idem M.30X3,5 buc. 6

— idem M.33X3.5 buc. 2

— idem M42X4.5 buc 2

— idem M7 buc. 20

— idem M 18 buc. 20

— idem M 33 buc. 1

— idem M 39 buc. 2

— idem M 39 buc. 2

— idem M 12X0,75 OR 1153/1 buc. 5

— idem M 18X1,5 buc. 25

— idem M 20x2 buc. 13

— idem M 36X2 buc. 5

— Tarozi de mină gaz V1,2”OR 1822 buc. 8

— Tarozi WIZTFORT W. 3/16 OR 1113 
buc. 16

— Filiere M 33x3.5 OS 1160 buc. 5

— idem 36x4 OS 1160 buc. 5

— idem M 48X5 OS 1160 buc. 1

— Freze cu coadă pt. canale 6X11 FB 
5257 buc. 6

— idem 8X11 F B buc. 6

— Freze USAP 0 130 FS 41360 buc. 7

— Segmenți cu găuri egale 410/4 buc. 10

— Segmenți cu găuri neegale 410'6 buc.
180

— Pînză BANZIC 20X0,7 m.l. 650

— Prelungitoare cu pulverizator PGC 507 
buc. 2

— idem PGC 503 buc. 2 

— Daltă pt. găurit 8 mm buc. 2 

— idem 10 mm buc. 5

— idem 14 mm buc. 3

— idem 20 mm buc. 3

— Cuțit rindea gură broască 24 mm buc.
1.4

— idem 21 mm buc. 20 *

— Burghiu timplar 0 16 buc. 5

— idem 0 20 buc. 5

— Furcă cuțit buc. 10

— Chei fixe simple buc. 650

— Chei locaș hexagon 10/350 buc. 512

— Chei tubulare duble 36x41 buc. 23

— Chei cu clinchet S13 buc. 3

— Chei fixe duble SX11 buc. 200

— Chei fixe duble cromate 9X11 buc. 75

— Chei inelate cotite cromate 24 X 26 buc.
10

— Chei inelate duble cotite cromate
30X32 buc. 10

— Chei tubulare 9X11 buc. 15

— Micrometre exterioare 25—50 buc. 75

— Micrometru exterior 50—75 buc. 75

— idem 0 60 de Ia 0—10 buc. 387

— idem 0 60 de la 0—10 buc. 43

— Manometre 0 60 de la 0—60 buc. 50

— idem de la 0—100 buc. 170

— Manometre export 0 60 de la 0—100 
buc. 30

— Manometru 0 60 de la 0—160 buc. 129

— Manometru export 0 60 de la 0—160 
buc. 21

— Lase triconice pt. truse IMPERO T. 
14x4x3 buc. 30

— Lame triconice pt. truse IMPERO T. 
14X3X2 buc. 30

— Cuțite USAP F 71 mărimea 4 T H 10 
buc. 99

— Cuțit FELIWS Z=25 M=4 clopot buc. 2

— Cuțit convoi de M 0,90—1,50 buc. 2

— idem M 1,25 — 1,50 buc. 1

— Cuțit convoid Mi 1,80—1,5 buc. 2

— Cuțite mag M 2,75 Z—11 20° buc. 2

— idem M 4 Z—9 20° buc. 1

— idem M 4,5 Z—12 20° buc. 2

— idem M 5 Z—9 20° buc. 2

— Cuțit șevere 21—2 M—2,25 buc. 3

— idem M—3 20° buc. 9

■>



— Cuțite șeverc modul 3 cod 2570—4117 
buc. I

— idem modul 3,5 cod 2570—4130 buc. 1

— idem modul 4 cod 2570—4142 buc. 1

* — Plăcuțe metal dur tip Esadex M66-1 
K.10 2010 buc. 600

— idem TT 20—M 66—1 P.20 buc. 600

— idem K. 10-160 412 15X4,8 buc. 50

— K. 10 TNUN 160308 buc. 20

— K 10 TPUN — 220410 buc. 50

— D. 19 — U 416—K10 19X5 buc. 10

— idem K.10—HIP 274.1.20.301 buc. 50

— idem K.10 — HIP 274.3.16201 buc. 10

— idem TPUN 160308 — K.20 buc. 30

— idem B. 16 U 308 — P.10 15X3 buc. 50

— idem P.10 — TNUN — 180304 buc. 25

— idem P.10 — TNUN 160312 buc. 25

— idem P.20 — TNUN — 160.408 buc. 40

— idem S.2 — TNUN 160.304 buc. 100

— idem TNUN — 160.312 P.20 buc. 75

* — idem P.20 — A 16 U.308 — 15x3 buc.
50

— idem p.20 — TNUN — 160308 buc. 200

— idem P.20 — TPUN — 160308 buc. 250

— idem B.16 4308 — P.30 buc. 50

— idem flanc WF (P.01) 51650/9 15°
19,5X8 buc. 5

— idem flanc WF (P.01) 51650'10 15°
20X10 buc. 30

— Cuțite fund WE (P 01) 51650/12 10°
19X7 buc. 15

— idem 20,5x11 buc. 20

— idem flanc 15° WF P.01 51650) 14
19X7 buc. 20

— idem flanc 15 20,5X11 buc. 20

— Fund 29°—125 și 12 P.01 (WF) 20,5 X
11,2X8,48 buc. 30

— Flanc 29°—12,5—F.01 (WF) 20,5X11,2 X
12 buc. 38

— Fund 30° pas. 12 P.01 (WF) 20,5 X 11,2 X
12 buc. 30

— Flanc 30° pas 2,5—F OI (WF) 17,5X4,1 X
4,2 buc. 40

— Flanc 30° pas 6—P.01 (WF) 18,5X6,2
buc. 30

— Flanc 15°—30° P.01 F.02T 20,5X11,2
buc. 10

— Flanc 30° P.01 (WF) — 19,5X8,5 buc. 30

— Flanc 30° P 01 (WF) 20,5X11,5 buc. 10

— Flanc P.01—P.02 T 20,5X11,2 15°—29° 
buc. 20

— Flanc 29° — P.01 (WF) 19X7,6 buc. 20

— Lac incolor nitro L.002-2 kg. 3000

— Email alb alhidal E 105-1 kg. 1000

— Sulfocianură de potasiu kg. 370

— Idem E 601 250x10X30—40 M buc. 196

— Naftanat de Cupru kg. 3000

— Nitro email negru E 902-1 kg. 250 

— Nitro email verde E 532-1 kg. 450 

— N.tro email gri E 822-1 kg. 320 

— Nitrochit de cuțit C 721-1 kg. 350 

