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SUPLIMENTnr. 26
27 iunie 1975

* Buletinul Oficial partea I nr. 
50 din 30 mai 1975 publică :

— Decretul nr. 51 1975 al Con
siliului de Stat cu privire la stabi
lirea programului de funcționare a 
unităților comerciale și de alimen
tație publică ;

— Decretul nr. 54 1975 al Consi
liului de Stat cu privire la reparti
zarea in producție a absolvenților 
instituțiilor de învățămint superior 
de la învățămintul de zi.

* Buletinul Oficial partea I nr. 
52 din 31 mai 1975 publică :

— Decretul nr. 52 1975 al Consi
liului de Stat privind participarea 
unităților economice române la so
cietăți mixte in străinătate ;

— Decretul nr. 55 1975 al Con
siliului de Stat pentru modificarea

FIȘIER
LEGISLATIV

Legii nr. 7/1974 cu privire la rea
lizarea, exploatarea, întreținerea și 
finanțarea amenajărilor de irigații 
și a celorlalte lucrări de îmbună
tățiri funciare.

• Buletinul Oficial partea 1 nr. 
53 din 4 iunie 1975 publică :

— Decretele nr. 56/1975 și nr. 
57 1975 ale Consiliului de Stat pri
vind pregătirea de conducători au
to profesioniști și respectiv condu
cători auto amatori ;

— Decretul nr. 70/1975 al Consi
liului de Stat privind unele măsuri 
referitoare la organizarea și siste
matizarea zonelor și platformelor 
industriale, precum și la proiecta
rea și realizarea obiectivelor de in

vestiții.

ÎNTREPRINDEREA DE FRIGIDERE- GÂEȘTI

OFERĂ: 
C GRANULE A.B.S.

Prețul: 12 lei/kg (potrivit Ordinului

Ministerului Industriei Chimice, nr. 2079/1974).

ÎNTREPRINDEREA DE CÎNEPĂ 
SÎNNICOLAUL MARE — 

județul Timiș
produce ți livrează pe bază de comandă fermă (fără repartiție) :

PLĂCI AGLOMERATE DIN PUZDERIE 

DE CÎNEPĂ (PAP)

• Format : 3660x1830 mm

• Grosimi : 8 ; 12 ; 16 ; 19 ; 25 ; 30 mm

• Caracteristici tehnice : similare cu cele ale PAL-uIui, avînd 
densitate de 550—600 kg mc

• Prețurile de livrare sint mai avantajoase decît ale produsei 
similare.

RUBRICA „CURIER ECONOMIC LEGISLATIV** 
CUPRINDE:

Analiza cauzelor care au determinat abateri de la indicatorii < 
eficiență planificați • Normele de drept privind participarea la societc 
mixte în străinătate O Răspunderea materială pentru daunele genera 
de holărîrile ilegale luate de organele colective de conducere, privii 
retribuirea muncii 9 întrebări și răspunsuri.



OFERĂ ÎNTREPRINDERILE:

