
revista . 
economica

SUPLIMENT

nr. 20
16 mai 1975

Buletinul Oficial partea a 
lll-a nr. 79 din 30 aprilie 1975 
publică unele măsuri stabilite dc 
Consiliul de Miniștri în ședința 
de lucru din 28 aprilie a.c. și 
anume :

— în aplicarea complexului de 
măsuri pentru îmbunătățirea re
tribuției oamenilor muncii, a 
stabilit măsuri concrete in baza 
cărora organele de conducere 
colectivă din unitățile econo
mice vor desfășura acțiuni pen
tru creșterea mai rapidă a pro
ducției și a productivității mun
cii și reducerea mai accentuată 
a cheltuielilor de producție ;

— examinind stadiul contrac
tării producției marfă planifica
te pe trimestrul II și intreg anul 
1975, a stabilit acțiunile ce vor
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fi întreprinse în vederea asigu
rării cu contracte ferme a pro
ducției marfă planificate pe a- 
cest an și pe anul 1976 ;

— analizind activitatea pri
vind îmbunătățirea calității pro
duselor, a luat măsuri pentru 
sporirea exigenței la recepția 
materiilor prime și materialelor, 
respectarea disciplinei tehnolo
gice, întărirea ordinii și creș
terea răspunderii la locurile de 
producție, completarea dotării 
cu standuri de probe pentru în
cercări funcționale și de fiabi
litate, asigurarea aparaturii de 
măsură și control și a asistenței 
tehnice in toate schimburile, în
tărirea exigenței controlului teh
nic de calitate in toate fazele 
fluxului de fabricație.
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FABRICA DE PRODUSE ZAHAROASE Șl SUROGATE DE CAFEA 

BUCUREȘTI
Șoseaua Viilor, nr. 20

Telefon : 23 10 50 ; 23 95 00 ; 23 17 00 ; 23 45 80

RUBRICA „CURIER ECONOMIC LEGISLATIV" 
CUPRINDE:

Atribuțiile responsabililor cu disciplina contractuală și a comparti
mentelor juridice pentru asigurarea disciplinei contractuale ® Riscurile 
valutare ® Răspunderea materială pentru degradarea echipamentului 
de protecție 9 Precizări privind acționarea căii ferate @ în legătură cu 
evidența unor anumite terenuri degradate și a terenurilor în pantă ® 
întrebări și răspunsuri.



