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• Buletinul Oficial nr. 25 din 15 
martie 1975 publică ordinul nr. 
76/1975 al ministrului sănătății prin 
care se stabilesc normele de igie
nă referitoare la alimentarea rațio
nală a populației. Stabilind in mod 
diferențiat rația zilnică pe grupe 
de populație (copii și adolescenți, 
femei și bărbați între 20—25 ani, 
apoi intre 26 și 60 (respectiv 65 
ani) și, în fine, peste 60 (și respec
tiv 65 ani), ordinul menționat are 
în vedere necesarul de calorii și 
factori nutritivi. Toate organele ad
ministrative de stat și unitățile eco
nomice ce au cantine, restaurante, 
bucătării de colectivități au obliga
ția de a respecta dispozițiile cu
prinse în acest ordin. Normele pri
vind alimentația rațională a popu
lației vor fi avute în vedere la pla
nificarea aprovizionării populației.

In acest număr oferă produse
DISPONIBILE ÎNTREPRINDERILE:
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ÎNTREPRINDEREA „EMAILUL ROȘU“ -
Str. Carpați, nr. 19

Telefon : 13330 — Telex 038724

MEDIAȘ

ÎNTREPRINDEREA „TEHNOFiRIG“ — CLUJ 
Str- Fabrica de chibrituri, nr. 5—11 

Tellefon : 3 0290

COMBINATUL DE LIANȚI Șil AZBOCIMENT — MEDGIDIA

FIȘIER 
LEGISLATIV 5

UZINA MECANICĂ A AGRICULTURII Șl INDUSTRIEI 
ALIMENTARE — ARAD

Str. Steagului, nr. 1
Tetefon : 1 64 90 ; 1 38 29 — Telex 0362 54

ȘANTIERUL NAVAL OLTENIȚA
Str. Portului, nr. 26

Telefon interurban: 4; 12; 13 — Telex 11992—4

• Buletinul Oficial partea I nr. 26 
din 17 martie 1975 publică :

— ordinul nr. 41/1975 al minis
trului aprovizionării tehnico-materi- 
ale și controlului gospodăririi fon
durilor fixe privind aprobarea „Nor
mativului de ambalare pe produse 
și grupe de produse destinate con
sumului intern pe anul 1975“ ;

— ordinul nr. 42/1975 al minis
trului aprovizionării tehnico-materia- 
le și controlului gospodăririi fondu
rilor fixe privind aprobarea „Nor
mativului de utilizare a hirtiilor și 
cartoanelor pe gramaje" ;

— ordinul nr. 30/1975 al minis
trului agriculturii, industriei alimen
tare și apelor privind soiurile și 
hibrizii de plante agricole ce vor 
fi însămințate în primăvara anu
lui 1975.
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ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI-UNELTE Șl AGREGATE — BUCUREȘTI
Bd. Muncii nr- 250

Telefoane : Centrala 43-06.50 Serv, aprovizionare: 43.37.67

C.M.C.I.B. — UZINA BUCUREȘTI
Șoseaua Giurgiului—Jillava, nr. 3

Telefon : 85 64 25 ; 85 46 95 — Telex 011597

RUBRICA „CURIER ECONOMIC LEGISLATIV** 
CUPRINDE:

Recepția și priimlirea lucrărilor de conistrucții-montaj @ Normele 
legale privind transportul zilnic aii personalului care domiciliază în alte 
localități @ Schiilrrtbarea structurii culturilor agricole în condiițiiile Legii 

nr. 59^1974 cu privire la fondul funciar ® Răspunderea în cadrul maga
zinelor de desfacere cu autoservire ® Soluții arbitraje și judecătorești 
(criterii pentru aprecierea existenței cazului de forță majoră ; deconta
rea materialelor puse la dispoziție de către beneficiar ; consecințele lu
crărilor efectuate fără respectarea formei contractuale ; condițiile de 
acționare a unităților de poștă) ® întrebări și răspunsuri



ÎNTREPRINDEREA TEHNOFRIG —CLUJ
Str. Fabrica de chibrituri nr. 5-11, telefon: 30290

Tipul Fixare
mot. putere, turație, tens Prut. Exp N=norma U/M Cant.

F = flanșă

MOTOARE ELECTRICE :

— Tip 3M 2 capete ax. 0,095 Kw 1500 r/m 220 V buc. 7
— Stator+rotor 0,25 Kw 1500 r/m 220/380V buc. 1
— Tip ASI 63 Lr 4 0,30 Kw 1500 r/m 220/380V N buc. 8
— idem 63 L4 0,37 Kw 3000 r/m 220/380V N buc. 5
— idem 71.B5 0,37 Kw 3000 r/m 220/380V F buc. 32
— idem 80.B5 0,55 Kw 1000 r/m 220/380V F buc. 50
— idem 80.B3 0,55 Kw 1500 r/m 220/380V N buc. 12
— idem 80.B3 0,55 Kw 1500 r/m 220/380V b. stingă N buc. 27
— idem 71.B3 0,55 Kw 3000 r/m 220/380V F buc. 11
— idem 90.S6 0,75 Kw 1000 r/m 220/380V F buc. 15
— idem 80.B3 0,75 Kw 1500 r/m 220/380V N buc. 1500
— idem 80.B3 0,75 Kw 1500 r/m 220/380 V export N buc. 80
— idem b. stingă N buc. 2
— idem IP—54 N buc. 80
— idem 80.L4 0,75 Kw 1500 r/m 220/380V IP—54

Exp. TH F buc. 15
— idem 80.B3 0,75 Kw 3000 r/m 220/380V IP—54

Exp. TH N buc. 15
— Stator+rotor 0,75 Kw 3000 r/m 220/380V IP—54

Exp. TH buc. 5
— ASIT 112 S 8/4 0,75/1,3 Kw 7501500 r m 380V N buc. 10
— Tip CE 32 Exa G 0,95 Kw 1500 r/m 220/380V N buc. 2
— ASI 28F—215—8 1,1 Kw 750 r/m 220/380 F buc. 5
— ASI 90—L6 1,1 Kw 1000 r/m 220/380V N buc. 70
— Tip ASI 90—L4 1,5 Kw 1500 r/m 220/380V Exp, F buc. 47
— Tip ASI B3 90S 1,5 Kw 3000 r/m 220/380V Exp. N buc. 20
— Rotor 1,5 Kw buc. 1
— Tip ASI 112 M6 2,2 Kw 1000 r/m 220/380V N buc. 11
— Tip ASI 100 Lr4 2,2 Kw 1500 r/m 220/380V IP-54 N buc. 10
— Tip ASIT 112 S 4/2 2,2/2,8 Kw 1500-3000 r m 380V N buc. 1
— Tip ASI 132 M8 3 Kw 750 rm 220/380V N buc. 20
— Tip ASI 132 S6 3 Kw 1000 r/m 220 380V Exp. N buc. 9
— Stator+Rotor 3 Kw 1500 r/m 220 380V Exp. buc. 7
— Tip ASI 100 L 28—2 3 Kw 3000 r'm 229/330V N buc. 60
— idem 132 Ms6 4 Kw 1000 r/m 220/380V N buc. 5
— idem 132 Ms6 4 Kw 1000 r/m 220/380V IP—54 N buc. 5
— idem 112 M4 4 Kw 1500 r'm 220/380V F buc. 100
— Stator+Rotor 4 Kw 1500 r/m 220/380V buc. 7
— Tip MS 42—6 5 Kw 1000 r/m 220/380V N buc. 57
— Tip ASI—132 M6 5,5 Kw 1000 r/m 220/380V buc. 18
— idem M4 7,5 Kw 1500 r m 220/380V F buc. 7
— idem 160 S4 11 Kw 1500 r/m 220/380V N buc. 7
— Tip AFI—180 M4 18,5 Kw 220/380V N buc. 40
— Tip ASI 200 S4 22 Kw 1500 r/m 220/380V N buc. 5
— Rotor 22 Kw 3000 r m 220/380V buc. 1
— Stator+rotor 22 Kw 3000 r/m 220 380V buc. 3
— Tip ASI—200 M4 30 Kw 1500 r/m 380 660V N buc. 1
— Tip ASI 225 S4 37 Kw 1500 r/m 380V N buc. 5
— Tip AFI—280 M 40 Kw 1200 r/m 445V 60Hz