FABRICA DE MAȘINI-UNELTE 
ȘI AGREGATE BUCUREȘTI 

Bd. Muncii, 250 
Telefon : 43 04 15

ÎNTREPRINDEREA 
DE VAGOANE 

DROBETA — TURNU SEVERIN

3 ȘANTIERUL NAVAL OLTENIȚA 
Str. Portului 26

ÎNTREPRINDEREA de stat 
PENTRU IMPRIMATE

4
ȘI ADMINISTRAȚIA 

PUBLICAȚIILOR
— I.S.I.A.P. —

Piața Scînteii, nr 1 
Telefon : 18 05 31

— Tablă oțel inoxidabil 4864 10L. kg. 200

— idem 4864 1,5 OL. kg. 50

— idem 4864 2 OL kg. 100

— idem 4571 4 OL. kg. 100

— idem 4864 5 OL. kg. 200 

— idem 4864 6 OL. kg. 300 

— idem 4864 8 OL. kg. 400 

— idem 4864 10 OL. kg. 500 

— idem 4864 12 OL. kg. 800 

— idem 4864 14 OL. kg. 400 

— idem 4864 16 OL. kg. 400 

— Țevi plumb 0 54x2 kg. 200

— Tablă aluminiu 1 kg. 800

— Otel arc 95 130X130 kg. 10.000

— idem 8 0 16 kg. 200

— idem 15 MOMC 12 30X30 kg. 1000

— idem 15 MOMC 12 45X11 kg. 800

— idem 34 MOC 15 0 36 kg. 1000

— idem 21 MOMC 12 0 36 kg. 476

— idem 18 MC 10 0 45 kg. 1300

— idem M 50 0 50 kg. 1000

— idem 21 MOMC 12 45X45 kg. 580

— idem 18 MOMC 13 45X45 kg. 1500

— idem 34 MOCN 15 45X45 kg. 1500

— idem al 37 60X40 kg. 1000

— 18 MOCM 13 80X40 kg. 2000

— idem arc 6 100X16 kg. 1200

— idem arc 60 120X16 kg. 1300

— idem arc 37 150X8 kg. 1400
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— Inel sig. Grower M.5 kg. 37

— Piuliță M.6 kg. 200

— idem M.10 pătrate kg. 200

— idem M.16 kg. 942

— idem M.18 crenelate kg. 23

— idem M.24 crenelate kg. 2000

— Tablă neagră 16—GS 8x200X10000
kg. 4478

— Oțel pătrat 30x30 — OL.37 KP kg. 3490

— idem 100X100 — OLC.15 kg. 1737

— Țeavă 48X10 — OLT.65 ml. 75

— idem 60X3,5 — OLT.35 ml. 136

— Tablă 26X1400X4000 kg. 4495

— Țeavă 38X4,5 — OLT.35 ml. 202

— idem 38X5,5 — OLT 35 |ml. 193

— idem 60 X 4,5 — OLT. ,35 ml. 2680

— idem neagră 1 1/4 ml. 475

— Oțel lat 40X16—OL. 38 kg. 166

— idem 35x8 — OL. 37-ln kg. 200

— idem 50X10—OLC.15 kg. 7605

— idem 50X12—OLC.15 kg. 11988

— idem 60X8—OL.37—3K kg. 1605

— idem 100x16—OL. 52 kg. 226 

— idem 140X8—OL. 37 kg. 251 

— idem 140 X 40—OL. 38 buc. 400 

— idem 150X12—OL.42 kg. 765 

— idem 18X20—OL.37 kg. 25

— Cuie 4 cm kg. 20 

— idem 5 cm kg. 20 

— idem 6 cm kg. 15 

— idem 8 cm kg. 30 

— idem 10 cm kg. 23 

— Cuie tablă kg. 7,7 

— Drucăre ou șilduri buc. 44

MOTOARE

— 0,55/3000 r/m 220 380 V 50Hz flanșate 
buc. 9

— 22 kW 1500 r/m 220/380 V 50Hz flan
șate buc. 3

— 45 kW 1500 r/m 380/560 V 50Hz eu tal
pă buc. 3

— 0,55 kW 1500 r/m 220/380 V 50Hz flan
șate buc. 35

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

— 15 kW 1500 r/m 220/380 V 50Hz flanșat 
buc. 10

— 30 kW 1500 r/m 220/380 V talpa și 
axul canelat buc. 4

— 11 kW 3/6 flanșă buc. 14

— 30 kW 3/6 V talpă buc. 4

— 7,5 kW 1000 r/m 2/3 2 capete ax talpă 
buc. 30

— idem 0 105X2,5 kg. 150 — idem 60X8—OL.37—3K kg. 1605 — Globuri heliograf buc. 25