— Email lovitură ciocan E 815-520 kg. 173 

— Vopsea cu minim de Pb 4351-3 kg. 320

->
— idem 193. 1.1222. P. 30 buc. 100

— idem P 30 — 193.1.1222 buc. 100

— P.30 — A. 16 4312 buc. 100

— P.30 S 30 T-ENUN 190408 buc 50

— idem A 16 U 312 P.30 buc. 25

— idem A.16G. 318 S2T (P 30) buc 44

— Plăcuțe pentru cuțite de fund WF
(P.01) 516.50/1 10° — 17,5X4 buc. 30

— idem WF (P01) 51650'2 10° 18,5X5 
buc. 10

— idem WF (P01) 51650'3 10° 19X5X8 
buc. 10

— idem WF (P01) 31650/4 10° 20X10
buc. 40

— idem P.01-F 02T 10° 18,5X5,6X3,65
buc. 50

— idem flanc WF (P.01) 51650/7 15
18,5X5 buc. 20

— idem franc WF (P.01) 51650/6 15°
17,5X4 buc. 10

— idem fund WF (P.01) 51650/5 10°
20,5X11 buc. 10

— idem flanc WF (P.01) 51650/11 15°
20,5X11 buc. 10

— Flanc P 01—P.02 T—18,5X5,6 15°—30° 
buc. IO

— Fund 20° P.01 (WF) — 19x7,6 buc. 50 

— Fund 30°— P.01 (WF) 18,5X6,2 buc. 50 

— Fund P.01—P.02 T 2OX10.1 buc. 40 

— Pt fund 30° P 01 (WF) 17,5X4,1 buc.
70

— idem 30° P.01 (WF) 19,5X8,4 buc 40

— Flanc 15°—30° P.01 F.02T — 20,0 buc.
30

— Plăcuțe tp. freze R.274—3—1620 K.10
buc. 10 

— Plăcuțe atașabile TN MM cu gaură 0
5 P.20 buc. 80

— Banc rodat motoare buc. 1 

— Etuvă pentru degresat motoare buc. 1 

— Veioze buc. 200 

— Corpuri lămpi fluorescente buc. 100

5. M. A. CAVADINEȘTI

JUDEȚUL GALAȚI 

livrează pe bază de comandă 
fermă, din fabricație proprie de 
atelier, următoarele repere ;

a. Tuburi flexibile asamblate 
de 800 mm la prețul de lei 86,10.

b. Tuburi flexibile asamblate 
de 1200 mm la prețul de lei 
100,30.

c. Tuburi flexibile asamblate 
de 2700 mm la prețul de lei 
153,70.

Livrarea se asigură de către 
furnizor în raport de necesită
țile și la 'timpul dorit de către 
beneficiar.

Pentru relații suplimentare la 
telefon 22 Oficiul Gănești, ju
dețul Galați-



OFERTE ====================  . . . . . . . . . . . -=

— Vopsea ulei neagră V 901-2 kg. 450

— Chit de stropit C 822-2 kg. 200

— Chit romalchit C 895-12 kg. 670

— Ulei de in fiert U 001-13 kg. 400

— Nitrobenzen kg. 15

— Clorură de amoniu kg. 50

— Pudră amicei kg. 10

— Seu topit kg. 210

— Steorat de calciu kg. 31

— Stearină kg. 56

— Cromghel roșu kg. 20

— Placă presată 16 mm kg. 502

— Placă presată 20 mm kg. 717

— Saci PVC kg. 1200

— Combinezoane doc buc. 200

— Mînecuțe PVC buc. 197

— Șorț PVC buc. 300

— Combinezoane cauciuc buc. 54

— Ghete piele perechi 189

— Atifoane buc. 10

— Cască protecție buc. 40

— Centură siguranță tip. A buc. 6

— Degetare cauciuc buc. 30000

— Cizme pislă perechi 3

— Chingă CFR 50 mm. lăț. m.l. 1997

---- 1 2 I—

— Plăci de gresie gri 100X100X10 mp. 540

— Caolină de Medgidia kg. 4550

— Liant bachelită 400X40X203—125 Q 
buc. 30

2
FITINGURI

Cana gaz :

— Stiplex 10 mm color-transparent 
buc. 500

— Cherestea diversă lungă cl. C mc. 20

— Scaune pliante buc. 500

— Scaune taburet copii buc. 3 000

TEXTILE • PIELE
CAUC4UC

— Ață bumbac albă 500 m. 40/3 buc. 260

— Pînză tercot „Olimpus" m.l. 1032,6

— Vată molimat kg. 210

— Pînză doc cachi de 0,90 m 806,3

— Pînză electrocorindon gr. 6 foi 2000

— idem 10 foi 2000

— idem 8 foi 800

— idem 12 foi 1500

— Capsă raniță buc. 24105

— Inele perdele 0 25 buc. 3670

— idem 0 23 buc. 1915

— Bonete din pinză albă buc. 117

— Șapcă cuptorar buc. 3

— Mănuși din doc perechi 893

ECHIPAMENT PROTECȚIE

— Bocanci bombeu metalic per. 6

— Mască față Cagula buc. 34

— Centuri siguranță buc. 5

— Ochelari chimiști per 20

— Ghete piele per. 42

— Jambiere piele per. 22

— Galoși electroizol. per. 7

— Mănuși prelată per. 100

— Mască sudură cap buc. 15

— Șorț piele — scurt buc. 34

— Șorțuri prelată buc. 150

— Mască praf buc. 27

— Capișoane buc. 38

— Prosoape buc. 300

— Halate bărbați nr. 46—48 buc. 10

— Halate bărbați nr. 42—44 buc. 10

— Pantaloni vătuiți nr. 50—52 buc. 38

— Pantaloni vătuiți nr. 46—48 buc. 6

— Pantaloni pieptari nr. 54 buc. 10

— Pantaloni pieptari nr. 46—48 buc. 20

— Șorțuri pînză buc. 13

— 1/2 buc. 300

— 3'4 buc. 100

— 1 buc. 600
--------------------------------------------------------•
— 1 1/4 buc. 9

— 1 1'2 buc. 9

Cot :