BANDĂ OȚEL LAMINATĂ LA RECE

— 1X70 M. Kg. 200

— 1X75 M. Kg. 300

— 1,2X30 M. Kg. 910

— 1,2X55 M. Kg. 255

— 1,5X10 1/2A. Kg. 261

— 1,5X80 M. Kg. 212

— Bare fără remanență 0 19 import
Kg. 3259

— idem 9S20K Kg. 3205

— Tablă oțel OL 37—6000X1000X4 mm 
kg. 750

— Tablă neagră 13 mm. kg. 593

— Tablă neagră 16 mm. kg. 512

— Tablă oțel OL 37 10 mm. kg. 446

— Tablă neagră 1600X600X7 mm kg. Ii®

— 0,3X30 M. Kg. 300

— 0,3X36 M. Kg. 223

— 0,3X40 M. Kg. 200

— 0,3X59 FM Kg. 166

— 0,3X115 FM Kg. 211

— 0,4X120 1/2T. Kg. 300

— 0,4X140 M. Kg. 148

— 0,45X20 1/2T. Kg 200

— 0,5X10 3/4T. Kg. 3000

— 0,5X20 M. Kg. 1000

— 0,5X28 1/2T. Kg. 500

— 0,5X30 M. Kg. 300

— 0,5X35 M. Kg. 400

— 0,5X42 M. Kg. 100

— 0,5X43 M. Kg. 300

— 0,5X45 M. Kg. 156

— 0,5X46 |M. Kg. 100

— 0,5X50 M. Kg. 1000

— 0,5X85 M. Kg. 1153

— 0,6X120 Mi Kg 200

— 0,6X120 1/2T. Kg. 252

— 0,6X50 M. Kg. 249

— 0,6X100 M. Kg. 185

— 0,6X100 M. Kg. 116

— 0,8X35 M. Kg. 500

— 0,7X95 M. Kg. 400

— 0,8X35 iM. Kg. 500

— 0,8X55 M. Kg. 2478

— 0,8X45 M. Kg. 1492

— 0,8X48 1/2T. Kg. 500

— 0,8X80 M. Kg. 300

— 0,1X150 M. Kg. 306

— 1X40 M. Kg. 100

— 1X42 M. Kg. 1000

— 1X38 M. Kg. 200

— Bare fontă 0 80 kg. 29

— Bare aluminiu 0 60 mm kg. 131

— Bare alamă pătrată 11X14 kg. 48

— Klingherit grafitat kg. 12

— Oțel profil U—200 kg. 93

— Oțel profil U—10 kg. 988

— Oțel U de 220 kg. 320

— Oțel OL. 37 T. 3 kg. 105

— Oțel UNP OL 37 N. 180. kg. 392

— Oțel rotund 0 60 mm kg. 91

— Oțel lat 60X6 buc. 90

— Piulițe M. 24 stas 922/54 kg. 16

— Piulițe M. 14 stas 4071/63 kg- 37

— Șuruburi 8X60 stas 925 Torb. buc. 1914

— Sîrmă oțel arc 0 1,5 kg. 33

— Șuruburi Torb. stas 925/64 8X80 
buc. 600

— Șuruburi 14X70 stas 4272 buc. 350

— Șuruburi 8 X 80 stas 925 Torbant 
buc- 2100

— Șuruburi 10X100 stas 925 Torbant 
buc. 1786

— Tablă zincată 2000X1000X0,5 mm 
kg. 700

— Tablă aluminiu 1,2 mm. kg. 25

— Țeava oțel rectangulară kg- 100

— Țeavă construcții sudată ml. 11

— Țeavă oțel 0 83—5 mm ml. 3

— Țeavă oțel 0 109x6 mm. ml. 6

— Țeavă c-tii 0 11X2,9 mm kg. 88

— Țeavă c-tii 0 25X2,9 mm kg. 77

— Oțel cornier 130X130X12 T 8

— Oțel pătrat 100X100 OL 32 T 2,3

— Oțel pătrat 80x80 OL 50 T 1,1

— Oțel bandă 80x3 T 0,8

— Oțel cornier 80x80x8 T 3

— Oțel cornier 90X90X9 T 5

— Oțel cornier 150X150X16 T 1

— Oțel beton OL 38 0 28 T 6

— Oțel beton PC. 52 0 12 T 20

— Oțel MOC 41 0 90 mm kg. 742

— Oțel MOC 41 0 11 24 mm kg. 4690

— Sîrmă sudură 0 1,5 kg. 1000

— Tablă zincată 0 3 mm T 3

— Becuri nitrafot 110/500 buc. 40

— Becuri foto 3000/220 V. buc. 9

— Becuri scală 25 V. buc. 100

— Becuri normale 220/25 V. buc. 175

— Becuri mignion sferice 220/25 V —
E 14 buc. 3000

— Becuri mignion sferice 220/25 V E 27. 
buc. 206*

— Condensatori 16 MF 250 V buc. 52

— Conductori siliconici 0 10 mm buc. 22

— Condensatori 25 MF 250 V. buc 28

—• Condensatori 32 MF—250 V buc. 36

— Conductori TCLYY 19X16 ml- 1313

— Conductori conexie 0 6 mm. ml. 1864



— Conductori FPAY 2X1,5 mm, ml. 240

— Condensatori selectoare 2x100x10 
buc. 6

— Conductori FY 0 1 mm ml. 600

— Conductori FY 0 0,75 mm ml. 300

• — Dulii scală cu talpă buc. 115

— Diode P. A. 220 buc. 20

— Diode F. 407 buc. 42

— Element programare buc. 2

— întrerupător basculant buc. 60

— întrerupător hidraulic buc. 11

— întrerupător automat 4100 buc. 1

— Becuri reflector 220/5000 buc. 3

— Lămpi stabilizatoare buc. 12

— Microîntrerupătoare 220 V—50 hz. 
buc. 10

— Motor picup buc. 90

— Motorașe jucării buc. 8

— Motorașe sonet buc. 17

— Motorașe Lesa buc. 33

— Prize S. T. buc. 50

— Patroane 63 Amp. buc. 89

— Prize ST șuko. buc. 299

— Relee R.I. 5 C C. 220 V buc. 800

— Relee R.I. 3 C.C- 220 V buc. 408

— Relee intermediare 220 V. buc. 4

— Siguranțe fuzibile buc. 1240

— Becuri oglindate 60—100 V. buc. 1000

— Dulii E. 27. Jimbolia buc. 500

—• Dulii starter buc. 3000

— Stîlpi beton S 16503 buc. 2

— Suporți SCA 15 buc. 5

— Suporți SCA 18 buc. 2

— Suporți SCA 20 buc 12

— Suporți SCA 21 buc. 9

—I a
— Amidol borcane I/I borc. 16

— Bisulfit de sodiu bore. I/I borc. 3

— Bisulfit de sodiu, borc. 1/2 borc. 7

— Bandă de cauciuc pt. mașină vacuum 
kg. 40

— Carbonat de potasiu borc. 1/2 borc. 2

— Capace W.C. mater, plastic buc. 9

— Camfor kg. 100

— Dioctil de titan kg. 25

— Emulsie ulei kg. 100

— Email maro 500 1. kg .20

— Email albastru 500 1 kg. 105

— Email gri 5001 kg. 20

— Email negru kg. 8

— Electrozi sudură PVC kg. 8

— Glicerină tehnică kg. 12

— Pigmenți microlet gelb- kg. 1,300

— Miniu de plumb kg. 8

FOTO FILM :

— Film ORWO pozitiv UP 2 16 mm 
cutii 32

— Peliculă reversibilă UP 21 cutii 96

— Peliculă color UT 13 cutii 70

— Peliculă color YK 18—16 mm cutii 69

— Peliculă AN UP DIN 16 mm. role 145

— Revelator foto cutii 7

CHERESTEA — MATERIALE 
CONSTRUCȚII—PLACAJE

— Pal furniruit 1000x1400x12 buc. 12

— Pal 3660x1830X15 mm. m3. 1,4

4
— Bucșă rulmenți II. 216 buc. 50

— Bucșă N. 316 buc 20

— Cablu ACH PBY 3X25 ml. 1060

— Nitro verde kg. 21

— Nitro galben kg. 16

— Nitro negru 902 kg. 200

— Cablu CY ABY 3x35 ml.680 — Nitro negru kg. 151

— Cablu CY ABY 3x95 ml. 400 — Oxid galben kg. 33

— Cablu ABY 4X16 ml. 1000 — Păr artificial nesortat kg. 11

— Cablu MA YCY 3X240 |ml. 80 — Placă 2000X1000X3 P VC. kg. 10

— Cablu CS 4 AB 4 14x2,5 ml. 100 — Vopsea albastru ulei kg. 7

— Cablu CS Y ABY 48X1,5 ml. 200 — Vopsea albă ulei kg. 300

— Cablu SPB 1 2X10 ml. 100 — Vopsea crom ulei kg. 210

— Stîlpi beton 8005 buc. 3

— Stîlpi beton 11601 buc. 4

— Vopsea galbenă ulei kg. 200

— Vopsea roșie ulei kg. 210

CtNTRIII INFORMA]IONAL
SI Dt CALCUL
5

M. A. I. A. A.
Bd. Expoziției nr. 1 sector 1, 

telefon 18.13.24

oferă din stocuri 
disponibile :

Piese de schimb pentru 
instalația mecanografică de 
tip „Aritma" pentru perfora- 
toare-verificatoare, tabulator, 
sorter mecanic, calculator e- 
lectromecanic, mașini repro
dus cartele.