— Țevi constr. OLT 350 10X1,5 kg. 100 — idem 60X10—OLC.60 kg. 2700
9



— Pistoale vopsit Wagner buc. 4 — Rezist. PEV 15—620 Ko buc. 100

— Apărătoare cuțit abrich buc. 5 — idem 40—1,6 Ko. buc. 59

— Aparat reanimare [buc. (1
— idem 15—3,5 Ko. buc. 119

— Releu DT—115 buc. 15

TEXTILE ♦ PIELEă

— Măști pentru praf [buc. 15 

— Sifoane verticale buc. 20 

— Bacuri filiere M. 18 buc. 48 

— idem M. 27 buc. 8 

— idem M. 27 buc. 14 

— idem M. 30 buc. 8 

— idem M. 36 buc. 9 

— idem M. 36 buc. 45 

— idem M. 42 buc. 4 

— idem M. 42 buc. 14 

— idem M. 48 buc. 24

4

— Role rulat filet W 1/4—3/8 buc. 2

— idem W 1/4—5/8 buc. 2

— idem W 3/4—2 buc. 7

— Releu PE 4 380 V buc. 4

— Minere pentru uși buc. 60

— Contactori KTR-6021 buc. 4 

— Becuri ST. 21 110 V. 8 W. buc. 400 

— Butoni K-23 buc. 141

— Bandă imprimat DyMO buc. 100

— Balamale uși buc. 500

' :Ș:' . . . . £•’: Ș' ' ’

CHIMICE • LEMN • HÎRTIE

— Curele trapezoidale 11X11 buc. 80

— idem 1100X17X11 buc. 10

— idem 1120X17X11 buc. 12

— idem 1210X17X11 buc. 100

— idem 1241X17X11 buc. 100

— idem 125X17X11 buc. 100

— idem 3150X17X11 buc. 30

— idem 3500X20X32 buc. 16

— idem 3550X17X11 buc. 8

— Pîslă semifină gri 15 mm buc. 600

— Pîslă albă fină 15 mm kg. 3800

— Pîslă semifină gri 15 mm kg. 600

— Perdele doc buc. 3

— Lopeți buc. 19

— Cazmale buc. 4

PIESE DE SCHIMB
RULMENȚI

— Ciocane buc. 8

Pile rotunde buc. 9 

— Robinet flotor buc. 20 

— Șurubelnițe buc. 17

— Ciment kg. 20000

— Cărămidă normală buc. 6000

— Geam armat de 7 mm m'-’ 400

— Geam tras 3 mm m- 200 

— Geam tras 4 mm m2 200

— Azbest de 3 mm kg. 5920

— Carton asfaltat m2 10000

— Podele vag. Grecia garn. 10

— Placaj resturi dif. dim. m3 13

— PFL dur cl. n 3350X1700X4 m3 15,376

— idem cl. I. 2750X1700X4 m3 43,472

— idem cl. I 2150X1700X4 m3 1.080

— idem cl. I 3350X1700X4 m3 23,498

— Resturi PFL^1700X 820X4 m3 15.830 

— Garnit. vag. R.P.U. fag garn. 56

— idem CFR fag garn. 99

— Email oxid roșu E.735—8 kg. 30000

idem E.2 kg. 15000 

— Email alb toxic E.3/1 kg. 240 

— Email orange E.12 kg. 160

— Email bleu E.19 kg. 86

— Vopsea albă B.105—1 kg. 6000 

— Vop. maron brună — V.751/3 kg. 800

— a —-
— Aparat legare Grecia buc. 58

— Arc suspensie buc. 8

— Arc spiral ușe rul. MAV buc. 88

— Capac oblon brut buc. 80

— Apărătoare 33452 Iran buc. 40

— Bară tracțiune buc. 5

— Bucșe labirint ext. MAV buc. 162

— Capac fixare la cutia de unsoare vag.
U.R.S.S. buc. 17

— Crapodină prelucr. U.R.S.S. buc. 10

— Mecanism G.I. — MAV buc. 44

— idem M.P. — MAV buc. 1

— idem izolare — MAV buc. 1

— Placă lagăr — MAV buc. 258

— Robinet frontal stg. MAB buc. 35

— Geam tras 5 mm m2 200 — Soluție fosforică S.20 kg. 1000
■»