— A.4 1/4 buc. 1000

— A.l 3/8 buc. 400

— A.4 3'4 buc. 800

— A.l 1 buc. 800

— A.4 1 buc. 600

— A.l 45° buc. 50

— A.l 1 1'4 buc 300

— A.4 1 1/4 buc. 50

— A.l 1 1/2 buc. 250

— A.4 1 1'2 buc. 100

— A.4 3 buc. 200

— Olandez UA 1'4 buc. 500

— UA 2 1/4 buc. 30

— UA 1 3'8 buc. 100

— UA 1 3/4 buc. 900

— UA 2 3'4 buc. 90

— UA 1 1 buc. 200

— UA 2 1 buc. 350
___________________________________ ____ — I
— UA 1 1 1'4 buc. 90



— Cruci 1/2 buc. 100

— 3'8 buc. 40

— 3/4 buc. 30

— 1 buc. 40
* — 1 1'4 buc. 30

— 1 1/2 buc. 40

— G 1 1'4 buc. 50

— G.4 3'4 buc 120

— G.l 1 buc. 140

— G.4 1 buc. 120

— G.4 45° 1 buc. 52

— G.4 1 1/4 buc. 10

— G.l 1 1/2 buc 19

— G.4 1 1'2 buc. 22

— G.4 1/2 buc. 350

Holender :

— U.l 1/4 buc. 450

— U.2 1'4 buc. 230

• — U.l 3'8 buc. 350

— U.2 3/4 buc. 400

— U.l 1 buc. 160

— U.2 1 buc. 70

— U.l 1 1/4 buc. 50

— U.2 1 1'4 buc. 20

— U.l 1 1/2 buc. 8

— U.2 1 1/2 buc. 12

— U.l 2 1/2 buc. 6

— U.l 3 buc. 5

Mufe :

— S D. 1/4 buc. 80

— D. 1/2 buc. 1000

— S. D. 3/4 buc. 100

— D 1 buc. 700

— Dl 1/4 buc. 150

— 1/2—3'8 buc. 340

— 3/4—1'2 buc. 430

— S—D 1 1/4 buc 10

— S—D 1 1/2 buc. 11

— 1 1/2—1 buc. 21

— 1 1/4—1 buc. 26

— 1 1/2—1 1/4 buc. 26

Niplu :

— 1/4 buc. 175

— S.D. 1'4 buc. 90

— redus 1'2—3/8 buc. 150

— 1 buc. 300

— 1 1'4 buc. 50

— 1 1'2 buc. 150

— S.D. 1 buc. 44

— 1 1'4 buc. 28

— 1 1'2 buc. 22

— redus 3/8—1/4 buc. 100

— 3/4—3/8 buc. 100

— 3'4—1/2 buc. 100

— 1—1/2 buc. 150

— 1—3'4 buc. 190

— 1 1'2—1 buc. 93

— 1—3/8 buc. 300

Reducții :

— 1 1'4—3 4 buc. 700

— 1 1/4—3 8 buc 600

— 1—3'4 buc 60

— 1 1/4—1 buc. 600

— 1—1'2 buc. 170

Robinet reținere cu ventil :

— 1 1/2 buc. 25

— 1 1/2 buc. 25

— 2 buc. 10

— 3/4 buc 20

— 1 buc. 10

Robinet trecere 2 :

— 1 1/2 buc. 75

— 1 1/4 buc. 250

— 1 buc. 30

— Reducție 1—3/8 buc. 320

Robinet :

— D.S. 3/4 buc. 60

— sertar 2 1/2 buc. 10

— dublu reglaj 3/8 buc. 60

— aburi 3/4 buc. 15

— ventil 0 100 3 buc. 3

— cu 3 căi 1 buc. 1

Teu :

— 1'4 1 buc. 200

— 3/4—1'2—3/4 buc. 150

— 1/2—3'8—1/2 buc. 150

— 2—3'4—2 buc. 57

— 1 1/4—1—1 1/4 buc. 60

— 2—1 1'4—2 buc. 8

— 2 buc. 5

— 1—3/4—1 buc. 30

— 1 1'2—11/4—1 1/2 buc. 9

— 2—1/2—2 buc. 9

— 2—1—2 buc. 9

— 1 1'2 buc. 50

— 1 1'4—1/2—1 1/4 buc. 11

— 1 1'4—3/4—1 1/4 buc. 12

— 1 1'2—1/2—1 1/2 buc. 9

ȘANTIERUL NAVAL OLTENIȚA> ♦

JUDEȚUL ILFOV

STR. PORTULUI NR. 26

Telefon: 103 20 

Confecționează, pe bază 

de comandă, diferite 

plăcuțe metalice din 

ștraifuri de tablă



— 1 1'2—3/4—1 1/2 buc. 9

— 1 1/2—-1—1 1'2 buc. 9

— 3/4—3/8—3/4 buc. 100

— Ventil reglaj 3/4 buc. 6

— 3/8 buc. 10

— Semeringuri 30X52X10 buc. 1400

— Rulmenți 6 202 buc. 700

■i
RULMENȚI :