Stîlpi beton S 11603 buc. 6 — Vopsea gri ulei kg. 180



Rulmenți 954.712 buc. 20

Rulmenți 807.813 bue. 30

Rulmenți KK 586.535 I.G.S. buc. 10

Semicuzineți Tractor buc. 4

Roată dințată buc. 9

Roată dințată buc. 10

Roată dințată buc. 3

Garnitură buc. 70

Bucșă cauciuc buc. 70

Simering 65x90x12 buc. 14

Inel cauciuc buc. 70

Garnitură capac tacleții buc. 5

Roți dințate buc. 13

Brățară tractor buc. 4

Foaie arc II față M. 461 buc. 34

Grup conic buc. 3

Pinion satelit T.V. buc. 11

Pinion planetar I.MS. buc. 8

Bulon arc față buc- 4

Pinion secundar II. buc. 2

Pastilă cap. bară TV buc. 8

Flanșe arb. secundar M. 461 buc. 2

Arcă față M. 461 buc. 2

Cuzineți bielă M. 461 buc. 2

Camă ambreaj 980—100 buc. 27

Pinion dublu buc. 6

Presetupă S. 80—100 buc. 4

Presetupă P. 80—100 buc. 3

Disc ambreaj P. 80—100 buc- 38

Disc 736 S. 80—100 buc. 2

Magneton P. 80—100 buc. 3

Ax furcă S. 80—100 buc. 2

Zale șenilă stg. drp. S. 80—100 buc. 18

Cămăși cilindru P. 80—100 buc. 4

Șurub bielă P. 80—100 buc. 12

Bucșă P. 80—100 buc. 13

Bucșă role P- 80—100 buc. 10

Disc P. 80—100 buc. 7

Bucșă role S. 80—100 buc. 6

Placă cpl. P. 80—100 buc. 34

Arcuri P. 80—100 buc. 27

Siguranță P. 80—100 buc. 4

— Motor electric 380/660 132 kW. 1000 
buc. 2

— Duze P. 80—100 buc. 58

— Duze 2 g. 165—42. I. buc. 6

— Galerii S. 80—100 buc. 3

— Contragreutate S. 80—100 buc- 4

— Furcă S. 80—100 buc. 2

— Furcă S. 80—100 buc. 3

— Furcă P. 80—100 buc. 7

— Disc ambr. 738 NP. buc- 4

— Semidisc planetar P. 80—100 buc. 5

— Suport tacheți S. 80—100 buc. 2

— Palcți S. 80—100 buc. 4

— Termostat S. 80—100 buc. 20

— Ax pinion conic P. 80—100 buc. 2

— Roată motor S. 80—100 buc. 4

— Furcă S. 80—100 buc. 2

— Arc P. 80—100 buc. 4

— Disc presiune P. 80—100 buc. 9

— Disc presiune ambreaj buc. 6

— Capace role P. 80—100 buc. 12

— Capace role superior P. 80—100 buc. 4

— Ax priză ambreaj P. 80—100 buc. 2

— Șaibe P. 80—100 buc. 14

— Pinion P- 80—100 buc. 4

— Pinion S. 80—100 buc. 2

— Pinion S. 80—100 buc. 2

— Filtru S. 80—100 buc. 3

— Pinion S. 80—100 buc. 2

— Carcasă rulmenți P. 80—100 buc- 4

— Manometru ulei, indicator preș, ulei
buc. 85

— Indicator temp, apă termometru apă
bue. 84

— Tije comandă ștergător buc. 5

— Brați ștergăt. parbriz buc. 2

— Tablou bord stg. buc. 2

— Indicator nivel benzină buc. 5

— Suport cu pirghie stg. buc. 12

— Casetă rulmenți buc. 1

— Pinion atac buc. 7

— Ax A CP buc. 1

— Pinion conic P.C.P- buc. 4

— Coroană dințată int. troliu buc. 1

— Capac buc. 5

— Capac buc. 10

— Capac buc. 16

— Inel buc. 20

— Roată dințată buc. 1

— Carcasă A CP buc. 1

— Roată dințată RTU buc. 4

— Casetă trolii buc. 1

— Coroană dințată TPp 5.5 buc. 1

— Coroană dințată int. 5,5 TPP buc. 2

— Coroană dințată buc. 1

— Pinion atac TAP 5,5 buc. 7

— Pinion trolii 5,5 buc. 8

— Pinion TAP buc. 2

— Pinion buc. 1

— Capac buc. 1

— Satelit TPP buc. 3

— Satelit A RM. 49 buc. 2

— Ax buc. 1

— Injector 171/1 buc. 1

— Injector 171/2 buc. 4

— Injector 171/3 buc. 3

— Bucșă excentrică trolii melc buc. 2

— Bucșă excentrică trolii melc buc. 1

— Casetă excentrică 231910 buc. 2

— Pinion Z. 17 buc. 13

— Roți dințată A CP buc. 1

— Casetă excentrică buc. 2

— Roți dințate conice MS. 106. C.B.A. 
buc. 11

— Roată dințată conică MS 108 CB buc. 2

— Roți dințate conice MS. 107 CB buc. 13

— Ax buc. 1

— Ax tambur RTU buc. 2

— Tobă RTU buc. 2

— Pinion RTU buc. 14

— Ax pt. transport buc. 2

Roată dințată buc- 2

->



— Ax buc. 1

— Tambur buc. 2

— Tambur buc. 2

— Tamburi buc. 3

— Bucșă tacheți SR 113 buc. 40

— Arbore Lotru 65 buc. 6

— Bucșă cauciuc M. 113 buc. 40

— Cruci cardan SR. 113 buc. 10

— Piston cilindru sup. servomotor buc. 50

— Siguranță bolți piston buc. 12 

— Bucșe ghidare buc. 2 

— Bucșe arbore buc. 2 

— Pinion pompă ulei buc. 4

— Pinion cond. pompă ulei SR. 113 buc. 1

— Carter cutie viteză buc. 2 

— Bucșă tacheți motor R. buc. 56

— Bușon rezervor benzine SR. 113 
buc. 24

— Dispoziție aprindere L.M. 1210 buc. 139

— Mască buc. 20 

— Sită mică L.M. buc. 236 

— Sită mare buc. 236

— Tije lampă buc. 148

— Rozetă tije lampă buc. 170

— Arc RY 1765 buc. 6 

— Arc buc. 6

— Supape pt. vid. servomotor SR. 113 
buc. 5

— Supape pt. vid. SR. 113 buc. 3

— Supape ambreaj SR. 113 buc. 7

— Bucșă suport arc j. SR 113 buc. 2

— Bridă cu piuliță arc față SR. 113 
buc. 13.

— Ajutor descărcare SR- 113 buc. 3 

— Duze aer. frînă SR. 131 buc. 34 

— Șurub reglaj buc. 8 

— Cilindru cpl. receptor SR. 113 buc. 1 

— Furcă schimbător IV—V. SR 113 buc. 2 

— Jigler principal buc. 2 

— Taluz arc supapă evac. SR. 131 buc. 21

— Pinion conic 25 buc. 3

— Bucșă tacheți Tatra buc. 32

— Siguranță bolți piston buc- 34

— Ace came frînă 3X23,8 Tatra buc. 715 

— Ace 3,5x29,8 Tatra buc. 39 

— Tub protecție Tatra buc. 21

— Bucșă cercel arc spate SR. 113 buc- 3 — Supape compresor SR. 113 buc. 13
— Pinion arb. sec. sit. II. Tatra buc. 4

— Bucșă cercel SR. 113 buc. 2 — Pîrghie fuzetă stg. SMS buc. 4
— Brați bară torsiune Tatra buc- 12

— Suport arc față SR. 113 buc. 49

— Zigler principal SR. 113 (Dize pre
siune) buc. 3

— Rotor pompă apă SR. 131 buc. 18

— Flanșe cu nuturi pinion SR. 113 
buc. 44

— Bucșe canelate buc. 3 

— Capac cutie viteză buc. 2

— Supapă pompă accelerație SR. 113 
buc. 15

— Arbore sec. cu clop. accel. SR. 113 
buc. 1

— Arc S. 1300 buc. 8 

— Bucșă buc. 5 

— Bolți piston S. 1.300 buc. 10 

— Butuc buc. 6 

— 332 Osie buc. 4

— Elemenți filtru benzină SR. 113 10

— Pinion angr. permanentă SR. 113 
buc. 72

— Ax S. 1300 buc- 3
— Arbore secundar buc. 1

— Cap. pompă ulei buc. 1
— Ax buc. 4

— Piston cilindru princip, servomotor 
buc. 3

— Capac lagăr polier buc- 4 1

— Arc conic servom. buc. 6

— Pinion arbore cotit SR. 131 buc. 37 — Disc frînă ambreaj SR. 113 buc. 5

— Pinion distrib- arb. came. buc. 30

— Bucșă bielă motor SR. 131 buc. 1

— Bucșă bielă compr. buc. 8 

— Arc supapă motor SR. 131 buc- 118 

— Culbutor SR. 131 buc. 56 

— Arbore intermediar SR. 131 buc. 1 

— Arbore intermediar SR. 113 buc. 1 

— Pinion arbore secundar SR. 131 buc. 3

— Șurub reglaj buc- 17

— Jigler relou SR. 131 buc. 38

— Jigler de sarcină buc. 19

— Șurub reglaj culbutor SR. 131 buc. 17

— Siguranță bolți piston buc. 88

— Bulon pîrghie deb. SR. 113 buc. 6 

— Resort spt. lung buc. 40 

— Resort infer- buc. 20 

— Placă spate arc buc. 7 

— Rotiță L. M. buc. 75 

— Corp. închizător lampă buc. 40 

— Suport lampă buc. 790 

— Garnitură buc. 40 

— Placă siguranță buc. 100 

— Dop închidere buc. 90 

— Șaibă presiune — lampă buc. 50 

— Apărător cablu — lampă buc. 90 

— Placă marcare — lampă buc. 200

ÎNTREPRINDEREA
„METALICA"
BUCUREȘTI

Str. înclinată, nr. 129 
Telefon : 23 73 80

Livrează imediat:
— redresori 12 V 500 A 

c.c. tip PTG ; rețea de a- 
limentare 3X380 V. c.a. 
pentru acoperiri galva
nice.