— idem frontal dr. (Grecia buc. 4 

— Suport triplă valvă MAV buc. 1

— Suport opritor Cuba buc. 4

— Suport 05 09 U.R.S.S. buc. 5

— Tub acuplare MAV buc. 91

— Tije (CÎIind. frînă ,12” MAV buc. 131

— Cadru boghiu Cuba buc. 6

— Arc suspensie MAV buc. 1

— Placă lagăr 51 dr. buc. 768

— Traversă dansantă Cuba buc. 5

— Acuplare falsă IRAN buc. 479

— Bară (tracțiune IRAN buc. 5

— Suport cilindru IRAN buc. 30

— Aparat legare MAV buc. 36

— Suporți bancă MAV buc. 58

— Roți elicoidale palan buc. 6

— Roată manevră pt. vinci manual buc. 8

— Cremalieră pt. vinci manual buc. 2

— Roată dințată mare pt. palan buc. 2

— Dispozitiv pt. strung buc. 1

— Pinolă pneumatică buc. 2

— Sistem tampoane limitator buc. 3

— Pistoane aluminiu pentru locomotivă
Diesel buc. 8

— Roată manevră palan buc. 3

— Dispozitiv comandă buc. 6

— Dispozitiv amortizare buc. 12

— Cuzineți bielă C.N. (set/motor) buc. 4 

— Cuzineți bielă 0,25 (set/motor) buc. 3 

— Cuzineți bielă 0,50 (set/motor) buc. 4 

— Cuzineți bielă 0,75 (set/motor) buc. 4 

— Cuzineți bielă 1,00 (set/motor) buc. 4 

— Garnitură baie ulei buc. 4 

— Chiulasă motor cu ghid buc. 1 

— Piston motor C.N. buc. 1 

— Piston motor + 0,25 buc. 1 

— Piston motor + 0,5 buc. 2 

— Piston motor +1,0 buc. 1 

— Bielă motor buc. 3 

— Ghid supapă motor de 0,3 mm buc. 2 

— Culbutori motor 1—3 buc. 5 

— Șurub reglare culbutori buc. 3 

— Garnitură colector admisie buc. 15 

— Garnitură colector evacuare buc. 7 

— Garnitură baie ulei buc. 4 

— Pompă ulei completă buc. 2 

— Pinion acționare pompă ulei buc. 1 

— Element filtrare brută ulei buc. 1 

— Tub cauciuc filtru ulei lung buc. 2 

— Garnitură capac tacheți buc. 2 

— Siguranțe bolț piston buc. 20 

— Capac pompă benzină buc. 2 

— Sorb cu filtru benzină buc. 1

— Furcă schimbător vit. III—IV buc. 4

— Ax furcă schimbător viteze buc. 1

— Simcring schimbător viteze buc. 29

— Furcă mers înapoi buc. 7

— Carcasă ax balocher buc. 1

— Simering ax baladier buc. 1

— Grup conic (coroană+pinion) 4 viteze 
buc. 1

— Axă planetară completă buc. 2

— Simering axă' planetară buc. 12

— Fuzetă stingă buc. 3

— Fuzetă dreapta buc. 2

— Pîrghie superioară dreapta, suspensie 
față buc. 3

— Pîrghie superioară stingă, suspensie față 
buc. 4

— Bulon sferic cap bară buc. 5

— Volan direcție buc. 2

— Cilindru frînă roată față dreapta com
plet buc. 2

— Cilindru frînă roată față stînga com
plet buc. 1

— Inel cauciuc cilindru ambreiaj buc. 1

— Tub frînă roată buc. 6

— Capac distribuitor buc. 1

— Cablu kilometraj buc. 8

— Melc acționat pinion vitezometru buc. 1

PIESE SCHIMB AUTO VOLGA 21
— Cuzinet buc. 1 — Șurub reglare aer carburator buc. 2