— 1213 K. buc. 1

— 6026 buc. 21

— 6026 P. 6 buc. 1

— 6032 S P. 6 buc. 4

— 6032 P. 6 MB buc. 1

— 6032 J. buc. 30

— 6032 P6 buc. 40

— 6038 Ml buc. 21

— 6210 P.6 buc 250

— 6212 P 6 K 2 buc. 21

— 6215 buc. 150

— 6215 ZZ buc. 2

— 6216 buc. 1

— 6217 buc. 40

— 6217 N buc. 13

— 6218 buc. 40

— 6308 buc. 100

— 6311 Z. buc. 100

— 6411 buc. 80

— 7207 B P.5 buc. 1

— 7207 Sp P. 4 buc. 1

— 7207 ATP.4 buc. 1

— 22313 K. buc. 12

— 7209 AT P.4 buc. 20

— 7209 AT B P.5 buc 3

— 7209 Sp. P.4 buc. 8

— 7213 buc. 100

— 7214 AT B P. 4 buc. 25

— 7214 Sp. P.4 buc. 12

— 7214 F.5 buc. 25

— B. 7216 Sp P.4 buc. 25

— 7216 B M B buc. 26

— 7217 buc. 3

— 7217 B buc. 24

— 7217 ATB P.5 buc. 18

— 7217 BMB buc. 50

— 7220 B buc. 54

— 7306 buc. 2

— 7306 B buc. 60

— 7307 buc. 1

— 7307 B buc. 29

— 7308 BP6 buc. 250

— 7308 ATB P.5 buc. 1

— A 7308 Sp AP 4 buc. 4

— 7309 B buc. 20

— 7309 P.5 buc. 25

— 7309 BP.5 buc. 24

— 7309 BP.6 buc. 150

— 7311 BP 6 buc. 150

— 7312 B P.6 buc 40

— 7313 MP5 buc. 16

— 7313 P.6 buc. 100

— 16004 buc 100

— 16006 buc. 80

— 16009 buc. 30

— 16014 buc. 30

— 16017 buc. 19

— 16017 N buc. 7

— 16018 N B buc 80

— 16022 MB buc. 40

— 16022 buc. 1

— 16024 MB buc. 60

— 16024 buc. 3

— 32024 buc. 3

— 32209 P.5 buc. 150

— 32617—32317 buc. 1

— 23034 buc. 1

— 51132 F/P.5 buc. 7

— 51132 P.6 buc 8

— 51132 MP P.5 buc. 11

— 51209 buc. 100

— 51222 N. buc. 25

— 51311 buc. 200

— 52411 buc. 1

— 943/35 buc. 59

— 942/35 buc. 60

— 20803 buc. 15

— 676901 buc. 5

— 807813 buc. 4

— 977909 buc. 3

— 26205 buc. 2

— B.46117 L buc. 2

— 140085/140140 buc. 2

— 15590/15520 buc. 6

— 130065/130120 P. buc. 4

— 130070/130120 buc. 3

— AXK 1730 buc. 100

— AXK 2035 buc. 17

— AS 2035 buc. 22

— AK 2526 buc. 3

- AXK 2542 buc. 32

— AS 2542 buc. 13

— DHK 3520 buc. 277

— DNK 4020 buc. 162

— AS 4060 buc. 100

— NAX 4532 buc. 4

— WS 81106 buc. 1

— ANK 4565 J P.l buc. 117

— Rulmenți 226905 K buc. 100

— Rulmenți 864911 buc. 1000

— Cuzineți bielă SR seturi buc. 100

— Arbore primar Skodă buc. 11

— Cap bară Warburg buc. 100

— Taler roată spate Warburg buc. 14

— G S 6590 ubc. 99

— 7208 buc. 25
— Diferite piese pentru SR, Skodă, Tra

bant, Warburg și Fiat
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DIN NOU DESPRE REZOLVAREA 
NEÎNȚELEGERILOR 

PRECONTRACTUALE

Neînțelegerile precontractuale se rezolvă 
de către organele prevăzute de art. 10 
din Legea nr. 71/1969, unele aspecte pro
cedurale ale rezolvării găsindu-și regle
mentarea în H.C.M. nr. lttlll/1972,

în această activitate de soluționare — 
a cărei bună desfășurare depinde nu 
numai de aportul organelor menționate, 
dar și a părților contractante — apar 
deseori neajunsuri care periclitează exe
cutarea contractelor economice și, prin a- 
ceasta, îndeplinirea sarcinilor de plan.

Pentru ca asemenea neajunsuri să nu se 
producă, prin Instrucțiunea primului ar
bitru de stat nr. 3/1972, reactualizată la 

<ct. C din Instrucțiunea nr. 1/1974, s-au 
dat importante îndrumări cu privire la 
interpretările și măsurile care se impun 
atunci cînd părțile contractante și orga
nele lor tutelare nu îndeplinesc obligațiile 
ce le revin în legătură cu concilierea, 
respectiv cu soluționarea neînțelegerilor 
precontractuale.

în cele ce urmează, nu intenționăm 
să analizăm soluțiile care s-au dat în a- 
plicarea menționatei instrucțiuni. Dimpo
trivă, dorim să ne referim la un aspect 
pe care instrucțiunea nu a avut-o în ve
dere și nu și-a propus s-o rezolve.

Este vorba de cazurile rare — dar to
tuși întâlnite în practică — cînd, prin 
efectul rezolvării neînțelegerilor pre
contractuale, se introduc ori se mențin în 
cuprinsul contractelor economice clauze 
nelegale. întrebarea este dacă arbitrajul 
sesizat cu soluționarea litigiului patri
monial ivit în legătură cu executarea 
unui contract definitivat în urma rezol
vării neînțelegerilor precontractuale cu o 
clauză ilegală este dator să dea urmare 
unei asemenea clauze.

Practica arbitrată fusese confruntată 
anterior cu o problemă similară, dar nu 
identică. A fost vorba, în speța la care 
urmează să ne referăm, de obiecțiunile 
constructorului, formulate la documenta
ția predată de beneficiarul lucrării de 
construcții-montaj, obiecțiuni care s-au 
rezolvat de către organele tutelare în 
conformitate cu procedura prevăzută de 

^Instrucțiunile CSCAS — MF nr. 7/1967. 
în cadrul unei asemenea rezolvări, orga
nele tutelare au adoptat o soluție ce ne
socotea dispozițiile normative privind 
prețul unor produse utilizate în execu

tarea construcției. Cu alte cuvinte, s-a 
adopitat o soluție nelegală. Arbitrajul, 
sesizat cu litigiul privind modul de exe
cutare a contractului, în loc să dea 
urmare rezolvării organelor tutelare, a 
aplicat acele dispoziții normative privind 
prețul pe care menționatele organe le-au 
nesocotit. Deci, arbitrajul nu a dat 
urmare, ci a înlăturat clauza nelegală 
inserată în contract.

Soluția și, implicit, dreptul organelor 
arbitrale de a proceda în acest mod, a 
fost confirmată expres de către primul 
arbitru de stat care, prin Decizia nr. 
11993/1969, a reținut următoarele: „Atri- 
buindu-se organelor tutelare dreptul de 
a concilia neînțelegerile la contract pre
cum și obiecțiunile făcute de antrepreno
rul general la proiectele și devizele lu
crărilor, nu s-a înțeles că în cazul în 
care organele tutelare au ajuns la o re
zolvare care încalcă dispozițiunile legale 
sau nu ține seama de consumurile nor
mate ale materialelor, manoperei și uti
lajelor, această înțelegere să nu poată fi 
verificată de organele Băncii de Inves
tiții sau în caz de litigiu de către or
ganul arbitrai".

Concluzia care rezultă din cele repro
duse a avut în vedere reglementarea din 
Instrucțiunile CSCAS — MF nr. 7/1967. 
In legătură cu soluțiile date în procedura 
prevăzută de art. 10 din Legea nr. 71/ 
1969, primul arbitru de stat s-a pronun
țat relativ recent, prin Decizia nr. 3258 
din 31 decembrie 1974.

In speță, organele competente rezolvînd 
neînțelegerea precontractuală dintre be
neficiara ICL Universal-București și fur- 
nizoarea întreprinderea de confecții-Tg. 
Secuiesc au inclus în contractul nr. 3/1974 
o clauză potrivit căreia termenul de li
vrare va fi la „30 zile de la intrarea ma
teriei prime din import".