— injectoare bloc STAN
DARD tip I ; II ți III mo
dificate și probate conf. 
Decret 620/1973.



RULMENȚI :

— Pinion conic S. 1300 buc. 3

— Pinion cond. S. 1300 buc. 4

— Pinion S. 1300 buc. 3

— Pinion buc- 2

— Bolți de închidere S. 1300 buc. 12

— Simering 38x15x23 S. 1300 buc. 8

— Simeringuri 41x20x21 S. 1300 buc. 7

— Simering 40X15X20 S. 1300 buc. 32

— Disc buc. 6

— Disc presiune S- 1300 buc. 6

— Disc S. 1300 buc. 1

— Supapă S. 1300 buc. 8

— Ax S. 1300 buc. 3

— Zale S. 1300 buc. 28

— Cilindru cămăși față drt. S- 1300 
buc. 4

— Bielă buc. 4

— Roată S. 1300 buc. 3

— Pinion S. 1300 buc. 3

— Contragreutate buc. 4

— Corp S. 1300 buc. 8

— Arc S. 1300 buc. 5

— Filtru buc. 4

— Corp FC 51.100.002 buc. 3

— Corp F.C. buc. 4

— Arcuri 3.332.101. buc. 4

— Farfurie S. 1300 buc. 4

— Roată S. 1300 buc- 2

— Pahar T.C. S. 1300 buc. 8

— Bulon S. 1300 buc. 8

— 1.200 buc. 12

— 32.309 NU 309 buc. 2

3056206—3206 buc. 10

— 21314 buc. 4

— 21-311 buc. 26

— 21.309 buc. 6

— 22224—3524 buc. 13

— 6020 buc. 24

— 6021 buc. 18

— 6222—222 buc. 4

— 6224—224 buc. 17

— 6—408 N.50.408 buc. 36

— 30.15—7215 buc. 28

— 32218—7518 buc. 20

— 32.220.7520 buc. 9.

— 7714 buc. 8

— NU 211 buc. 12

— 11.310 buc. 3

— 2215—N 215 buc. 15

— 50—311 N. 6311 buc. 9

— 836.906 buc. 6

— 8.108—51.108 buc. 18

— 51.101—9101 buc. 15

— 704.904 buc. 17

— 502.998 buc. 10

— 2316 M. buc. 39

— 22226 .3526 buc. 2

— 22.228 buc. 2

— 22234—3534 buc. 2

- 22.312 K. buc. 6

— 22.324 K. buc. 3

— 6017 buc. 27

— 6211 Z. buc. 117

— 6411 N 50411 buc. 73

— 30332—7321 buc. 3

— 32.216—7516 buc. 91

— 7728 buc. 8

— 32214 — NU 214 buc. 2

— RNLL 218 buc 10

— 32320 NU 320 buc. 3

— NU 221 buc. 7

— NU 307 NA buc. 6

- 50—309—6309 IV buc. 30

— 64.805 buc. 225

— 922.205 buc- 21

— 51.117—8117 buc. 5

— 51.226 U. buc. 3

— H. 2312 buc. 9

— 6211 Z. IV buc. 47

— NUP 222 buc. 11

— 402.715 K. buc. 4

— Curele trapezoidale: 22X4250 buc, 20

— idem 13X3150 buc. 37------- -------------------------- -♦
— idem 32X4000 buc. 8

— idem 22X4500 buc. 18

— idem 17X2360 buc. 22

— idem 22X14X4250 buc. 50

— idem 17X1000 buc. 9

— idem 22X2240 kg. 7

— idem 17x2650 kg. 46

— idem 13X4000 kg. 15

— Anvelope cu camere 145X15 buc. 2

— idem 170X13 buc. 5

— idem 175X14 buc. 5 

— idem 900x20 buc. 8

s
— Armături tavan buc. 4

— Baghete sticlă 0 6 8 albastră kg. 86

— Butoaie tablă f. cerc, a 200 litri buc. 60 

— Cuțite rindea diferite 5—35 mm buc. 21

— Cutii carton 44X34X16 (triplu placat, 
buc. 145

— Cutii pliante 30X25X25 buc- 270 

— Cutii carton 80X50x50 buc. 53 

— Capace carton cutii 80X50X50 buc. 159 

— Mingi tenis de masă buc. 126 

— Mangal tip I kg. 500 

— Gevaert ml. 5856 

— Pislă albă 6 mm kg. 4

— Raspele 250—350 mm buc. 36

— Rulmenții seria 6308 buc. 30 

— Țesături Vucava ml. 36 

— Olandină Adina ml. 179 

— Oltenia lat 0,90 m ml. 33



ATRIBUȚIILE RESPONSABILILOR CU 
DISCIPLINA CONTRACTUALA ȘI A 
COMPARTIMENTELOR JURIDICE PEN
TRU ASIGURAREA DISCIPLINEI CON

TRACTUALEDisciplina contractuală cuprinde complexul de activități desfășurate pentru:— pregătirea și formarea raportului contractual ;— executarea obligațiilor contractuale în condițiile legii ;— exercitarea drepturilor izvorîte din contractele încheiate, inclusiv angajarea după caz a răspunderii administrative disciplinare, materiale, contravenționale sau penale, pentru încălcarea obligațiilor contractuale asumate. în acest scop organele tehnico-economice sînt o- bligate să remită organelor juridice în timp util documentația necesară pentru susținerea legală de aceștia a intereselor unității.
Corespunzător acestor obiective, res

ponsabilii cu disciplina contractuală și 
compartimentele juridice au următoarele 
atribuții :