Exp. TH N buc. 2
— idem 280 S4 55 Kw 1500 r/m 220/380V N buc. 1
— Tip MIP 125 Kw 750 r/m 380/660V N buc. 7
— Tip MilP 2—315 S80—4 132 Kw 1500 r/m 380/660V

2 cap. ax N buc. 3
— Tip MAP 315—S85—4 160 Kw 1500 r/m 380/660V

2 cap. ax. N buc. 7

— 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
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ELECTROZI DE SUDURĂ :

— EL 44 T 0 3,25 kg 2000

— idem kg. 1000

— EL 38 A 0 4 kg. 97

— EL 38 A 0 5 kg. 136

— EL 42 A 0 2,5 kg. 16

— EL 50 B 0 4 kg. 83

— EL 50 B 0 5 kg. 366

— El 42 B 0 3,25 kg. 66

ȘURUBURI STAS :

— 5X20 buc. 1000

— 5X35 buc. 500

— 4845 8X12 buc. 3000

— 8X16 buc. 20.000

— 6219 8X30 buc. 5000

— 8X35 buc. 3000

— 6220 8X35 buc. 6000

— 4845 10X16 buc. 5000

— 12X25 buc. 8000

— 4272 12X45 buc. 3000

— 6403 12X100 buc. 200 •



— 920 12X160 buc. 1000

— 920 12X180 buc. 1000

— 6220 16X50 buc. 2000

— 920 16X140 buc. 3000

♦ — 16X160 buc. 2000

— 16X200 buc. 1000

— 925 16 X 200 buc. 500

— 920 16X220 buc. 1000

— 16x240 buc. 2000

— 2117 20X35 buc. 500

— 4845 20X35 buc. 1500

— 20X55 buc. 2000

— 6220 20 X 60 buc. 1000

— 4272 20X160 buc. 100

— 920 22X65 buc. 125

— 4845 22X80 buc. 33

— 22X120 buc. 128

— 920 24X200 buc. 500

— 36X100 buc. 500

— 2571 8X25 buc. 3000

— 3169 3X8 buc. 3000

— 3167 5X40 buc. 5000

— 6444 16X80 buc. 300

— 1452 2,5X25 buc. 5000

— 2X15 buc. 4000

— 5X35 buc. 3000

— 1453 2,5X15 buc. 2000

— Cărămizi refractare PL 16 buc. 5330

NIT STAS 1257 :

— 2X4 kg. 70

— 3X7 kg. 50

— 4X16 kg. 80

— 6X30 kg. 15

NIT STAS 797 :

— 2X4 kg. 30

— 2X5 kg. 20

— 2X6 kg. 30

— 2X8 kg. 50

— 2X10 kg. 100

— 2X12 kg. 100

— 2X14 kg. 15

— 3X10 kg. 20

— 3X12 kg. 30

— 3X14 kg. 60

— 3X20 kg. 30

— 4X10 kg. 20

— 4x20 kg. 20

— 5X8 kg. 30

— 5X10 kg. 30

— 5X17 kg. 60

— 6X10 kg. 150

— 6X14 kg 50

— 6X16 kg. 30

— 6X30 kg. 20

— 8X35 kg. 80

— 10X16 kg. 45

— 10X35 kg. 20

NIT STAS 3165 :

— 2X6 kg. 20

— 3X8 kg. 55

— 3X10 kg. 55

— 3X12 kg. 25

— 3X16 kg. 85

— 3x20 kg. 70

— 5X20 kg. 50

NIT STAS 4021 :

— 6X40 kg. 30

— 7X16 kg. 20

— 7X30 kg. 20

— Piulițe Stas 4373 Ml 8 kg. 15

— idem M 20 kg. 200

— idem M 24 kg. 150

— Sîrmă B.B. 0,65 mm kg. 40

— idem 1 mm kg. 100

— idem 1,2 mm kg. 80

— idem 1,6 mm kg. 200

— idem 2 mm kg. 100

— Lanț W.C. ml. 100
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— Cazmale buc. 150