Arbitrajul de stat interjudețean Brașov, 
prin Hotărîrea nr. 2311/1974, a dat urmare 
acestei clauze și a exonerat pe furni
zoare de plata penalităților datorate 
pentru nelivrarea la termen a confec
țiilor contractate în măsura in care nu 
s-a realizat aprovizionarea din import 
cu materia primă necesară.

Hotărîrea a fost desființată prin decizia 
sus-amintită cu indicația că menționata 
clauză fiind „stabilită sub condiție, este 
nulă, întrucât părțile au obligația să sta
bilească obligații contractuale ferme și 
certe, fiind inadmisibilă stabilirea unor 
clauze sub condiție...“.

Cele de mai sus permit să se tragă con
cluzia că organele arbitrale au dreptul 
de a nu da urmare acelor rezolvări date 
în condițiile art. 10 din Legea nr. 711/1969 
care contravin legii.

Această orientare a practicii arbitrale 
este de natură să promoveze legalitatea 
socialistă și principiile politicii economice 
ale statului nostru.

Din punctul de vedere al mecanismului 
juridic, soluția pe care o comentăm își 
găsește justificarea în faptul că actele 
juridice prin care se conciliează ori se re
zolvă neînțelegerile precontractuale nu 
au caracter jurisdicțional1 și ca atare, nu 
produc efecte de lucru judecat. In atare 
situație, nu există nici un impediment în 
calea verificării de către arbitraj a le
galității tuturor clauzelor contractuale, 
inclusiv a celor stabilite de organele pre
văzute lia art. 10 din Legea nr. 71/1969.

I. ICZKOVITS

1 Vezi, în această privință, I. Iczkovits, 
Soluții ale practicii arbitrale privind con
secințele rezolvării neînțelegerilor precon
tractuale de către organele tutelare, în 
Revista „Arbitrajul de Stat" nr. 5/1971, 
pag 57—58.

FINANCIAR

RĂSPUNDERE MATERIALA PENTRU 
CERCETAREA NECORESPUNZATOARE 

A PAGUBELOR

Plenul Tribunalului Suprem prin De
cizia de îndrumare nr. 5 din 26 iunie 
1974, dînd o interpretare creatoare art. 
102 alin. 1 și art. 108 alin. 4 din Codul 
muncii, a statuat că au o răspundere 
materială deplină și distinctă, persoanele 
care nu au emis decizia de imputare în 
termen, nu au făcut cercetări temeinice și 
complete ncdeterminînd astfel în mod cert 
persoana vinovată de producerea pagu
bei și întinderea acesteia ori au emis 
decizia de imputare împotriva altei per
soane decît autorul pagubei sau pentru 
o sumă mai mică. Aceste persoane pro
duc, pe planul răspunderii juridice, o 
altă pagubă rezultată din neexercitarea 
corectă a atribuțiilor lor de serviciu, pri
vind în modul acesta unitatea de posi
bilitatea de a-și valorifica dreptul ei la 
despăgubire împotriva autorului direct al 
pagubei. Dacă autorul direct a produs 
prin fapta sa paguba inițială în mate
rialitatea ei, persoanele care au obligația
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de a lua măsura imputării corecte și in
tegrale au produs unității ulterior o altă 
pagubă pe plan juridic.

împotriva acestora termenul de 3 ani 
pentru constatarea pagubei va începe să 
curgă de la data cînd au produs pre
judiciul prin fapta lor necorespunzătoare 
ori prin omisiune și anume:

— din momentul în care au expirat 
cele 60 zile prevăzute pentru emiterea 
deciziei de imputare împotriva autorului 
pagubei ;

— din momentul în care organul de 
jurisdicție competent a anulat decizia de 
imputare emisă greșit. Eroarea se poate 
referi fie la persoană, fie la întinderea 
pagubei.

Interpretînd în modul sus-arătat men
ționatele prevederi din Codul muncii. 
Plenul Tribunalului Suprem a adus o 
substanțială contribuție la întărirea res
ponsabilității și a disciplinei financiar- 
contabile în cadrul tuturor unităților so
cialiste. In acest mod întregul personal 
al unităților va fi direct și adînc inte
resat în cercetarea corectă și cu simț 
de răspundere a prejudiciilor aduse avu
tului obștesc și în luarea măsurilor de 
recuperare. Rămîne însă fără o rezolvare 
lipsită de echivoc posibilitatea angajării 
răspunderii materiale a persoanelor din 
afara unității care fac constatări neco- 
respunzătoare sau defectuoase. Este cu
noscut că un număr considerabil de 
pagube sînt constatate de către organe 
sau persoane din afara unităților preju
diciate. Evidențiem, cu titlu de exemplu, 
organele C-F.I. organizate la centrale, 
consilii populare județene și ministere, 
organele banbare, personalul Ministerului 
Finanțelor cu atribuții de control, ori 
ale Consiliului de Control Muncitoresc 
Rămîne ca o problemă deschisă moda
litatea în care unitatea prejudiciată își 
poate recupera paguba în cazul în care, 
din cauza constatărilor insuficiente sau 
defectuoase, onganul de jurisdicție com
petent hotărăște definitiv că autor al 
prejudiciului nu este persoana împotriva 
căreia s-a emis decizia de imputare ori 
că paguba este mai mare. Socotim că 
unitatea prejudiciată poate face uz de 
prevederile art. 73 din H.C.M. nr. 792/1960 
(republicat) în baza cărora își asumă o 
răspunderea patrimonială proprie orice 
persoană oare împiedică o unitate so
cialistă de a-și valorifica dreptul său de 
creanță. Redactarea textului citat și folo
sirea termenului de „răspundere patri
monială" îngăduie unității de a-și valo
rifica pretențiile sale la despăgubire și 
împotriva persoanelor încadrate în alte 
unități.

Dr. C. JORNESCU

STABILIREA RETRIBUȚIEI IN ANUMI
TE SITUAȚII SPECIALE

Legea nr. 57yl974 prevede în art. 17(4) 
și art. 33(4) principiul că retribuția tari
fară de încadrare stabilită pe trepte de 
retribuire, respectiv pe gradații, consti
tuie un drept cîștigat numai atît timp cît 
personalul este încadrat în aceeași ca
tegorie tarifară sau funcție ori în funcții 
echivalente în aceeași unitate sau prin 
transfer în interesul serviciului, în altă 
unitate unde pentru meseria sau funcția 
respectivă se aplică același nivel de re
tribuire.