• Atribuțiile responsabilului cu disci
plina contractuală pentru aprovizionare :— urmărește dacă s-a asigurat corespondența dintre necesarul de aprovizionat și planul de aprovizionare aprobat, respectiv corespondența dintre planul de aprovizionare aprobat și primirea repartițiilor pentru produsele care circulă pe această bază, sesizînd șefului serviciului eventualele diferențe spre a se stărui pentru înlăturarea lor (acolo unde necesitățile o impun) ;— urmărește dacă, după primirea repartițiilor s-au emis la timp comenzile și specificațiile cuvenite, sau dacă acestea s-au emis în timp util pentru produsele care se contractează fără repartiții;— urmărește dacă s-au primit de la furnizori contractele în baza repartițiilor și a comenzilor și sesizează pe șeful serviciului de neregulile constatate ;— verifică Ia contractele primite concordanța datelor acestora, cu specificațiile din repartiții și comenzi ;— urmărește semnarea și restituirea la timp a contractelor și formularea obiec- țiunilor (cînd este cazul), răspunsul la încercările de conciliere și derularea legală a procedurii pentru soluționarea neînțelegerilor precontractuale;— păstrează evidența repartițiilor primite, a comenzilor emise și a încheierii 

tuturor contractelor pe baza acestora:— urmărește executarea contractelor și sesizează bilunar (la 15 și 30) șefului de serviciu eventualele restante.
• Atribuțiile responsabilului cu disci

plina contractuală pentru desfacere :— urmărește asigurarea portofoliului de comenzi și corelarea planului de desfacere cu planul de producție, primirea repartițiilor și a comenzilor, precum și folosirea integrală și cu maximum de e- ficiență a capacităților de producție;— urmărește primirea comenzilor pentru produsele care se contractează pe bază de specificație ;— urmărește executarea obligațiilor de a se încheia contracte pentru orice produse pe care unitatea respectivă le fabrică sau le poate asimila în termenul cerut de beneficiar, cu respectarea priorităților cerute de lege ;— urmărește emiterea proiectelor de contract în termenul legal, semnarea și primirea contractelor de la beneficiari ; urmărește derularea legală a procedurii soluționării neînțelegerilor precontrac- tuale în cazul primirii contractelor semnate de beneficiari cu obiecțiuni ;— urmărește evidența repartițiilor primite și a încheierii tuturor contractelor pe baza acestora ;— urmărește executarea contractelor și sesizează bilunar (la 15 și 30) șefului de serviciu eventualele Restanțe ;— urmărește ca la livrări să se satisfacă întâi termenul curent ș,i să se livreze în contul restanțelor numai în măsura în care producția și stocurile permit recuperarea acestora ;— sesizează șefului de serviciu (birou) orice neregularități și deficiențe constatate la livrări și ca urmare a îndeplinirii atribuțiilor sale de responsabil cu disciplina contractuală.
• Atribuțiile responsabilului cu disci

plina contractuală pentru export-import:— urmărește primirea planului și a documentațiilor pentru import-export;— urmărește executarea obligațiilor de a se încheia contracte pentru livrări la export și pentru efectuarea importului conform planului, cu respectarea priorităților legale;— urmărește primirea comenzilor și a specificațiilor de la întreprinderile de comerț exterior, emiterea contractelor în termen legal și restituirea de către beneficiari a contractelor semnate ;— sesizează neprimirea la timp a specificațiilor în adîncime și stăruie pentru urgentarea trimiterii acestora de către întreprinderile de comerț exterior, pentru a asigura posibilitatea contractării la timp a materiei prime necesare respectării contractului la export ;

— ține evidența contractelor de import-export încheiate ;— urmărește executarea contractelor de comerț exterior (import-export) și sesizează (pe termene și lunar) șefului de serviciu eventuala nerespectare a contractelor.
• Atribuțiile responsabilului cu dis

ciplina contractuală pentru investiții și 
reparații capitale :— urmărește primirea planului de investiții și a celui de reparații capitale:— urmărește și stăruie pentru emiterea la timp a comenzilor către proiec- tanții și executanții de lucrări, emiterea la timp a contractelor de către aceștia, formularea obiecțiunilor (cînd sînt necesare), restituirea la timp a contractelor semnate și efectuarea concilierilor în termenele legale ;— ține evidența contractelor pe categorii de investiții și reparații capitale ;— urmărește executarea contractelor și sesizează eventualele deficiențe șefului serviciului mecanic șef-investiții.

• Personalul juridic are următoarele 
sarcini în legătură cu disciplina contrac
tuală :— asigură instruirea angajaților chemați să contribuie, după caz, la organizarea, îndrumarea și controlul, precum și la îndeplinirea obligațiilor contractuale prim : precizarea procedurii și a termenelor de încheiere a contractelor economice ; acordarea asistenței juridice pentru rezolvarea neînțelegerilor precon- tractuale dacă obiectul neînțelegerilor îi formează clauzele juridice ; clarificarea regulilor de primirea—predarea mărfurilor (recepție, autorecepție, verificare cantitativă și calitativă a mărfurilor la intrarea și ieșirea din depozit), a regulilor de expediere și transport, răspunderea cărăușilor, procedura de rezolvare a reclamațiilor etc. ;— vizează toate contractele de aprovizionare și desfacere, contractele de proiectare și de antrepriză, actele adiționale Ia acestea ;— formulează acțiunile sau după caz apărările necesare, în baza actelor primite de la organele tehnico-economice, pentru asigurarea drepturilor și respectarea obligațiilor izvorîte din contractele încheiate ;— urmărește aplicarea normelor de disciplină contractuală, în vederea prevenirii litigiilor și pagubelor materiale ;— sesizează conducerii întreprinderii abaterile (constatate sau reflectate în ho- tărîrile arbitrale sau judecătorești pronunțate în litigiile întreprinderii) și face prelucrarea acestora cu cei vizați.

Octavian A. POPESCU
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CONTRACTELE ECONOMICE ÎN SEC
TORUL E.C.—C.F.R.Unitățile E.C.—C.F.R. execută pentru beneficiari operații complexe cuprinzînd diferite prestații în legătură cu primirea și expedierea mărfurilor. Asemenea prestații se efectuează în temeiul contractelor pe care E.C.—C.F.R. le încheie cu unitățile economice.După părerea noastră, acest contract este distinct de acela în temeiul căruia se execută transportul pe calea ferată a mărfurilor expediate sau primite. în sprijinul punctului de vedere afirmat se poate invoca, în primul rînd, aspectul de formă aii încheierii unor contracte deosebite, unul pentru activitatea de prestații specifică E.C.—C.F.R., altul pentru transportul feroviar. în al doilea rînd, obiectul celor două contracte este, așa cum S-a văzut, diferit. In al treilea rînd, dispozițiile legale care guvernează transportul feroviar nu sînt aplicabile — datorită specificității reglementării — prestațiilor E.C.—C.F.R.Dintre clauzele contractuale prezintă importanță deosebită cele privitoare la cantitatea de marfă de manipulat într-o unitate de timp ca și felul mărfurilor care formează obiectul prestațiilor contractate-Astfel, unele mărfuri datorită volumului, greutății sau altor proprietăți intrinseci, sînt excluse din sfera prestațiilor E.C.—C.F.R., unitățile expeditoare și primitoare avînd obligația de a asigura manipularea, respectiv încărcarea și, după caz, descărcarea mărfurilor respective.Cît privește tonajul contractat pe unitate de timp, E.C.—C.F.R. îi revine obligația de a efectua prestațiile în limitele acestui tonaj, avînd a răspunde de urmările neîndeplininii obligațiilor sale. De seori, aceste urmări se concretizează în taxele de locații pe care C F.R. le încasează pentru nerespectarea termenelor de încărcare și descărcare a vagoanelor. încălcarea obligațiilor contractuale de către E.C.—C.F.R. poate determina anularea acestor taxe de locații, atunci cînd între nerespectarea termenelor menționate și încălcarea acestor obligații există un raport de la cauză la efect. Anularea nu are loc datorită unei pretinse unicități a raportului contractual (transport feroviar — prestații E.C.—C.F.R.), ci din pricina faptului că atît unitățile E.C.— C.F.R. cît și stațiile cane aplică taxele de locații sînt unități lipsite de personalitate juridică din cadrul aceleiași regionale de cale ferată.O clauză frecvent întîlnită în contractele de prestații încheiate cu E.C.—C.F.R. prevede că mărfurile sosite peste cotele contractate lunar se manipulează și se camionează de executant, în limita posibilităților acestuia. Insă, după realizarea 