— Lanț Gali simplu STAS 5174-68 3/4“
m.l. 500

— Idem 1” m.l. 500

— Lanț Gali simplu STAS 5174-68 1%”
m.l. 1 000

— Lanț rotary NR 3 m.l. 750

1

— Feromangan kg. 1 500

— Ferovanadiu 45% kg. 216

— Ferovanadiu 48% kg. 108

— Bare cupru 0 70 kg. 95

— Sîrmă cupru 0 3 kg. 15,5

— Sîrmă alamă 0 2 kg. 50

— Sîrmă aluminiu 0 5 kg. 150

— Sîrmă aluminiu 0 6 kg. 150

— Sîrmă aluminiu 0 8 kg. 180

— Sîrmă bobinaj emaic 0,7 kg. 40

— 0,75 kg. 100

— 1,35 kg. 55

— 1,60 kg. 200

— 1,70 kg. 88

— 1,65 kg. 80

— Funie cablu 24-6-1H 180 buc. 1

— 16,5-6-1-H 180 buc. 1

— 1I.1.1.H. 180 buc. 1

— Șaibe Groner 0 20 kg. 2009

— Klingherit 5 0 20 kg. 876

— Coliere complete buc. 404

— Magneziu metalic kg. 119

— Sîrmă bobinaj emic 0,15 kg. 26

— 1,45 kg. 89

— B. B. 4,5 kg. 79,2

— Cablu tracțiune 0 21 6X32 kg. 904

— Piulițe M 30 kg. 2900

— Sîrmă sudură 0 4 kg. 1300

— Electrozi superiori kg. 255

— Cositor aliaj kg. 150

— Olendere zincați 3/< buc. 20



— Bare cupru 0 30 2822413 88/7 kg. 50

— 0 40 kg. 100

— 0 45 kg. 50

— Șurub 4272 8 X 100 308110 1198 4
buc. 5 600

— 4272 10 X 40 ,/5 buc. 21600

— 6220 8 X 60 5 buc. 3.860

— 6220 12X65 1464 7 buc. 10.160

— 14X100 1488/5 buc. 3.880

— 14X110 1489/6 buc. 1.735

— 6000 14x120 1491/0 buc. 620

— 8X80 2234/1 buc. 15.450

—12X70 2264/7 buc. 11.429

— 10X80 2345/5 buc. 502

— 10X55 2646/1 buc. 855

— 20X50 2844/9 buc. 6.193

— 8X16 3755/3 buc. 49.703

— 6X20 3081 11411/5 buc. 80.357

— 16X130 3081 11519/5 buc. 9.190

— 920 24X90 30811 11593/1 buc. 3.500

— Șurub cap Zn 10X30 3081 11914 3 buc.
3.000

— 2117 10X25 9753/4 buc. 28.380

— 12X25 9761/4 buc. 26.825

— 12X35 buc. 22.455

— 6219 10X45 3081 31337 3 buc. 10.000

— M8X25 133414/9 buc. 40.000

— Holșuruburi 2,5X25 171117/5 buc. 38.280

— Piulițe M-8 41565,0 kg. 270

— Splinturi 2 X 32 564178/8 kg. 200

— 2,7X40 56441192 kg. 150

— Cablu MCG. 4X25 ml. 82

— Motor A3 5,5X1500 4112 1345/1 ml. 23

— Transf. TMA 63A 220/241 4131 212'7
ml. 20

— Șaibe Groner M30 908695 kg. 672

— Șaibe MI74 908705 kg. 293

— Caolină de Medgidia kg. 4550

— Eiant bachelită 400X40X203—125 Q 
buc. 30

u
— Cot Al 2'/2 buc. 30 

— Cot A4 1/4 buc. 80 

— Cot A4 3/8 buc. 75 

— A4 1/2 buc. 264 

— Cot A4 3/4 buc. 60

— Curbă G 1 1/2 buc. 129

— idem G 1 1“ buc. 90

— idem G 1 2“ buc. 15

— idem G 4 1/4 buc. 30

— idem G 4 1 buc. 30 

— idem G 4 l>/« buc. 1 

— idem G 4 IV2 buc. 73 

— G 4 2‘/2 buc. 6

— Dop T9 1/4 buc. 59

— idem T9 3/4 buc. 6 

— idem 1 buc. 100 

— idem IV2 buc. 70 

— idem 2 buc. 10 

— Mufă M2 3/8 buc. 38

— idem 3/4 buc. 146

— idem 2lA buc. 81

— Mufă M2 redus 1/2—3/8 buc. 26

— idem 1—1/2 buc. 100 

— idem 2—1 buc 65 

— idem 2—IV4 buc. 50

— Niplu N8 4“ buc. 40

— idem N8 redus 1/2—3/8 buc. 57

— idem 3'4—3'8 buc. 139 

— Rac. d.Ul 1/4 buc. 46 

— idem UI IVi buc. 3

— Reducție N4 3/8—1'4 buc. 4

— 3 4—3/8 buc. 86

— 1—3'8 buc. 87 

— l*/4—3'4 buc. 119 

— l*/4—1'2 buc. 43 

— l>/«—1 buc. 11 

— IV2—1'2 buc. 20 

— IV2—1 buc. 40 

— 2—2'1 buc. 53

— Teu B 1 4“ buc. 15

— idem 1'4 buc. 100

— idem 3'8 buc. 190

— idem 2>/z buc. 46

— Teu B 1 redus 1/2—3'8 buc. 124

— 3/4—1'2 buc. 116

— l>/2—3/4 buc. 4

— IV2—I/2 buc. 83

— IV4—1 buc. 16

— 2—3/4 buc. 10

— Contori MC 8 220.A buc. 14

— Corpuri CGA 2X40 buc. 200

— idem 2X65 buc. 40

— Corpuri C 2x40 buc. 40

— Lămpi noris buc. 50

— Cutii cu relee buc. 4

— Cleme ancoră buc. 100---—________________ >
— Cleme universale U2 4X25 buc. 50

— idem UI 4X25 buc. 50

— Cadru 3 GR. A3 relee buc. 2

— idem 4 GR. A3 relee buc. 2

— Patroane MPR 425 A buc. 200

— idem 600 A. buc. 100

— Tiratroni TQ 2 3 buc. 26

— Balasturi BIA 20 W buc. 20

— idem 40 W buc. 10

— idem 65 W buc. 99

— Mufe negre 2 1/2 buc. 40

— Record pres. tub. buc. 100

—I 4 I-—
APARATURA ELECTRICA :

— Bare de silită 14 X 250 X 250 buc. 45

— Bare de silită 18 X 500 X 350 buc. 228

— Conductori F 50 — NGA 0 6 mm.
m. 1. 1 500

— Lămpi fluorescente 21 V = 100 A buc.
201

— Becuri cu neon pt. incubator buc. 1 000

------->



— Prize „Șuko“ PT. buc. 1 700

— Profile ceramice cu rezistență cromni-
nichel pt. eleveuze pui 250. W. buc. 20000

— idem buc. 1 500

— Cardan 8—0 buc. 14

— Cardan MSPP 230.000 buc. 18

— Lanț W.C. ml. 6 000

— Robinet colțar '/a" buc. 1 000

— Robinet trecere 2>/2“ buc. 600

— Email roșu E 835-8 kg. 1000

— Sîrmă oțel arc 0 5 mm kg. 500

— Sîrmă oțel arc RR 0 5,5 mm kg. 500

— Cărămidă refractară șamotă N4 Tone 40

— Cărămidă refractară șamotă N7 Tone 30

— Cărămidă refractară silică NI Tone 25

— Cărămidă refractară PL 12 Tone 4

— Cărămidă refractară PL 10 Tone 15

— Ampermetru E 7 — 0—200/5A buc. 15

— Idem 0—400 5A buc. 16 

— Idem 50/5 0—60A. buc. 2

— Ampermetru 100/5 0—120A. buc. 1

— Ampermetru E.378 0—15A. buc. 4

— Ampermetru E. 378 0—15 A. buc. 5

— Ampermetru E. 378 0—90A. buc. 3

— Aparat Orvat buc. 1

— Aplice perete buc. 32

— Becuri cu 2 poli 12V X 15 W. buc. 500 

— Becuri 12 V X 15 W. buc. 500

—. Becuri B. 20 2 poli 12 V X 40—45 W 
buc. 500

— Becuri B 15 1 pol 12 VX15 W buc. 200

— Cruci port perii 350 A buc. 2

— Cruci port perii 500 A buc. 5

— Clopot sonerie cu motor 300 V .buc. 3

— Chei pneumatice cod. 816 R buc. 9

— întrerupători ISOL 500 A cod. 4160 
buc. 30

— Idem 100/10 A cod. 4108 buc. 12

— Idem 400 A. cod., 4160 buc. 20

— Idem 250/250 A. cod. 4140 buc. 3

— Idem 250 220 A. cod. 4132 buc. 2

— Idem 250/125 A. cod. 4132 buc. 3

— Idem 100 10 V. cod. 4104 380 V. buc. 2

— Idem 250/100 A. cod. 4132 buc. 3

— Idem 100/50 A. cod. 4104 buc.

— Idem 20 A. cod. 4102 buc. 1 

— Idem 16 A. cod. 4102 buc. 1 

— Idem 100 8 A. cod. 4102 buc. 7 

— Idem 100/4 A. cod. 4102 buc. 28 

— Idem 100 3> 2 A. cod. 4102 buc. 4 

— Lampă SP.U. — SN. 328 buc. 247 

— Lampă broască cod. 967 buc. 76

— Lămpi birou LB 200 buc. 385

— Lămpi navale cu un tub. 20 W. buc. 200

— Semnalizator nivel buc. 60

— Reductor presiune PI. 4063302263015 
buc. 30

— Bobine AC3 25A 220V cod 32901212 
buc. 10

— idem AC3 25A 330V cod. 3290212 buc. 
11

— idem AC3 25A 320V cod. 3290213 
buc. 5

— idem Dito 380V 25A cod. 45431 buc. 25

— idem TCA 400A 220V cod. 2290026 buc. 
12

PLĂCI SELENIU :

— 50X50SY buc. 43

— 60X60SY1 buc. 55

— 60 X 60SY3 buc 90

— 80X80SY3 buc. 10

PERII COLECTOARE :