Pentru celelalte situații decît acelea 
de mai sus. aceeași lege vine în articolul 
200 cu următoarele reglementări ;

1. Retribuția tarifară a persoanelor ale 
căror contracte de muncă au fost desfăcute 
din proprie inițiativă (demisie) se stabi
lește — la reîncadrarea lor în muncă — 
la nivelul de bază. în asemenea situații 
pierderea treptelor sau gradațiilor este 
definitivă.

2. Persoanele al căror contract de mun
că a fost desfăcut tot din proprie iniția
tivă, determinată insă de starea sănătății, 
de mutarea în altă localitate unde celă
lalt soț este încadrat, de graviditate ori 
de necesitatea îngrijirii de către mamă a 
copilului în vîrstă de pînă la 7 ani, vor 
fi retribuite inițial, la reîncadrarea în 
aceeași unitate sau în alte unități. în con
dițiile păstrării vechimii neîntrerupte în 
muncă, cu retribuția tarifară la nivelul 
de bază prevăzută la categoriile tarifare 
sau funcțiile în care se reîncadrează. După 
o perioadă de 30—90 zile de la încadra
rea lor la nivelul de bază, ele vor putea 
fi încadrate, pe baza verificării calităților 
și aptitudinilor lor profesionale, pe trepte 
sau gradații, ținîndu-se seama de cate
goria tarifară avută sau de funcția ocu
pată anterior și de nivelul de retribuire 
al acestora, de vechimea în meserie sau 
în specialitate și de necesitatea asigurării 
unei cît mai juste corelări cu retribuția 
tarifară de încadrare a personalului din 
unitatea respectivă încadrat în aceleași 
categorii tarifare sau funcții.

Eiste de la sine înțeles că, în aplicarea 
acestei prevederi, persoanele în cauză vor 
putea fi reîncadrate cel mult pînă la ni
velul treptelor sau gradațiilor pe care le 
aveau anterior desfacerii contractului de 
muncă în condițiile menționate.

3. în același mod ca la pct. 2 se va 
proceda și în cazul :

— persoanelor transferate la cerere ;
— persoanelor ale căror contracte de 

muncă au încetat prin acord cu unitatea 
respectivă sau au fost desfăcute din ini
țiativa unității pentru motive indepen
dente de activitatea desfășurată la lo- * 
cui de muncă ;

— persoanelor reîncadrate după pen
sionare ;

— personalului de execuție încadrat pe 
gradații, trecut în producție — ca mun
citori ;

— membrilor uniunilor de creație, co
operativelor de producție, cadrelor din 
activul retribuit al organizațiilor obștești 
sau din colegiile de avocați și cadrelor 
militare trecute în rezervă, care — cu 
acordul unităților de unde provin — trec 
în unități de stat ;

— cadrelor didactice care revin prin 
transfer în interesul serviciului în uni
tăți economice.

în toate aceste situații perioada de 30— 
90 zile de la încadrarea la nivelul de 
bază, după care se va putea încadra res
pectivul personal pe trepte sau gradații, 
constituie în fond, o perioadă de încer
care a calităților și aptitudinilor profesio
nale, după trecerea căreia acordările de . 
trepte sau gradații pot fi făcute numai’ 
cu respectarea condițiilor prevăzute de 
Legea nr 12/197.1.

în funcție de natura și complexitatea 
lucrărilor ce urmează să le execute, per
soanele acestea vor putea fi verificate de 
la caz la caz în cursul unor perioade de 
timp variind între 30—90 zile de la data 
reîncadrării lor la nivelul de bază, aces
te termene fiind atît minimale, cît și li
mitele maxime în cadrul cărora se pot 
acorda în aceste condiții, treptele sau 
gradațiile respective.

★
în ceea ce privește stabilirea retribu

ției tarifare pentru personalul transferat 
sau trecut în interesul serviciului în alte 
locuri de muncă conform art. 75(5) și art. 
1198 din Legea nr. 57/1974, arătăm că si
tuațiile acestea sînt reglementate în mo
dul următor :

,1. a — Persoanele transferate sau tre
cute în interesul serviciului în aceleași 
categorii tarifare sau funcții, ori în func
ții echivalente, în compartimente, subuni
tăți sau unități la care se aplică niveluri 
de retribuire mai mari, vor fi încadrate 
cu o retribuție tarifară corespunzătoare 
cel mult treptelor ori gradațiilor avute, 
ținîndu-se seama de calitățile și de apti
tudinile lor profesionale și de necesitatea 
unei corelări cît mai juste cu retribuția 
tarifară de încadrare a personalului din 
unitatea respectivă, încadrat în aceleași 
categorii tarifare sau funcții.
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b — în situația în care transferarea sau 
trecerea în interesul serviciului se face 

^în compartimente, subunități sau unități 
unde se aplică niveluri de retribuire mai 
mici, persoanelor respective li se poate 
stabili, în cazul celor încadrați pe trep
te, o retribuție tarifară apropiată de cea 
a treptei avute, iar în cazul celor înca
drați pe gradații o retribuție, cel mult 
egală cu clasa de retribuire avută, ți- 
nîndu-se seama de calitățile și de apti
tudinile lor profesionale.

Menționăm că stabilirea retribuției la 
nivelul avut anterior nu este un drept 
al angajatului ci o posibilitate, lăsată la 
aprecierea unității și aceasta cu condiția 
ca resipectivul nivel de retribuire să nu 
depășească nivelul maxim de retribuire ai 
categoriei sau funcției de la noua unitate.

Să presupunem, pentru exemplificare, 
cazul unui inginer principal încadrat la 
o unitate unde gradației a 6-a, îi cores
punde o retribuție tarifară de 4.100 lei 
(clasa 33). Transferat în interesul servi
ciului la o unitate unde retribuției gra
dației a 6-a a aceleiași funcții îi cores
punde clasa 30 (3.500 lei), retribuția ma- 

#ximă ce i se va stabili va fi aceea la 
nivelul clasei 30 (nivelul maxim al 
funcției).

Dacă angajatul respectiv ar fi avut la 
vechea unitate gradația a 4-a (clasa 30) el 
va putea fi încadrat la noua unitate la 
o gradație corespunzător cel mult clasei 
de retribuire avută ; deci el va putea fi 
încadrat cel mult la gradația a 6-a (clasa 
30) și cel puțin la gradația a 4-a (clasa 27).