— Robinet 0 50 mm vag. Grecia buc. 8

— Robinet 0 65 mm ibuc. 5

— Capac obturator vag. R.P.P. buc. 1165

— Lanț eu |role U.6/A2 ml. 16

— Filtru aer complet buc. 3

— Flanșă acționare pompă apă buc. 4

— Turbină pompă apă buc. 2

— Fulie ventilator buc. 1

— Motor complet cu cutie viteze buc. 1

— Arc cu foi spate buc. 1

/*————........ -s

4 — Inele termostat buc. 4 

— Arc placă presiune ambreiaj buc. 19

revista 
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— Anvelope auto 735X14 buc. 5

— idem 750X16 buc. 10

— idem 900X20 buc. 8

— Camere auto 560X13 buc. 13

— idem 735X14 buc. 5

— idem 750X16 buc. 10 

— idem 900X20 buc. 5

PIESE SCHIMB AUTO MOSKVICI
407 și 408

— Cuzineți palier 0,75 (set/motor) buc. 2

— Apărătoare praf, cilindru principal, 
ambreiaj buc. 4

— Inele ambreiaj buc. 2 

— Arbore primar cutie viteze buc, 1 

— Arbore secundar cutie viteze buc. 1 

— Pinion arbore secundar vit II buc. 2 

— idem vit. III buc. 2 

— Sincron complet vit. III—IV buc. 3 

— Furcă schimbător vit. I—II buc. 4

SUPLIMENT
Redacția și administrația 

BUCUREȘTI 22
Calea Dorobanți nr. 25 

Telefon 126610

Cont I.S.I.A.P. nr. 64.0301.53
BNRSR filiala Sector 1 

București

Tiparul : întreprinderea 
poligrafică „Informația"



EXPORT • IMPORT

ANALIZA CAUZELOR CARE AU DE
TERMINAT ABATERI DE LA INDICA
TORII DE EFICIENȚA PLANIFICAȚI

în numărul precedent, sub titlul „Evi
dența analizei rentabilității exporturilor, 
instrument util în conducerea unităților 
economice", ne-am ocupat de metodele de 
determinare a rentabilității exporturilor 
efectuate ide unitățile economice produc
tive, folosind patru indicatori: cursul de 
revenire brut, cursul de revenire net, cos
tul în lei a 1 rublă sau dolar și aportul 
net în valută. Pentru aprofundarea cau
zelor care au determinat rezultatele ară
tate de indicatorii menționați, se impune, 
în continuare să fie analizați în compara
ție cu :

— rezultate idin perioade anterioare 
(luni, trimestre, ani) ;

— cu plafoanele stabilite prin cifrele de 
plan.

Pentru simplificare, în cele ce urmează 
vom face analiza numai sub un aspect: 
cauzele care au determinat o rentabili
tate mai mare decît cea planificată, evi
dent, l'uînid pentru produsul „X“ elemente 
ipotetice (reluate din articolul precedent):
— prețul intern planificat (P.i.p.) :10501ei
— prețul intern realizat (P.i.r.) :1.100 lei
— prețul extern în lei valută planificat 
(Pe.p.) :350
— prețul extern în lei valută realizat 
(Pe.r.) :500
— curs de revenire brut planificat: 3 lei/ 
1 leu valută
— curs de revenire brut realizat: 2,2 lei/ 
1 leu valută.

Așadar, cursul de revenire brut reali
zat este mai mic, deci s-a înregistrat o 
rentabilitate mai bună decît aceea plani
ficată, cheltuielile pentru obținerea unui 
leu valută fiind mai mici cu 0,80 lei (pe 
care, în continuare o vom numi abatere 
pozitivă).

Care sînt cauzele care au determniat 
realizarea unei rentabilități superioare 
celei planificate ?

Așa cum am arătat în articolul prece
dent, în general, două pot fi cauzele care 
conduc la obținerea unui alt curs de re
venire brut, decît cel planificat pentru un 
anumit produs :

a) realizarea unui preț intern diferit, în 
raport cu cel planificat (factor de influ
ență intern-iFi).

b) realizarea unui preț extern diferit 
decît cel planificat (factor de influență 
extern-Fe).