— 10X25X35 buc. 5

— ER 2A 7X70X30 buc. 75

— 8168 10X30X45 buc. 91

— EG 98 10X20X35 buc. 39

— 16X20X33 buc. 2

— EG 99B 10X30X50 buc. 10

— EG 97 12,5X25X40 buc. 11

— MGR 10X20X25 buc. 103

— EG 20X30X45 buc. 112

— EG 98 16X20X35 buc. 105

— EG 97 14X32X55/50 buc. 90

— 3618 10X20X35 buc. 40

— EG 98 10X20X30 buc. 44

— 8618 10X20X30 buc. 31

— EG 97 12X18X30 buc. 55

— EG 98 11,5X20X45 buc. 36

— Globuri heliograf buc. 38

----j 7 H—~~
— Doze ramificații baehelită IPT 301922 

311/2 kg. 100

— Croșete turcești 30651 416 buc. 10

— Splinturi 9,5 X 100 30856 41267/6
kg. 380

— Cablu tracțiune 0 13 30872 1243/8
kg. 1851

— Cablu tracțiune 0 15 6 X 37 30872
1248 8 kg. 1 000

— Cablu tracțiune zincat 0 13 6 X 37 
308721 359/3 kg. 14.500

— Conductori MCG 3 X 25 X 16 405711 
181/0 ml. 1.000

— MCG 3 X 35 X 16 405711 182/2 ml. 250

— MCG 3 X 50 1/2 25 405711 183/4 ml. 2.300

— Bec 220 X 150 40811 126/8 buc. 50

— idem 220X200 40811 127/0 buc. 100

— Transformator 250 V 220/120 41341
343/3 buc. 30

— Conductori MCG 3 X 35 X 16 9000 17 
ml. 230

— Grund minium plumb 6 357/1,5 9012 
73 kg. 2010

— Izolatori baehelită pod rulant 9013 28 
buc. 1 000

— întrerupător pacco 63 A 9013 30 buc. 30

— manipulator K 2 CK 901 494 buc. 5

— Microcombinator 837878246 902 317
buc. 1

— Sîrmă bobinaj B.B. 0 2,2 901 633 kg. 80

— Tuș electronic 901776 buc. 5

— Aparate el. (Redresori ART 802011 
buc. 4

— Furolin AR 0 50 902 209 m.l. 169

— Limitator 697655010 K. 902 474 buc. 1

— Mochetă relon roșu 902 480 ml. 278

— Micromanipulator 902 485 buc. 14

— Patroane 63 A 902 613 buc. 2300

— Bobine TCA 42/40 A 908 051 buc. 200

----->



— Bloc manip. 381380008 908 070 buc. 8

— Contactori stea triunghi 908 113 buc. 5

— Idem pt. poduri 908 118 buc. 2

— Pîslă albă 12 m. 908 622 kg. 100

— Platinnă 387878293 990 619 buc. 1

— Cutie 3 contacte 580532730 990 656
buc. 5

— Releu 587499441 990 659 buc. 33

— Contacte auxil. 580552729 991 087 buc. 5

— Colector 387777185 991 031 buc. 1

— Platine 991 622 buc. 1

— Releu protecție 4 A—2,8 A 991 655 
buc. 40

— Contactori CASAS-202 991 656 buc. 180

— Rezistențe S.R. 1—5 417.36 024/6 buc. 25

— Elemenți siguranță 25 A 417.5521 
61/3 kg. 150

— Prize III 60 A 417611 71 7 buc. 20

— Conectori 6 m 417631 23/3 buc. 1000

— Sonerii polarizante 417661 21/7 buc. 10

— Tablou pompă beton 417710 76/2 buc. 5

— Ferodou 120X14 4568523 78/4 ml. 24

— 125 X 10 4568523 79 6 ml. 72

— Papuci 8 X 11,2 40711 428/1 buc. 2000

B
— Piatră poliz. conică plană 220X17X40—

40 Q buc. 55

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

— Pompa Corna 100A mot. 1,5/1500 Q=25 
H=8 (Exp) buc. 20

— idem Lotru 125A 4/1500 Q=100 H = 8 
buc. 1

— idem Lotru 125A 5,5/1500 Q=80 H = 12 
buc. 4

— idem Lotru 125A 5,5/1500 Q=80 H = 12 
(Exp) buc. 7

— idem Corna 100A 1,5/1500 Q=25 H = 8 
buc. 12

— idem TERMA 100/22T 023 0 200 Q=100
H = 35 mot. 22/3000 buc. 3

— idem Corna 80B 7,5/3000 Q =15 H 32 
buc. 1

— idem Corna 80B 7,5/3000 Q=30 H 30
buc. 10

— idem Corna 50B 2,2/3000 Q 10 H =25
buc. 10

— idem Corna 200CD 100P6 CA mot.
5,5/1500 buc. 1

— idem Corna 80C 7,5/3000 Q=35 II-25
buc. 5

— idem PCH FN 04 3/1500 Q=55 H = 20
buc. 2

— Electrocompresor de aer tip ECR 350 
buc. 20

— idem CRIS 150 B 5,5/1000 Q=12 H=8 
buc. 6

— idem CRiS 80A 5,5/3000 Q=35 H = 20
buc. 2

— Transportor cu bandă 650x9300 mm 
acționat cu electrotambur tip ETA 
65—40—3X 1. Liasa 13385 16° 10 buc. 
1 lei 45.983

— idem de 650 X 38400 mm acționat cu 
electrotambur tip ETA 65—50—7,5X1 
Liasa 13386 15° 300 buc. lei 93957

— idem 650X111000 mm acționat cu 
electrotambur tip ETA 65—50—11X1 
Liasa 13389 0° buc. 1 lei 224462

— idem 650x185700 mm acționat cu elec
trotambur tip ETA 65—50—11X1 Liasa 
13390 0° buc. 1 lei 344247

— idem de 650X195300 mm acționat cu 
electrotambur tip ETA 65—50—11X1 
Liasa 13387 16° 30 buc. 1 lei 79841,44
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MOTOARE ELECTRICE :

— 0,75 kW 1000 r/m 2 3 V. IP 44 B. 3. 
buc. 3

— 1,5 kW 1 000 r m 2/3. V = IP 54 B, 3. 
buc. 70

— 5,5 kW 1000 r/m 2 3. V= IP 54 B 5. 
buc. 30

— 5,5 kW 1 000 r m 2.3. V = IP 54 B. 5. 
buc. 29

— 10 kW 1 500 r/m 3,6 V = IP 54 B. 5. 
buc. 50

— 22 kW 3 000 r/m 3/6. V - IP 54 B. 5. 
buc. 79

— 30 kW 3 000 r/m 3/6. V = IP 54 B. 3. 
buc. 40

— Chei dinamometrice A. 36

— Chei dinamometrice B. 36 buc. 2

— Chei dinamometrice B. 36 buc. 5

— Cuplaj pentru strung 0 30 buc. 2

— Masă rotativă 315 mm. buc. 1

— Masă rotativă buc. 1

— Menghine paralele agricole 160 (200) 
buc. 3

— Rașpel fierar buc. 24

— Șurubelniță pneumatică SM. 24 buc. 5

— Șurubelnițe pneumatice SM 46 buc. 10

.... ...... (g) j

ELECTROMOTOARE ASI :

— 0,450,8 kw 750/1500 rm 220V 380V 50Hz 
cu flanșe buc. 1

— 0,55/1000 rm 220/380V 50Hz flanșat 
buc. 1

— 0,55/3000 rm 220 380V 50Hz Flanșat 
buc. 9

— 0,55/3000 r/m 220/380V 50Hz talpă buc. 2

— 0,751000 rm 220/380V 50Hz flanșat 
buc. 3

— 2,2 kw 1000 r/m 220 380 V 50 Hz talpă 
15 c. 6

— 4 kw 1000 r m 220z380V 50IIz talpă 2 
cap ax buc. 1

— 5.2 6,5 kw 1500 r/m 3000 380 V buc. 5

— Flanșe pt. motor 10/1500 brute buc. 2

— 11 kw 1500 r/m 3 6 talpă buc. 2

— 22 kw 1500 rm 220'380V 50Hz flanșate 
buc. 3

— 45 kw 1500 r/m 380 560V 50Hz talpă 
buc. 3

— 0,15 kw 3000 r/m 380/660V 5 MP buc. 1

— 0,55 kw 1500 r/m 220 380V 50Hz flanșa
te buc. 35

— 1,1 kw 1500 rzm 440V 50IIz flanșate 
buc. 1



— 2,2 kw 1000 r'm 220'380V 60 Hz talpă 
buc. 12

— 2,2'2,8 kw 1500 r m 3000 380V flanșat 
buc. 3

— 4 kw 1000 r'm 220'380V 50Hz 2 capete 
ax buc. 23

— 4 kw 1500 r m 220.380V cu talpă buc. 3

— 15 kw 1500 rm 220 380V 50Hz flanșat 
buc. 10

— 30 kw 1500 r m 220 380V talpă și axul 
canelat buc. 4

— 45 kw 1500 r'm 380 660V 50Hz talpă 
buc. 5

— 11 kw 3 6 flanșă buc. 14

— 30 kw 3'6V talpă buc. 4

— 0,3 kw 1500 r m 220'380V 50Hz flanșat 
Normal buc. 4

— 5,5 kw 1500 r'm 220 380V Export talpă 
buc. 7

1
— Electromotor 3 kw */> 1500 220/380 

4 411230 14/5 buc. 25.

— Electromotor 5,5 X 1 500 9011 66 buc. 26

— MOTOR 21 F 33 357071931 901 518
buc. 1

— Reductor 3H 485—50—3 901 645 buc. 1

— Motor 8 kw 3600 T 901516 buc. 1

— Releu RT 3 TA 0-1- 901660 buc. 47

— Electromotor 7,5 X 3009 902 181 buc. 2

— 23/23 1500/750 902 182 buc. 4

— TN 4 750 2/3 902 184 buc. 11

— Motor 902 484 buc. 1

— 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 pînză albă buc. 117 

— Șapcă cuptorar buc. 3 

— 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 pîslă perechi 3 

— Chingă CFR 50 mm. lăț. m.l. 1997

Furtune :