In situația inversă a transferului sau 
trecerii la o unitate cu nivel de retribuire 
superior inginerul avind gradația a 6-a 
(clasa 30), va putea fi încadrat în condi
țiile arătate la pct. 1 a, la una din gra
dațiile 4, 5 sau 6 (corespunzînd claselor 
30, 31 sau 33), asigurîndu-i-se deci în 
orice caz clasa de retribuire avută ante
rior (cl. 30).

2. Retribuția tarifară de încadrare a 
persoanelor care din motive independente 
de activitatea lor, cuim ar fi: măsuri or
ganizatorice aplicate în unități, afecțiuni 
ale stării sănătății, accidente de muncă, 
sînt trecute sau transferate în interesul 
serviciului în categorii tarifare sau în 
alte funcții cu niveluri de retribuire mai 
mici, se stabilește ca la pct. 1 b de mai 
sus.

în cazul în care unele din aceste per
soane vor fi Ulterior reîncadrate în ca
tegoriile sau funcțiile ce le-au deținut ori 
în funcții echivalente, li se va putea sta
bili retribuția tarifară la treapta sau 

gradația avută anterior, aplicându-se după 
caz și prevederile de la pct. 1 de mai 
sus.

3. Persoanele care ocupă funcții de 
conducere prevăzute cu indemnizații de 
conducere și care sînt transferate sau tre
cute în interesul serviciului în funcții la 
care retribuirea se face pe gradații ori 
în posturi de muncitori sau ca personal 
operativ, pot fi încadrate pe baza verifi
cării cunoștințelor și calităților lor pro
fesionale, la una din gradațiile funcției în 
care sînt încadrați sau într-una din ca
tegoriile și treptele meseriei pe care o 
practică, ținînd seama și de prevederile 
pct. 1.

4. Persoanelor trimise în misiune per
manentă în străinătate, precum și celor 
care își urmează soții trimiși în astfel de 
misiuni, la revenirea în țară și încadrarea 
lor în funcțiile ocupate anterior plecării 
în străinătate sau în altele echivalente, 
li se stabilește retribuția ținîndu-se seama 
de treapta sau gradația ori de retribuția 
tarifară de încadrare avută în luna an
terioară plecării lor în străinătate. După 
o perioadă de 30—90 zile, pe baza veri
ficării calităților și aptitudinilor profesio
nale, conducerea unităților va putea în
cadra aceste persoane în trepte sau gra
dații superioare, ținînd seama și de ve
chimea în muncă a cadrelor respective.

★
Vechimea minimă necesară pentru ob

ținerea unei trepte sau gradații supe
rioare în cazul celor cărora, ca urmare a 
schimbării locurilor de muncă, li s-a sta
bilit retribuția tarifară în condițiile pre 
văzute la pct. 1, se calculează de la data 
la care, persoanelor respective li s-au a-
cordat treptele, respectiv gradațiile pe
care le aveau la categoriile tarifare sau
funcțiile din care au fost trecute sau
transferate.

Astfel, dacă O persoană încadrată la
1.IIIJ1972 ca economist principal la gra
dația 3 cl. 26 (retribuția tarifară 3.025 lei) 
într-o unitate din grupa III de ramuri 
este trecută sau transferată în interesul 
serviciului la 1.III.1974 la un comparti
ment, unitate sau subunitate din grupa 
IV de ramuri, unde pentru menținerea 
retribuției tarifare (cl. 26) i s-a acordat 
o gradație în plus (a 4-a), vechimea 
minimă necesară de 3 ani pentru obți
nerea gradației superioare se calculează 
de la data de 1.111.1972, dată la care 
angajatul a obținut gradația la funcția 
din care a fost trecut sau transferat, și 
nu de la 1.III.1974.

mircea goruneanu

MASURI LEGALE PENTRU SPORIREA 
GRADULUI DE OCUPARE 

A TERENURILOR

In scopul economisirii suprafețelor de 
teren — pământul fiind limitat ca întin
dere, iar dezvoltarea economiei naționale 
necesitând suprafețe de pământ tot mai 
întinse — se impune cu stringență folo
sirea cît mai completă și rațională a te
renurilor de care dispunem, în special 
a celor afectate producției agricole ve
getale.

O măsură specială deosebit de eficientă 
în această privință este sporirea gradului 
de ocupare a terenului pe oare se am
plasează obiectivele de investiții, produc
tive și neproductive, precum și de pro
ducție.

In acest sens, prin Legea nr. 59/1974, 
reluîndu-se materia reglementată ante
rior prin H.C.M. nr. 220 din 15 martie 
1973, s-au stabilit „indici sintetici" (art. 
23 comb, cu anexa 1) cuprinzînd „obiec
tivele de investiții și de producție" ale 
diferitelor ministere și altor organe cen
trale și — sub formă de procente — gra
dul de ooupare a terenurilor ce li se a- 
fectează.

Beneficiarii obiectivelor de investiții 
sau de producție sînt obligați să ia mă
suri, încă din faza de elaborare a do
cumentației tehnice, pentru a restrânge la 
strictul necesar suprafețele de teren ce 
urmează a se dezafecta de la producția 
vegetală. agricolă și forestieră, sau, în 
general, orice suprafețe de teren pentru 
amplasarea unor lucrări.

In consecință, aprobarea amplasării 
unor obiective de investiții sau producție 
este condiționată între altele, și de înca
drarea suprafețelor de teren solicitate în 
indicii sintetici privind gradul de ocu
pare a terenurilor.

Menționăm că indicii sintetici amintiți 
constituie limite minime pentru gradul 
de ocupare a terenurilor, pe baza rezul
tatelor și cercetărilor tehnologice și cri
teriile prevăzute în anexa nr. 1 la Legea 
nr. 59/1974, ministerele și celelalte organe 
centrale și locale avînd obligația revizu
irii periodice a gradului de ocupare a 
terenurilor în sensul sporirii acestuia, 
pentru ca obiectivele economice și so
ciale să ocupe suprafețe din ce în ce 
mai mici.