cotei lunare contractate, dacă executantul nu are posibilitatea deservirii în continuare, este obligat să avizeze imediat telefonic și apoi în scris pe beneficia,? despre aceasta, urmînd ca de la data avizării beneficiarul să asigure manipularea și transportul cu mijloace proprii a cantităților de mărfuri care depășesc cotele contractate.în legătură cu asemenea cantități de mărfuri sosite peste cota lunara, s-a pus problema dacă răspunderea E.C.—C.F.R., pentru neefectuarea prestațiilor, poate fi angajată.Prin Decizia Primului Arbitru de Stat nr. 389/1975 s-a precizat că, deși problema răspunderii se pune în legătură cu mărfuri ce depășesc cota lunară contractată, E.C.—C.F.R. nu este apărat de răspundere atunci cînd nu comunică beneficiarei prestației depășirea cotei contractate. Soluția își are temeiul în clauzele contractuale și ține seama de faptul că, potrivit specificului raportului dintre părți, beneficiarul are obligația de a se îngriji pentru descărcarea la termen a vagoanelor numai dacă E.C.—C.F.R. îi comunică că nu înțelege să execute prestațiile peste cantitatea contractată. în lipsa unei asemenea comunicări, nu i se poate imputa beneficiarului faptul că nu s-a preocupat de respectarea termenelor tarifare de încărcare—descărcare.
H MATEI.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE 
PĂRȚILOR IN CADRUL RAPORTURI

LOR CONTRACTUALE DE IMPORTRaporturile juridice privind importul de produse prezintă particularități determinate de reglementările speciale care le sînt aplicabile și de incidența contractului extern asupra raporturilor contractuale interne.Datorită acestui fapt, drepturile beneficiarului de import sînt limitate, în mod indirect, și de prevederile contractului extern. Prin efectul legii și prin modul cum se configurează conținutul raportului contractual intern, drepturile beneficiarului de import nu pot fi exercitate fără considerare la reglementările cuprinse în contractul extern. De pildă, pretențiile deri- vînd din constatarea unor diferențe cantitative sau calitative la mărfurile primite din import nu pot fi valorificate cu succes decît cu condiția încheierii unui act de constatare în condițiile de fond și de formă opozabile furnizorului extern. Adi

că, se impune, în asemenea cazuri, respectarea condițiilor stipulate în contractul extern referitor la constatarea deficiențelor calitative și a diferențelor cantitative. De asemenea, în legătură cu reclamare^ lipsurilor cantitative — calitative se impune respectarea termenelor de reclama- ție prevăzute în contractul extern sau în reglementările internaționale aplicabile în raporturile cu partenerul străin.Desigur că aceste obligații revin beneficiarului de import în situația cînd conținutul contractului extern a fost stabilit cu respectarea dispozițiilor Decretului nr. 686/1973 privind asigurarea calității produselor provenite din import iar clauzele contractului extern au fost făcute opozabile beneficiarului de import și au fost aduse la cunoștința acestuia.Cele de mai sus nu trebuiesc însă înțelese în sensul că beneficiarul de import trebuie să accepte orice poziție, chiar discreționară, a furnizorului extern, privind pretențiile derivînd din lipsurile cantitative sau calitative constatate.întreprinderile de comerț exterior și — în general — unitățile cu atribuții de comerț exterior trebuie să aibă o comportare activă în valorificarea unor astfel de pretenții. Făcînd legătura între furnizorii străini și unitățile din țară beneficiare de importuri, întreprinderile și unitățile menționate nu se pot complace într-o atitudine pasivă în cazul cînd partenerii externi refuză, în mod nejustificat, satisfacerea pretențiilor părții române întemeiate pe constatarea unor lipsuri cantitative sau calitative.După cum a reținut și primul arbitru de stat, prin Decizia nr. 313/1975, în îndeplinirea sarcinilor ce le revin potrivit art. 24 din Legea nr. 1/1971, întreprinderile specializate de comerț exterior trebuie să ia toate măsurile și să depună toate diligențele nu numai legat de încheierea contractului extern, dar și de a determina executarea acestuia în condițiile stabilite, urmărind pe parcurs modul în care are loc executarea, stăruind ca partenerul extern să-și respecte întocmai o- bligațiile și valorificînd împotriva lui toate drepturile ce îi conferă puterea obligatorie a contractului încheiat.în speță, s-a reținut că unitatea cu a- tribuții de comerț exterior nu a depus toate diligențele pentru a obține de la furnizorul extern suma corespunzătoare valorii lipsurilor cantitative constatate de către beneficiarul de import la primirea mărfurilor.Drept urmare, s-a decis că Arbitrajul în mod îndreptățit a angajat răspunderea acestei unități pentru plata daunelor echivalente cu suma ce nu s-a recuperat de la extern.
I. ICZKOVITS
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RĂSPUNDEREA MATERIALĂ PENTRU 
DEGRADAREA ECHIPAMENTULUI 

DE PROTECȚIEArt. 14 din H.C.M. nr. 304/1975 (Buletinul Oficial partea I din 21 aprilie 1975) aduce o importantă derogare în aplicarea prevederilor Decretului nr. 220/1960 și respectiv H.C.M. nr. 532/1963. Dată fiind frecvența situațiilor reglementate de norma legală citată și interesul care-1 prezintă pentru unitățile economice, vom insista asupra acestei norme de drept.Este cunoscut că în baza prevederilor Decretului nr. 220/1960 stabilirea valorii pagubelor aduse avutului obștesc se face în funcție de faptul dacă bunurile lipsă sau degradate sînt sau nu în circuitul comercial. în cazul cînd bunurile respective au prețuri de livrare, valoarea pagubei se stabilește la nivelul acestor prețuri, iar în situația că bunurile au numai prețuri de producție, valoarea prejudiciului se determină prin aplicarea unui coeficient diferențiat prevăzut de H.C.M. nr. 532/1963.Derogînd de la aceste dispoziții, art. 14 din H.C.M. nr. 304/1975, prevede că echipamentul de protecție degradat din vina persoanei beneficiare se va imputa la contravaloarea sa după scăderea uzurii normale pînă în momentul înlocuirii.în baza acestei prevederi legale derogatorii, unitățile interesate vor lua în calcul contravaloarea echipamentului de protecție astfel cum apare în evidența contabilă, fără a-i mai aplica coeficienții de corecție stabiliți prin H.C.M. nr. 532/ 1963, chiar dacă bunul respectiv are numai preț de producție.
J. COSTIN