— 0 60/AR. 10 Stas 263—63 m. 173

— 0 25X39,5 NI25081—69 de înaltă și
foarte înaltă presiune m 1000

— Bonete albe buc. 47 

— Combinezon contra praf buc. 13 

— idem buc. 25 

— Colțare (olandină) albastre buc. 325 

— Filtru praf buc. 23 

— idem buc. 113 

— Prefiltru sincron buc. 100 

— Globule anti-zgomot buc. 4

— idem buc 10

— idem buc. 139

— Pantaloni vătuiți per. 100

— idem doc cu pieptar buc. 25

— Vestă vătuită buc. 50

— Antifoane buc. 109

— Bonete pînză albă buc. 30

— Bidoane turistice buc. 25

— Centuri sig. tip B buc. 30

— idem C buc. 3

— Căști antifoane buc. 10

— Capișoane forestiere buc. 200

— Căști forestiere buc. 200

— Cămăși zefir buc. 10

— Cotiere piele buc. 150

— Chiloți pînză albă buc. 50

— Frînghie siguranță buc. 30

— Glugi doc buc. 30

— Haine vătuite buc. 60

— Genunchere sudură per. 60

— Jampiere per. 10

— Halate pînză colorate per. 9

— Jampiere per. 32

— Mînecuțe piele per. 40

— Mănuși prelată per. 100

— Măști contra prafului per. 300

— Ochelari tractoriști per. 300

— Pantaloni vătuiți per. 68

— Pelerine cauciucate lungi per. 10

— Șorțuri cauciucate per. 40

— Șoșoni electroizolanți per. 13

— idem per. 4

— Umerare tip B per. 30

— Vestoane pază per. 20

— Genunchiere cauciuc buc. 234

— Indispensabili buc. 30 a — Mînecuțe piele buc. 64 CHIMICE • LEMN • HiRTIE

— Mască sudură cap buc. 106

— 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

— Ochelari pietrari buc. 258

— Bocanci minieri per. 5

— Ulei tehnic de in crud kg. 222

— Clei piele măcinat kg. 40

— idem 10 foi 2000 — Haine vătuite buc. 20
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— Ulei de in sicativat kg. 6 000

— Furtun cauciuc 0 9 mm m.l. 6000

— Furtun cauciuc 0 10 mm m.l. 8 000

— Clei de oase kg. 1300

— Naftanat de cupru kg. 4 000

— Bidinele zugrav buc. 37

— Vopsea albastră ulei V6M-5 483311 22 4 
kg. 250

— Email gris. 4835211 94 1 kg. 2300

— Nitroemail roșu 483524 12/kg. 10»

— Ferovital 227160 112/0 kg. 100

— Rulmenți 6 202 buc. 700

CURELE TRAPEZOIDALE STAS 1164—67:

— 750X10X6 buc. 79

— 800 buc. 120

— 850 buc. 87

— 900 buc. 36

— 950 buc. 14

— 1060 buc. 90

— 1100 buc. 8

— 1120 buc. 243

— 1250 buc. 30

— 1400 buc. 100

— 1800 buc. 4

— 630X13X6 buc. 23

— 710 buc. 46

— 756 buc. 10

— 800 buc. 21

— 850 buc. 36

— 900 buc. 176

— 1120 buc. 1470

— 1200 buc. 16

— 1210 buc. 21

— 1250 buc. 48

— 1300 buc. 55

— 1400 buc. 370

— 1500 buc. 60

— 1600 buc. 20

— 1700 buc. 100

— 1800 buc. 40

— 2240 buc. 20

— 2360 buc. 14

— 3000 buc. 20

— 950X17XH buc. 90

— 1180 buc. 31

— 1250 buc. 106

— 1650 buc. 19

— 1320 buc. 57

— 2040 buc. 23

— 2360 buc. 64

— 2500 buc 150

— 2650 buc. 20

— 2900 buc. 17

— 1260X22X14 buc. 29

— 2500 buc. 15

— 2800 buc. 40

— 3150 buc. 50

— 1700X32X20 buc. 33

— 3300 buc. 41

— CURELE TRAP. ÎNGUSTE STAS
7192—65 :

— 1250X10X8 buc. 1818

— 1800X13X10 buc. 50

— Cuplaj elastic buc. 1000

SIMERINGURI :

— 60X85X12 buc. 419

— 75X100X13 buc. 415

— 80X110X12 buc. 111

— 130X160X15 buc. 312

— 130X160X15 buc. 70

— Camere mici buc. 610

— Camere mari

——
— Garnitură frigider kg. 146,700

— Anvelopă auto China 32X6 buc. 4

— idem 520X12 buc. 8

— idem 600X16 buc. 13

—j 11-—
— Frînă 0 200 N 06.01.00/ buc. 31----------- ------ - >
— Tambur roată spate SR 113 buc. 2

— Elice ventilator SR 113 buc. 20

— Pompă apă SR 113 buc. 3

— Rotor dinam SR 113 buc. 2

— Cercel arc spate SR 113 buc. 6

— Bucșă bielă SR 113 buc. 54

— Pinion satelit SR 113 buc. 6

— Placă arc asamblată SR 113 buc. 20

— Bucșă tacheți SR 113 buc. 50

— Piston motor SR 113 buc. 34

— Bolț arc SR 113 buc. 10

— Pinion planetar SR 113 buc. 5

— Ștergător parbriz compl. SR 113 buc. 6

— Element filtre benzină SR 113 buc. 60

— Element filtre ulei SR 113 buc. 346

— Flanșă cardan SR 113 buc. 2

— Cîrlig remorcă SR 113 buc. 3

— Delcou complet SR 113 buc. 2

— Foaie V. arc față SR 113 buc. 6

— Foaie V. arc față SR 113 buc. 8

— Foaie I arc spate SR 113 buc. 21

— Arc spate SR 131 buc. 3
1

— Cupă 040.101.9002 928.0830 Exc. CAS
TOR 928 buc. 4
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recepția și primirea lucrărilor
DE CONSTRUCȚII—MONTAJîn raporturile dintre organizațiile socialiste. recepția lucrărilor de construcții- montaj este organizată diferit de recepția produselor furnizate și chiar de recepția lucrărilor executate în temeiul contractelor de antrepriză supuse reglementărilor Ciadului civilH.C.M. nr. 900/1970 și Regulamentul de efectuare a recepției obiectivelor de investiții, reglementează multiplele aspecte ale organizării și efectuării recepției lucrărilor de construcțiii-montaj în raporturile dintre organizațiile socialiste.Una dintre caracteristicile acestei reglementări rezidă în faptul că recepția lucrărilor nu se face de către beneficiar, ci de o comisie de recepție numită de organul administrativ competent, în funcție de valoarea și importanța investiției. A- ceastă comisie reprezintă un subiect de drept distinct de beneficiar. Actele sale nu se confundă c-u cele ale unității beneficiare ci, dimpotrivă, ele se impun tuturor factorilor care concură la realizarea investiției și produc anumite efecte asupra acestora.Astfel, admiterea lucrărilor la recepția preliminară are ca efect transmiterea dreptului de proprietate sau de administrare directă precum și a riscurilor asupra beneficiarului. în sarcina beneficiarului apare obligația de a lua în primire lucrările. Pct. 70 alin. 2 din Instrucțiunile CSCAS — MF nr. 7/1967 sancționează prin plata de penalități neî-ndeplininea a- cestor obligații, adică refuzul beneficiarului de a primi lucrările terminate care au fost executate conform clauzelor con- tractuale și documentației de execuție.Luarea în primire a lucrărilor este o operațiune distinctă de aceea a recepției. Distinctă atât sub raportul conținutului și efectelor, cît și sub raportul subiectelor de drept care le săvârșesc.De asemenea, obligația beneficiarului de a lua în primire lucrările este subsecventă admiterii obiectivului la recepția preliminară.Această concluzie rezultă și din Decizia pnimului arbitru de stat nr. 195/1975.în speță, antreprenorul general a pretins penalitățile prevăzute de pct. 70 din instrucțiunile citate, susținând că beneficiarul refuză fără temei luarea în primire a lucrărilor de construcții terminate.