In vederea restrângerii folosirii terenu
rilor în alte scopuri decît producția a- 
gricolă vegetală, beneficiarii (lucrărilor de 
investiții de orice fel, precum și de pro
ducție, organizațiile de proiectare, insti-
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tutele de studii și cercetări, precum și 
comisia centrală și comisiile locale de 
sistematizare au următoarele obligații 
legale :

— alegerea terenurilor pentru varian
tele de amplasare să se facă în faza pre
liminară de studii împreună cu organele 
agricole județene sau al municipiului 
București ;

— comasarea și concentrarea lucrărilor 
de construcții de toate tipurile, căutarea 
mijloacelor și metodelor de edificare a 
construcțiilor pe mai multe nivele și alte 
căi de reducere a spațiilor construite și 
utilizarea mai intensivă a spațiilor tehno
logice și a incintelor existente sau pro
puse în viitor;

— comasarea rețelelor de instalații și 
restrângerea drumurilor, platformelor și a 
tuturor construcțiilor auxiliare ;

— reducerea platformelor și suprafețe
lor de depozitare prin restringerea indi
cilor de imobilizare a materiei prime și 
utilaielor :

— amplasarea lucrărilor de organizare 
de șantier, de regulă, pe terenurile li
bere din interiorul localităților, pe terenuri 
neproductive ; folosirea cu prioritate a 
unor lucrări definitive sau a utilităților 
investiției de bază ca lucrări de orga
nizare :

— prevederea racordurilor de cale fe
rată numai pe baza unei analize temei
nice tehnico-economice care să justifice 
oportunitatea lor ;

— adoptarea unor soluții de proiectare 
pentru construirea liniilor de transport și 
distribuire a energiei electrice cu dublu 
circuit;

— proiectarea liniilor de tensiune me
die (12—20 kW) pe suporți comuni cu li
niile de joasă tensiune ;

— proiectarea liniilor de racord ale sta
țiilor, pe suporți pentru mai multe cir
cuite, în vederea sistematizării, intrării și 
ieșirii liniilor din stații, precum și alte 
soluții care să ducă la folosirea rațională 
a terenurilor.

Pentru obiectivele necuprinse în anexa 
nr. 1 la Legea nr. 59/1974, ministerele 
și celelalte organe centrale interesate vor 
elabora normative și criterii specifice, 
care se vor aproba prin ordinul comun al 
MAIAA, Ministerului Construcțiilor Indus
triale. Comitetului pentru Problemele Con
siliilor Populare și Inspectoratului Gene
ral de Stat pentru Control și Directivare 
in Proiectarea și Executarea Construcți
ilor.

Dr. RADU GHERGHINESCU

• ÎNTREPRINDEREA DE VAGOANE-
CARACAL întreabă :

— dacă o întreprindere subordonată 
poate acorda avansuri spre decontare, per
sonalului centralei aflat în delegație în 
interesul serviciului la respectiva unitate ;

— dacă la înapoierea din delegație per
sonalul poate prezenta deconturi justifi
cative la centrală pentru sumele acordate 
de întreprindere ;

— dacă refuzul de viză de control pre
ventiv (pentru pct. 1 de mai sus) este sau 
nu legal ?

Așa cum vă este cunoscut, unul din 
principiile de bază ale Legii nr. 11/1971, 
care reprezintă reglementarea organică 
privind organizarea și funcționarea uni
tăților socialiste de stat, este independența 
operativă și autonomia gestionară. La 
această coordonată trebuie adăugată pre
cizarea că raporturile de muncă (în ce 
privește conținutul lor integral, deci in
clusiv drepturile bănești) se leagă numai 
între persoanele și unitățile care sânt părți 
in contractul de muncă.

Din cele de mai sus, rezultă că între
prinderea ila care se află în delegare per
sonalul organizației tutelare (centrală, mi
nister, consiliu popular județean) nu bre 
dreptul a-i acorda avansuri spre decon
tare și că sumele primite cu acest titlu 
nu pot fi justificate sau decontate orga
nului ierarhic superior cu care persoanele 
în cauză se află în raporturi de muncă.

Refuzul de viză de control preventiv 
este legal. In cazurile în care personalul 
centralei depășește perioada de timp pen
tru care este delegat în interesul serviciu
lui, poate primi avansuri pentru delegare 
(deplasare) prin poștă de la unitatea de 
care aparțin (pct. 38 al. 2 din Normele 
nr. 11.850/1963 ale Ministerului Finanțelor 
și fostul C.S.M.S.).

• DAN IOAN — economist, Satu Mare 
întreabă :

— dacă dreptul la acțiunea prin care 
se pretinde plata unor penalități se pre
scrie prin trecerea unui termen de 6 luni;

— dacă acest termen începe să curgă 
de la data expedierii produselor ;

— dacă după 13 luni de la livrare se 
poate pretinde, prin aceeași acțiune, pla
ta prețului și penalități pentru nedeconta- 
rea acestuia.

In cazul în care între unitățile în cauză 
(furnizor și beneficiar) a existat un con
tract economic, o confirmare de Comandă 
sau o comandă urmată imediat de livra
re, dreptul la acțiune privind plata penar 
lităților se prescrie în termen de 6 luni 
de la data cînd beneficiaruil a intrat în 
administrarea operativă a produselor sau 

de cînd acestea au fost predate unei or
ganizații de transport.

în cazul cînd furnizorul a introdus ac
țiunea arbitrală la un interval de 13 luni 
de la livrarea produselor, nu are drept la 
penalități, chiar dacă acestea au fost pre
tinse printr-un rapăt de cerere separat.

• CUȘMIR NICOLAE — merceolog, Su
ceava întreabă dacă funcțiile de șef de de
pozit și de magazioner principali start: consi
derate ca munci economice. Potrivit ane
xelor la H.C.M. nr. 914'1968 aceste funcții 
erau considerate cu caracter administrativ 
având conținut economic. Ele nu pot fi 
considerate ca vechime în funcții econo
mice și deci perioada respectivă nu se ia 
în calcul pentru promovarea ca merceo
log principal.

• VRÎNCEANU DUMITRU — maistru 
principal, Săvinești întreabă în ce condiții 
se poate face plata sporului de șantier și 
cum se poate stabili, în mod legal, ca
litatea de nelotoalnic.

Prima cerință pe care Legea nr. 57/1974 
o 'impune pentru acordarea sporului de 
șantier este aceea de a fi nelocalnic. Ca
litatea de nelocalnic se poate dovedi cu 
orice probă admisă de lege : contract de 
proprietate, contract de închiriere sau sub- 
închiriere, viza legală pe buletinul de 
identitate etc. Ceea ce este esențial în do
vedirea acestei calități este faptul ca per
soana în cauză să locuiască efectiv în altă 
localitate dedît aceea în care este situat 
locul de muncă.

Unitățile care pot acordă asemenea spo
ruri și cuantumul acestora se stabilește 
anual prin Hotărîre a Consiliului de Mi
niștri. Actele normative elaborate în apli
carea Legii nr. 57/1974 cuprind în anexele 
lor elementele necesare pentru ca unita
tea la care sînteți încadrat să vă acorde 
sporul legal.

C. J.
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