~|
MBALAJf * TRANSPORT |

PRECIZĂRI PRIVIND ACȚIONAREA 
CĂII FERATEArt. 85 din Regulamentul de transport C.F.R. reglementînd exercitarea dreptului la acțiune contra căii ferate, stabilește regula potrivit căreia dreptul de a acționa aparține expeditorului, atît timp cît el are dreptul să modifice contractul de trans- port și apoi, destinatarului, din momentul în care a primit scrisoarea de trăsură ori și-a valorificat drepturile care îi aparțin 

în virtutea art. 61 din regulamentul amintit.Acțiunea se introduce împotriva regionalei de cale ferată de care aparține după caz, stația de expediere sau stația de destinație.Expeditorul — în cazul cînd el este cel îndreptățit a se îndrepta împotriva cărăușului — poate cesiona dreptul la acțiune destinatarului, după cum și invers, destinatarul, titular al dreptului de a acționa, poate cesiona acest drept expeditorului.Pentru a produce efecte juridice, asemenea cesiuni se impun a fi făcute în- lăuntrul termenului de prescripție, prin acte exprese.în ipoteza unei cesiuni valabile, se pune problema unității de cale ferată ce poate fi acționată de către beneficiarul cesiunii.De pildă, în cazul cesionării dreptului la acțiune de către destinatar în favoarea expeditorului, față de care regională de căi ferate trebuie introdusă acțiunea ? Față de cea pe a cărei rază teritorială se află stația de expediere sau față de cea care are în subordine stația de destinație?în rezolvarea acestei probleme trebuie să avem în vedere faptul că expeditorul nu valorifică, în exemplul dat, drepturile sale proprii derivînd din contractul de transport. Transportul fiind eliberat la destinație, expeditorul nu mai are dreptul de a acționa calea ferată, după cum a rezultat din cele arătate mai sus.Așadar, expeditorul acționează în baza cesiunii primite de la destinatar, iar nu în nume propriu, ceea ce determină concluzia că dreptul la acțiune îl poate exercita numai față de regionala de căi ferate de care depinde stația de destinație.Intr-un exemplu invers, vom ajunge la concluzia că dreptul la acțiune cesionat de la expeditor la destinatar va îndreptăți pe acesta din urmă să acționeze numai regionala de căi ferate pe a cărei teritoriu se află stația de expediere.Observarea acestei reguli de către unitățile economice prezintă o considerabilă importanță practică întrucît în caz contrar, se ivește pericolul prescrierii dreptului la acțiune împotriva căii ferate.Astfel, expeditorul, căruia i s-a cesionat dreptul la acțiune de către destinatar, a introdus acțiunea la limita termenului de prescripție prevăzut de art. 4 lit. e din Decretul nr. 167/1958, împotriva regionalei de cale ferată de care depinde stația de expediție. Introducerea în cauză a regionalei de cale ferată pe raza căruia se află stația de destinație s-a solicitat după împlinirea termenului de prescripție. în această situație, față de prima regională de căi ferate, acțiunea a fost respinsă ca fiind formulată de o unitate lipsită de calitate, iar față de a doua regională — pe care reclamanta era în drept a o acționa — acțiunea a fost respinsă ca prescrisă.

Soluția este justă, deoarece, astfel cum s-a reținut de către primul arbitru de stat, prin Decizia nr. 461/1975, faptul că, prima regională de căi ferate a fost acționată în termen nu a putut întrerupe cursul prescripției față de cea de-a doua regională, întrucît cel ce pretinde o despăgubire de la cărăuș trebuie să se adreseze numai unității competente să soluționeze pretenția, principiul cărăușului unic neputînd suplini această normă procesuală.
I. ICZKOVITS

IN LEGĂTURĂ CU EVIDENȚA UNOR 
ANUMITE TERENURI DEGRADATE ȘI 

TERENURILOR IN PANTĂ

Terenurile degradate, precum și tere
nurile în pantă, prin problemele specifice pe care le ridică în ansamblul măsurilor pentru raționala folosire a pământului, au impus ținerea unei evidențe separate.Datele furnizate de această evidență sînt esențiale pentru operațiile de ameliorare continuă a solului, în vederea obținerii unor recolte tot mai bogate de pe suprafețe de pământ ale căror însușiri intrinseci sau forme de relief, fac necesare condiții speciale.Pe de altă parte, degradările fiind susceptibile de ameliorare, iar pantele de schimbare, datele înregistrate în această evidență trebuie reactualizate anual.Categoriile de terenuri degradate, menționate în partea superioară a fișei de e- vidențe, sînt în număr de 11 și anume : 
terenuri cu exces de apă temporar, tere
nuri cu exces de apă permanent, terenuri 
acide, terenuri saraturoase, terenuri nisi
poase, terenuri cu eroziune de suprafață, 
terenuri cu eroziune de adincime, terenuri 
cu alunecări și prăbușiri, terenuri colma- 
tate cu pietriș și bolovăiniș, terenuri pie
troase și stîncoase, terenuri cu degradări 
artificiale.în instrucțiunile date de organele de resort sînt indicate elementele caracteristice pentru încadrarea în fiecare din aceste categorii a terenurilor care prezintă anumite defecțiuni pentru producția agricolă sau silvică.Astfel, prin „terenuri cu exces de apă temporar" se înțeleg terenurile inundabile periodic, fie prin revărsarea apelor, fie prin ridicarea la suprafață a pânzei de apă freatică.



• CURIER • CURIER • CURIER • CURIER# CURIER • CURIER#

în categoria „terenuri eu eroziune în a- dîncime" se vor înregistra ogașele, rave- nele și torenții ca formațiuni izolate, precum și terenurile ogăsate sau ravenate cînd distanța dintre două formațiuni este mai mică de 20 m.„Terenurile cu degradări artificiale" sînt cele pe care s-au făcut gropi de împrumut sau depuneri de reziduuri ori deșeuri.Precizăm că în această evidență nu sînt prinse decît terenuri care figurează la folosințe agricole și silvice, nu și altele, cum ar fi cele încadrate la „drumuri1' și „construcții" pentru că ele nu interesează, potrivit scopului urmărit prin această inventariere, decît în raport cu agricultura și silvicultura.Pe orizontala fișei figurează categoriile de folosință agricole (arabil, pășuni, finețe, vii, livezi) terenuri agricole (total, din care în perimetre amenajate), terenuri neagricole *) (total, din care neproductiv), total general, observații.La incidența dintre linia orizontală și cea verticală se înscrie suprafața în ha și ari corespunzătoare datelor obținute prin studii pedologice și topografice (se pot consulta, spre pildă, memoriul agro- pedologic sau agrochimie, cartograma eroziunii, cartograma reliefului, proiectul de organizarea teritoriului etc.), precum și pe baza observațiilor la teren.Suprafețele de teren afectate de diferite fenomene de degradare se stabilesc potrivit unei tehnologii de strictă specialitate (prin copiere din anumite documentații, prin planimetrare sau calcule geometrice) asupra cărora nu este locul să insistăm. Rolul inginerului agronom este major în întocmirea corectă a evidenței terenurilor degradate.Pentru a pune capăt succintelor informații în legătură cu evidența terenurilor degradate — expunere care nu are alt scop decît de a informa și sugera interesul practic ce prezintă cunoașterea situațiilor de acest gen pentru unitățile agricole și pentru agricultură în general — a- rătăm că în cazul cumulului de degradări, suprafețele respective se înscriu la categoria corespunzătoare procesului major de degradare.Partea inferioară a fișei din evidența pe care o expunem, se referă la „terenurile în pantă".După gradul de înclinare au fost fixate 6 categorii de asemenea terenuri (sub 5%; 5%—10% : 10%o—2O%o ; 20—30% ; 30%— 45% ; peste 45%). Categoriilor de terenuri în pantă înșiruite în fișă pe verticală le corespund pe orizontală, aceleași rubrici ea și pentru partea superioară a fișei referitoare la terenurile degradate.Potrivit indicațiilor date de specialiștii cadastrali din MAIAA, stabilirea categoriilor de pantă se face pe baza planurilor topografice cu curbe de nivel sau prin măsurători cu eclimetru.