S-a considerat că antreprenorul general nu era în drept să formuleze asemenea pretenții, atât timp cît comisia de recepție, întrunită în urma convocării beneficiarului, nu a admis lucrările la recepție deoarece ele nu erau terminate. în această situație, beneficiarul nu avea obligația de a lua în primire lucrările și, ca atare, nu era locul aplicării sancțiunii prevăzute pentru neîndeplinirea acestei obligații.Decizia menționată precizează că respectiva comisie, constituită în condițiile H.C.M. nr. 900/1970, era singura în măsură să stabilească dacă lucrările au fost executate din punct de vedere cantitativ și calitativ în conformitate cu clauzele contractului și documentația aprobată. în măsura în care nu era de acord cu concluziile comisiei de recepție, antreprenorul avea posibilitatea să le obiecționeze la organul care a desemnat comisia de recepție.Această precizare este foarte utilă pentru înțelegerea figurii juridice a comisiei de recepție și a efectelor actelor sale.Soluția de admitere sau de respingere a lucrărilor la recepție de către comisie nu poate fi obiecționaită de părți în executarea raporturilor contractuale dintre ele, după cum nici arbitrajul, în soluționarea litigiilor, nu poate înlătura concluzia la care a ajuns comisia de recepție cu privire la admiterea sau respingerea lucrărilor.
I. ICZKOVITS

NORMELE LEGALE PRiVIND TRANS
PORTUL ZILNIC AL PERSONALULUI 

CARE DOMICILIAZĂ ÎN ALTE 
LOCALITĂȚIPotnivit prevederilor H.C.M. 2391/1952. astfel cum a fost modificată prin H.C.M. nr. 105/1959, unitățile pot suporta costul transportului zilnic al personalului care domiciliază în alte localități, dacă sînt îndeplinite în mod cumulativ două condiții : localitățile în care-și are domiciliul personalul să fie situate la o distanță de 5—50 km de localitatea în care-și are sediul unitatea ; personalul care urmează să beneficieze de transport gratuit să aibă retribuții tarifare de încadrare de pînă la 1000 lei lunar.întrunit după intrarea în vigoare a H.C.M. nr. 2394/1952, au intervenit majorări de retribuții, actele normative prin 

care au intervenit asemenea majorări, au prevăzut, cu titlu de excepție, menținerea în continuare a dreptului la beneficiul abonamentelor de transport, chiar dacă în urma majorării, retribuțiile depășeau plafonul stabilit. Amintim în acest sens H.C.M. nr. 1061/1959.57951964, 914/il968.Deoarece în cazul de față este vorba de majorarea retribuțiilor ca urmare a a- pliicării H.C.M. nr. 914/1968, ne referim la prevederile art. 19 al acestei hotărîri potrivit cărora lucrătorii întreprinderilor a- flate în experimentare care beneficiază de alocația de stat pentru copii, abonamente gratuite de transport sau .alte drepturi care se acordă în funcție de nivelul retribuțiilor tarifare, vor beneficia în continuare de aceste drepturi chiar dacă, în urma aplicării noilor retribuții tarifare, depășesc plafoanele de .retribuții stabilite iprin actele normative în vigoare.S-a considerat deci că este indicat ca acel personal care la data luării măsurii ide majorare a retribuțiilor îndeplinea condițiile de a beneficia de abonament de transport gratuit, să nu li se schimbe situația în veniturile lor prin adăugarea unei sume la retribuție însă cu pierderea concomitentă a dreptului ca unitatea să suporte costul transportului de la domiciliu la locul de muncă și retur.Ce înseamnă însă depășirea plafoanelor de retribuție în sensul art. 19 din H.C.M. nr. 914 1968 ? Potrivit anexei X la această hotărîre muncitorii au fost încadrați pe categorii de încadrare în raport de cunoștințele și experiența lor profesională. Muncitorii promovează dintr-o categorie în alta potrivit prevederilor stabilite prin Legea nr. 12 1971. De regulă diferența dintre o categorie și alta variază între 100— 150 lei. In cadrul fiecărei categorii există un număr de trepte cu ajutorul cărora se asigură muncitorilor o retribuție corespunzătoare și posibilități de promovare în categoriile de retribuire. în raport de cele arătate depășirea plafoanelor de retribuții trebuie -raportată la categoria de retribuire a muncitorilor, iar nu la treptele din cadrul fiecărei categorii. Ceea ce s-a urmărit ori de cîte ori a intervenit o majorare de retribuție a fost să nu se creeze o situație mai grea muncitorilor beneficiari de abonamente de transport gratuit.. Dacă s-ar interpreta textul art. 19 din H.C.M. 914'68 în sensul că acordarea unei trepte de retribuire, care variază -între 25—60 lei, are drept consecință pierderea dreptului la primirea abonamentului de transport a cărei valoare variază între 80—<1:50 lei, ar însemna că s-a creat o situație mai grea muncitorilor; scopul exceptării de la pierderea dreptului la
-----» 



abonament nu poate fi atins în această interipretare. în sensul susținerii noastre trebuie avut în vedere și avizul Ministerului Muncii cu nr. 11395/1968 dat prin „întrebări și răspunsuri" în legătură cu unele probleme ridicate de aplicarea H.C.M. nr. 914/1908; avizul precizează textual că „lucrătorii întreprinderilor care, înainte de începerea experimentării, au beneficiat de alocație de stat pentru copii, abonamente gratuite de transport sau alte drepturi care se acordă în funcție de nivelul retnibuțiilor tarifare, vor beneficia în continuare de aceste drepturi chiar dacă, în urma aplicării noilor retribuții tarifare, depășesc plafoanele de retribuții stabilite prin actele normative în vigoare, a-tîta timp cît sînt încadrați în aceeași categorie și funcție. Avizul precizează în plus, pentru identitate de tratament, că lucrătorii care au beneficiat de asemenea drepturi la alte unități și care sînt angajați prin transfer la o întreprindere în experimentare, fiind încadrați în aceeași categorie, respectiv funcție, pe care au avut-o la vechea unitate, vor beneficia în continuare de drepturile pe care le-au primit".Atît timp, deci, cît muncitorilor din unitate nu li s-a schimbat categoria de încadrare, ei au putut beneficia legal de dreptul la abonament de transport gratuit, indiferent de treptele obținute în cadrull categoriei acordate în urma intrării unității în experimentare.Credem că prin cele expuse mai sus va primi răspunsul la întrebarea adresată redacției și Fabrica de ulei „13 Decembrie" — București.
GH. ȚIGĂERU

SCHIMBAREA STRUCTURII 
CULTURILOR AGRICOLE IN 

CONDIȚIILE LEGII NR. 59/1974 CU 
PRIVIRE LA FONDUL FUNCIARNecesitățile economice și condițiile naturale pedoclimatice, factori determinant i în planificarea producției agricole vegetale, au condus la o anumită repartizare a culturilor agricole pe teritoriul țării, proporționalizîndu-se pe următoarele categorii de folosințe : arabil, 

finețe, pășuni, plantații de viță de vie, 
plantații de pomi, pepinierele viticole și 
pomicole, serele, salariile și răsadnițele. Sporirea eficienței muncii în agricultură este condiționată între altele și de îmbunătățirea continuă a structurii culturilor vegetale în cadrul suprafeței terenurilor agricole.In acest scop, pe lîngă stricta reglementare a dezafectării terenurilor de la cultura agricolă vegetală, s-iau prevăzut 

și dispoziții cu caracter legal referitoare la modalitățile și procedura schimbării categoriei de folosință a terenurilor agricole.Astfel, potrivit art. 27 alin. 1 din Legea nr. 59/1974, schimbarea folosinței terenurilor arabile în altă categorie de folosință agricolă este interzisă. în cazuri deosebite — și numai cînd asemenea terenuri urmează să fie folosite pentru completarea masivelor viticole și pomicole, din zonele consacrate, schimbarea folosinței se aprobă prin decret prezidențial, cu condiția recuperării anticipate a unei suprafețe arabile echivalente.Pentru celelalte categorii de folosință, distingînd după cum terenurile sînt în posesia organizațiilor socialiste (respectiv proprietatea unor persoane juridice) sau sînt proprietatea persoanelor fizice, prin art. 27 alin. 2 din Legea nr. 59/1974 se stabilește că acordarea aprobării pentru schimbarea folosinței agricole se dă de către Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor în cazul terenurilor din prima grupă și de către direcțiile generale județene respectiv Inspectoratul zooveterinar al municipiului București, pentru celelalte.Prin intermediul acestor aprobări se exercită un riguros control asupra schimbării structurii culturilor agricole vegetale, evitîndu-se trecerea unor suprafețe afectate folosințelor superioare în categorii de folosință inferioare și împie- dicîndu-se diminuarea nejustificată a suprafeței arabile.Mai mult decît atît, prin art 9 din Legea nr. 4/1971 și art. 12 și 13 din Legea nr. 59/1974 se prevede obligația posesorilor de terenuri, de a îmbunătăți continuu modul de folosire a acestuia efeotuînd lucrări pentru afectarea acestora unor categorii de folosințe agricole superioare.Menționăm în acest sens obligativitatea legală pentru asemenea posesori de a spori suprafața agricolă, îndeosebi a celei arabile, prin luarea măsurilor corespunzătoare pentru cultivarea terenurilor degradate, celor acoperite cu nisipuri, celor cu exces de umiditate, celor cu tufărișuri și mărăcinișuri, terenurilor pe care se aplică pilcuri de arborete fără rol de protecție sau producție forestieră, a suprafețelor obținute prin desființarea drumurilor inutile de exploatare sau din incinte, precum și a altor porțiuni de teren asemănătoare.Așa precum am enunțat, ori de cîte ori însușirile pămîntului, condițiile climatice, intervenirea unor lucrări de îmbunătățiri funciare sau necesități de ordin economic justifică trecerea unui teren dintr-o categorie de folosință agricolă în alta, această operație se poate 

face numai după ce s-a obținut aprobarea legală de la organul competent.Regulile directoare ale schimbării categoriei de folosință sînt :— propunerea să fie fundamentată pe studii și proiecte întocmite de cadre de specialitate ;'— trecerea să se facă de la o categorie de folosință inferioară la una superioară ;— suprafața arabilă ,nu trebuie să scadă.în vederea obținerii aprobării pentru schimbarea categoriei de folosință agricolă, trebuie să se întocmească următoarea documentație :— cererea, în care se motivează schimbarea folosinței dintr-o categorie în alta, făcînidu-se referire la studiile (pedologice, agrochimice etc.) și proiectele de organizarea teritoriului (pentru înființarea plantațiilor de vii și pomi, pentru amenajarea prin ludrăni de îmbunătățiri funciare etc.) efectuate (anexîndu-se copii sau extrase justificative) ;— tabelul cu propunerile de schimbări de folosințe atunci cînd se referă la mai multe parcele într-un anumit an, semnat de organele de conducere ale 4 organizațiilor socialiste sau persoanelor juridice respective. Tabelul conține: numerele topografice ale parcelelor care își schimbă folosința ■ categoria de folosință propusă ; suprafața ; categoriile de folosință ce urmează a fi schimbate ; suprafața pentru care există proiect; sursele de recuperare a terenului arabil ;— plan de situație cu amplasarea parcelelor propuse pentru schimbarea folosințelor, iar cînd este cazul, planul de situație cu amplasarea sursele r de recuperare a terenului arabil.Documentația de mai sus se transmite direcției generale județene pentru agricultură, industrie alimentară și ape spre 
avizare și centralizare, iar atunci cînd este cazul, spre aprobare. Organele de specialitate din cadrul organului agricol județean, verifică pe teren situația și centralizează — pe județ — propunerile însușite, pe care le înaintează organului în drept penitru a se întocmi proiectul de decret prezidențial cînd se schimbă folosința arabilă în condițiile art. 27 alin. 1 din Legea nr. 59/1974, respectiv la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor spre aprobare cînd este vorba de alte categorii de folosințe ale terenurilor deținute de persoane juridice iar — în cazul terenurilor proprietatea persoanelor fizice — o supune conducerii organului agricol județean spre a decide-Solicitările de asemenea natură trebuie făcute în termen util încî-t să fie timpul necesar ca aprobarea să se obțină înainte de începerea anului agricol.

Dr. Radu GHERGHINESCU



GESTIUNI • GESTIONARI
t i

RĂSPUNDEREA in cadrul magazi
nelor DE DESFACERE CU AUTO

SERVIREDecizia Tribunalului Suprem nr. 471 din 20 februarie 1974 ne oferă prilejul să facem cîteva precizări într-o problemă deosebit de importantă, aceea a răspunderii materiale a persoanelor încadrate ca gestionari în unitățile de desfacere cu autoservire.Tribunalul Suprem fiind confruntat cu problema de a statua ou privire la răspunderea în cadrul unei unități de desfacere cu autoservire, a decis că pentru pagubele cauzate /răspunde întregul colectiv, inclusiv casierul, existând o prezumție de culpă a colectivului și o răspundere comună a acestuia.în adevăr un magazin de desfacere cu autoservire organizat în cadrul unităților comerțului cu amănuntul constituie o gestiune mixtă, în care evidența mărfurilor se ține valoric, iar mărfurile se transformă în bani pe măsura vînzării lor. în cadrul unei astfel de gestiuni soldul valoric care trebuie justificat poate fi constituit fie numai din mărfuri, fie, cel mai adesea, din mărfuri și numerarul încasat în cursul zilei în care se stabilește soldul, în cazul magazinului de desfacere cu autoservire gestiunea caisei nu constituie o gestiune distinctă. Ca urmare casierul răspunde în cadrul magazinului, iar prin depunerile zilnice de numerar se descarcă costul valoric de mărfuri primite de magazin.în această situație răspunderea este integrală a tuturor gestionarilor, fiecare în măsura în care a contribuit la producerea pagubei. Fiind vorba de pagube produse în comun, urmează să se aplice prevederile art. 27 din Legea nr. 22/1989 și art. 105 din Codul muncii, despăgubirea ur- rnînid să se împartă pe toți gestionarii, ținîndu-ise seama de partea fiecăruia de vină'.Dacă însă, în urma constatărilor făcute, nu se -poate determina cît a contribuit fiecare la producerea pagubelor, răspunderea urmează să se stabilească pentru fiecare, proporțional cu retribuția tarifară netă de încadrare pe care au avut-o la data constatării pagubei.Răspunderea pentru pagube produse în comun este o răspundere colectivă care se întemeiază pe prezumția existenței unei fapte culpabile comune a gestionarilor. în cazul în care unii dintre gestionari vor putea face însă dovada că n-au putut con

tribui la producerea pagulbei, deoarece în perioada constatării am fost absenți din magazin din diferite motive, aceștia vor fi absolviți de răspundere.Decizia Tribunalului Suprem face o justă și corectă aplicare a textelor și principiilor în materie.
GHEORGHE ȚIGĂERU

SOLUȚII ARBITRALE
Șl JUDECĂTOREȘTI

CRITERII PENTRU APRECIEREA 
EXISTENȚEI CAZULUI DE FORȚA 

MAJORAPîrîta-expeditoare a fost exonerată de plata taxelor de locație pe motiv că încărcarea vagoanelor în termenul tarifar a fost împiedicată de căderile abundente de zăpadă.Prin Decizia nr. 33104.974, primul arbitru de stat a reținut că în raport cu condițiile climaterice din țara noastră, căderea zăpezii la sfîrșitul lunii noiembrie este un fenomen obișnuit și ca atare, nu constituie, în principiu, o împrejurare de forță majoră. în măsura în care fenomenul depășește limita obișnuită, poate constitui totuși un motiv de exonerare.în speță, zăpada fiind viscolită a înzăpezit linila ferată, precum și 'instalațiile de încărcare în vagoane, fapt care a îndreptățit organul arbitrai să considere că în condițiile și formele în care s-a produs, căderea zăpezii a depășit limita obișnuită ipumînd pe pîrîta-expeditoare în imposibilitatea obiectivă de a încărca vagoanele în termen.
DECONTAREA MATERIALELOR PUSE 
LA DISPOZIȚIE DE CĂTRE BENEFI

CIARPotrivit pct. 28 din Instrucțiunile CSCAS — MF nr. 7/1967, materialele de construcție puse la dispoziție de beneficiar se decontează antreprenorului general la prețurile și tarifele stabilite conform dispozițiilor legale, în limita prevederilor din devize.Instrucțiunile pentru aplicarea H.C.M. nr. 744/1957 prevăd, la pct. 43, că materialele puse la dispoziția constructorului de către beneficiar se decontează la prețul stabilit în deviz, la care se pot adăuga cheltuielile de transport și cota de manipulare și de aprovizionare a materialelor stabilite în procente în devizul lucrării respective.în ipoteza în care beneficiarul, apro- vizionînd pentru antreprenorul general ri

nele materiale, nu încasează cheltuielile de transport, aprovizionare și depozitare, nici antreprenorul nu poate cuprinde asemenea cheltuieli în situațiile de plată pe care le prezintă beneficiarului spre decontare.
CONSECINȚELE LUCRĂRILOR EFEC
TUATE FĂRĂ RESPECTAREA FORMEI 