întrucît terenul în pantă interesează în mod decisiv mecanizarea lucrărilor agricole, suprafețele nemecanizabile datorită înclinării pantei se evidențiază separat, fă- cîndu-se mențiune la rubrica „observații".Fișa de evidență despre care am vorbit în această secțiune conține două totaluri generale : pentru terenuri degradate și pentru terenuri în pantă.Datele furnizate de evidența terenurilor degradate și a terenurilor în pantă formează elemente certe pentru planificarea măsurilor necesare în scopul ameliorării solului, sporirii potențialului de producție agricolă și silvică, în special.
Dr. Radu GHERGHINESCU

*) De regulă cele eu folosință silvică.

• ÎNTREPRINDEREA AUTOBUZUL 
BUCUREȘTI întreabă dacă o persoană care a suferit o condamnare ce-i interzice accesul la o funcție gestionară sau de control financiar intern și a fost reabilitată judiciar ulterior poate fi sau nu încadrată în corpul de control financiar intern ?întrebarea nu-și găsește o soluție explicită și expresă în legislația în vigoare motiv pentru care, în cazul de față urmează a se aplica prevederea cu caracter general din art. 133 Cod penal. Norma citată prevede că reabilitarea face să înceteze decăderile și interdicțiile precum și incapacitățile care rezultă din condamnare. Drept uirmare, persoana în cauză are îndreptățirea (vocația) de a fi încadrată în corpul financiar intern. Vă evidențiem că unele ministere și organe centrale au considerat că încadrarea una? asemenea persoane trebuie făcută cu deosebită atenție și cu un înalt simț de răspundere-

• BERLOGEA VALERIA, TIMIȘOARA întreabă de cînd începe să curgă termenul de prescripție în ce privește sumele consemnate în bancă.Decretul nr. 1167/1958 cu privire la prescripția extinctivă nu reglementează în mod expres situația expusă de dv., astfel încât în cazul de față urmează a fi aplicate instrucțiunile Băncii de Investiții nr. 9/1971. în art. 102 lit. e se prevede că termenul de prescripție începe să curgă de la data expedierii înștiințării, adică, în speța de față, de la 29 martie 1972. Prin consecință prescripția de 3 ani s-a împlinit.în conformitate cu art- 19 din Decretul nr. 167/1958 puteți face cerere de repunere în termen la instanța competentă.
C. J.

• NICOLAE GIIIDIȘ, HUNEDOARA — Potrivit prevederilor indicatoarelor tarifare de calificare, comisia tehnică de încadrare și promovare a muncitorilor din unitate, are competența să stabilească dacă activi’|| tatea prestată într-o anumită meserie poate fi considerată înrudită cu o altă meserie- în acest caz, în vederea promovării într-o categorie superioară, se ia în considerare în calculul vechimii în meserie minim necesare, activitatea desfășurată în ambele meserii înrudite.Menționăm că, ținînd seama de caracteristicile specifice, total diferite, ale proceselor tehnologice din industria de prelucrare a lemnului, față de cele din industria sticlei, Ministerul Muncii a opinat, pînă la aplicarea Legii nr. 12/1971, că meseriile respective nu sînt înrudite.Potrivit anexei 1 la legea sus-menționa- tă, muncitorul calificat la locul de muncă cu 10 ani vechime în meserie, poate fi încadrat în categoria a 5-a. Promovarea în categorie este supusă și celorlalte condiții prevăzute de art. 22 din legea sus-mențio- nată.
I. S.

CITITORI I
Pentru a îmbunătăți conținutul rubricii 

Curier economic legislativ vă invităm să ne 
scrieți pe adresa redacției :

• Ce teme doriți să fie tratate ?
• La ce întrebări doriți să primiți consul

tații juridice ?
De asemenea, vă invităm să ne trimiteți 

comentarii sau adnotări privind soluții arbi
trate și judecătorești de interes general, care 
vor fi publicate.

Z ......................... .

revista, 
economica
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PREZENTĂM-.

PRODUSELE ÎNTREPRINDERII INOX-BUCUREȘTI

Unitatea ale cărei produse dorim 
să le prezentăm în continuare împli
nește anul acesta 21 de ani de ac
tivitate industrială.

In acest timp s-a specializat în fa
bricarea de tacimuri, obiecte tăioase, 
articole sportive etc.

Odată cu specializarea, colectivul 
de muncă de la întreprinderea INOX 
— București a ținut să completeze în 
permanență lista produselor reali
zate, asimilînd noi și noi produse.

S-a ținut seama, evident, de satis
facerea cerințelor pieței, de cererea 
tot mai mare de mărfuri agreate de 
consumatori.

Cuvîntul de ordine al colectivului 
de la INOX este CALITATEA. In ju
rul acestui cuvînt se desfășoară în
treaga activitate din unitate, pentru 
ca produsele ce poartă marca INOX 
să se situeze la cel mai înalt nivel, 
să concureze produsele similare de 
pe piața mondială.

Gama produselor numără cîteva 
mii de articole. Vom prezenta însă 
succint numai grupele de produse fa
bricate de întreprinderea bucureștea- 
nă :

B-dul Tudor Vladimirescu nr. 29 
Sector 6 București 

Telefon : 31 18 18 ; 31 18 10

• TACIMURI — arqintate, croma- 
te, inoxidabile

0 FOARFECE — de uz casnic, croi
torie, agricultură
• BRICEGE — speciale, inoxidabi

le, din otel carbon
• ARTICOLE COSMETICE - pen

sete, pile, clește pentru întors gene

• ARTICOLE DE MENAJ - supor
turi, tăvi, deschizătoare cutii
• ARTICOLE SPORTIVE - pentru 

pescuit și vînătoare, patine de diferite 
tipuri, inclusiv patine cu rotile

Un cadou util și de bun gust 
nu poate fi decit o garnitură 
completă de tacimuri INOX

Un decor traditional trebuie 
completat și cu tacîmurile co
respunzătoare care poartă mar
ca INOX

O masă festivă fără tacimuri 
INOX, din argint masiv, pierde 
din ambianță

Cosmeticieni ! Croitori ! 
Cooperatori !

Folosind produsele INOX vă 
ușurați munca

Patinatorii amatori pot ajun
ge la performanță grație pati
nelor fabricate la INOX

Pescari ! Ați aflat ?
Peștele „mușcă" numai dacă 

folosiți uneltele de pescuit INOX