CONTRACTUALEPotrivit Instrucțiunii primului arbitru de stat nr. 14974, livrările care se efectuează între organizațiile socialiste fără să se fi încheiat contractul în forma scrisă corespunzătoare constituie abateri de Ia disciplina contractuală. în cazul în care livrările au fost acceptate de beneficiar, obligația ce revine acestuia este de a plăti prețul și de a restitui ambalajul. Pentru întârzierea plății prețului nu se datorează, în acest caz, penalitățile prevăzute de H.C.M. nr. 306 1970.Prin comandă s-a cerut efectuarea livrării la 16 iunie. în fapt produsele s-au livrat la 4 octombrie și 1 noiembrie. în atare situație, nu se poate reține existența unei comenzi urmate de executarea care potrivit art. 3, alin, ultim din Legea nr. 71/1969 are valoare de contract. Deci, pretențiile la penalitățile pentru întârzierea plății prețului trebuiau examinate în raport cu împrejurarea că între părți nu s-la perfectat un contract în forma scrisă prevăzută de lege (Decizia primului arbitru de stat nr. 32934 974).
CONDIȚIILE DE ACȚIONARE 

A UNITĂȚILOR DE POȘTAîn conformitate cu prevederile art. 8 alin, ultim din Decretul nr. 19/1955 privind exploatarea serviciilor de poștă și telecomunicații, organul arbitrai nu are dreptul de a primi o acțiune îndreptată împotriva unei unități de poștă, diaică reclamanta nu face, în prealabil, dovada că a reclamat în termen de 6 luni pierderea, sustragerea sau predarea greșită a mandatelor de pensie.în speță, este necontestat că trimiterile poștale în legătură cu care s-a formulat acțiunea — respectiv mandatele poștale de pensii — au fost expediate în anul 1970, situație în care reclamanta era obligată să înregistreze, la unitatea poștală la care s-au depus mandatele, o re- blamație adminstrativă în condițiile art. 7 diin decretul citat.Dat fiind faptul că nu face dovada înregistrării unei asemenea reclamații administrative, reclamanta este decăzută din dreptul de a folosi calea acțiunii arbitrate împotriva unității de poștă (Decizia primului arbitru de stat nr. 191/1'97'5).
H. M.



• Cristca ȘTEFAN — contabil șef, Secția 
de gospodărire comunală și locativă Gă- 
ești, întreabă :— dacă există vreo modalitate' de a pretinde și încasa penalități 'peste termenul de 6 luni ?— care este regimul penalităților prescrise atît din punlct de vedere al unității furnizoare cit și al unității beneficiare din contract 9Deși foarte succint expuse, întrebările dv. implică o serie de lămuriri preliminare și unele precizări (strict necesare a fi cunoscute de o persoană care deține funcția dv.).în primul rînd este de știut că prescripția extinctivă (ca instituție juridică) are ca principală menire sancționarea neglijenței, omisiunii, pe de o parte, iar pe de altă parte, reprezintă un imbold, dar și o măsură coercitivă pentru părți, de a-și regulariza operațiunile reciproce cit mai cu- rfnid posibili.Ptoclnd de la finalitatea acestei instituții juridice este de arătat că legiuitorul a considerat necesar și a statuat că termenul prescripției este de 6 luni pentru orice acțiune prin care se pretinde plata unor penalități. Dispoziția este cuprinsă numai în art; 4 lit. b. din Decretul nr. 167/1958 (nu și în H.C.M. nr. 306'1970 așa cum din eroare afirmați în scrisoare).Care este regimul penalităților prescrise? Prin răspunsul care urmează intrăm în domeniul! sancțiunilor căci — după cum v-aim arătat inițial — prescripția este o măsură sanicționatoare.

Furnizorul este sancționat in primul rînd prin pierderea sumelor. Persoanele încadrate în unitatea furnizoare care nu întocmesc formele pentru solicitarea penalităților înăuntrul termenului legal de prescripție, vor răspunde material pentru paguba adusă unității — pagubă ce reprezintă echivalentul penalităților prescrise. în relațiile contractuale dintre unitățile socialiste, penalitățile reprezintă despăgubiri prestabilite, astfel că nerecupe- rdireailoir'esitedchivallenta cu nerecuperarea de pagube, omisiune ce atrage răspunderea materială. în acest sens precizarea făcută de Ministerul Finanțelor (oficiul juridic) cu adresa nr. 202.036 din 20 septembrie 1-971.
Beneficiarul nu este încurajat prin omisiunea de a nu plăti penalitățile datorate, deoarece toate sumele prescrise (deci inclusiv penalitățile) nu rămîn î-n 

patrimoniul său ci se varsă la bugetul de stat, în baza Decretului nr. 219/1960.Considerăm că răspunsul dat a avut darul nu numai de a risipi o nelămurire oi va reprezenta un îndrumar pentru activitatea dv. în viitor.
• Adonis SOROCEANU, contabil șef la 

I.A.S. Rădăuți, județul Suceava. întreabă :— este posibilă încadrarea cu delegare a unor persoane în posturi pentru care nu îndeplinesc condițiile de studii și de stagiu ?— cum se stabilește nivelul de retribuție ?( Aspectele învederate de dv. la începutul scrisorii, unde formulați și prima în- ' trebare, sînt frecvent întîlnite la toate unitățile socialiste de stat și pînă în pre- 1 zent nu au obținut o reglementare legală.De regulă, prin delegarea unei persoane de a exercita o funcție pentru care nu îndeplinește condițiile de vechime și de studii se ajunge la o eludare a prevederilor Legii nr. 12/1971. Totuși, necesități i inexorabile și urgente impun exercitarea unor funcții — cu delegație — și de către persoane ce nu îndeplinesc cerințele legale ( a se vedea și Cartea întreprinderii vol. IV pag. 198—195).Situația expusă de dv., avînd un caracter de mare specificitate, rezolvarea a- parține Departamentului Agriculturii de . Stat.
• Niță CONSTANTIN, gestionar S.M.A. 

Craiova, întreabă dacă un gestionar — magazioner principali — este . obligat’ a îndeplini — din!. dispoziția directorului — în. afară. de atribuțiile specifice funcției sale (primire, manipulare și eliberare de bunuri) și al-te operațiuni ce nu . au tangența directă cu calitatea ce o deține, precum : întocmire note de comandă, deplasare la baza de aprovizionare pentru ridicare bunuri etc.Răspunsul, ce urmează nu este ■ specif ic întrebării dv. și funcției 'ce o dețineți, fiind de aplicabilitate generală (referiri- du-se deci și la funcția dv.)..Diverse acte normative anterioare, pre- . cum și Legea nr. 57/1974 în art. 89 obligă unitățile socialiste să stabilească sarcini precise pentru fiecare funcție și fiecare persoană. Aceste sarcini se stabilesc în funcție de specificul funcției, iar volumul tor (cantitatea de operațiuni necesare a fi îndeplinite în timpul programului) este determinat prin normare științifică. Așadar, nici fel-ul atribuțiilor și nici volumul acestora nu se stabilește arbitrar, discreționar, ci ele decurg din natura funcției deținute și din normarea științifică a activității respectivului toc de muncă.
C. J.

• Dana NICOLAESCU, Galați — Potrivit arlt. 68 din Legea 12/1971, ați ocupat pînă la aplicarea Decretului nr. 162/ 1973 funcția de dactilograf principal. La aplicarea acestui decret ați fost tre- 1 cută, temporar, într-o funcție făcînd parte din categoria personalului muncitoresc iar, ulterior, s-a creat un post vacant pentru funcția deținută înainte de aplicarea Decretului nr. 162/1973.Față de faptul că în toată această perioadă, v-ați păstrat vechimea neîntreruptă în muncă și că reîncadrarea dv. se face în funcția pe care ați deținut-o anterior în respectarea reglementării în vigoare la acea dată, organul de conducere a unității are competența ca la reîncadrarea în funcția' de dactilograf principal, să vă mențină numărul de gradații pe care l-ați avut la acea funcție, înainte de trecerea temporară ca muncitor distribuitor, în condițiile prevăzute de reglementarea instituită prin H.C.M. nr. 69 din 25 ianuarie 1075.
• Cornel VIDICAN, Brașov — Dacă ați fost transferat, în interesul serviciului într-o localitate unde locuiți în calitate de flotant, avînd domiciliul permanent în altă localitate, puteți beneficia de drepturile de transferare prevăzute la art. 75 din Legea retribuirii.Pentru membrii de familie care s-au mutat odată cu. dv., precum și pentru acoperirea cheltuielilor necesitate de mutarea gospodăriei, ' drepturile respective vi se acordă numai' după ce se va modifica viza pe buletinul de identitate. Această soluție ține seamă și de prevederile exprese ale Legii privind e- vidența populației care fac o distincție precisă între „domiciliu și reședință”.
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