Pentru determinarea influenței pe care 
o are prețul intern realizat asupra aba
terii pozitive obținute la cursul de reve
nire brut vom aplica următoarea formulă:

Pi.p Pi.rFi = ------ - — .----
Pe.r Pe.r

1950 1100
Fi = - --------= . 2,1—2,2 —0,10

500 500

Influența prețului extern realizat asu
pra abaterii pozitive de 0,80 lei, se va 
determina prin formula :

Pi.p Pi.pFe =■---------------—
Pe.p Pe.r

1050Fe = -------
350

1050
500

= 3—2,1 = 0,90

Concluzia care se deprinde :
a) Abaterea pozitivă de la cursul de re

venire brut planificat este determinată 
exclusiv de prețul extern realizat, care 
este superior celui planificat.

b) Mai mult decît atît, o parte din ren
tabilitatea bună realizată prin vînzarea 
produsului ,.X“ la un preț superior celui 
planificat este consumată de depășirea 
prețului intern :

— influența prețului extern realizat 
asupra abaterii pozitive... .0,90 lei '1 leu v.
— influența prețului
intern realizat......... — 0,10 lei, 1 leu v.

— abatere pozitivă.............0.80 lei 1 leu v.
Evident, adaptând formulele de mai sus 

pot fi determinate atît abaterile pozitive 
cît și cele negative și a celorlalți indica
tori (cursul de revenire net. costul în lei 
a 1 rublă sau dolar etc.).

Analiza cauzelor care au determinat 
abateri de la indicatorii planificați, pre
zintă un interes practic deosebit atît pen
tru lucrătorii care activează în comparti
mentele de export-import ale unităților 
economice, cît și pentru organele de con
ducere. Revenind la exemplul luat, nu 
poate să-i fie indiferent nici unui condu
cător ca o parte din valuta realizată peste 
prevederile de plan să fie estompată de 
nerealizarea prețului intern planificat. Ca 
urmare, atenția va fi concentrată asupra 
elementelor care compun prețul intern, 
pentru înlăturarea factorilor care au con
dus la depășirea prevederilor de plan.

Dumitru POROJAN

NORMELE DE DREPT PRIVIND 
PARTICIPAREA LA SOCIETĂȚI MIXTE 

ÎN STRĂINĂTATE

Legea nr. 1/1971 cu privire la activitatea 
de comerț exterior, de cooperare economi
că și tehnico-șitiințifică creează cadrul pen
tru realizarea unor forme variate de co
operare economică și tehmico-științifică a 
țării noastre cu alte țări, pe baza princi
piilor generale ale politicii externe a sta
tului nostru.

Modalitatea de cooperare legiferată de 
legea amintită — participarea unităților 
economice române la societăți mixte în 
străinătate — își găsește reglementarea 
amănunțită prin recentul Decret nr. 52 
din 31 mai 1975 ăl Consiliului de Stat 
privind participarea unităților economice 
române la societăți mixte în străinătate. 
Decretul stabilește competențele și răs
punderile ce revin unităților economice 
române participante, precum și atribu
țiile și responsabilităților -ministerelor și 
celorlalte organe centrale cărora le re
vin competențe pe această linie.

încă de la început — prin art. 1 — se 
stabilește principiul potrivit căruia par
ticiparea la societăți mixte cu sediul în 
străinătate se face, potrivit înțelegerii 
dintre părți, cu respectarea legislației 
țării pe teritoriul căreia societatea își are 
sediul. Aceste societăți sînt deci guvernate 
de dreptul național al țării pe teritoriul 
căreia își are sediul.

Plecîndu-se de la principiul specializă
rii activității unităților economice române 
și al realizării planului pe care aceste uni
tăți îl au de îndeplinit decretul prevede 
— fără însă să limiteze — posibilitatea 
participării la societăți mixte în străină
tate a unităților din principalele ramuri 
și domenii ale economiei noastre, sub for
mă de societăți mixte de producție și 
comercializare sau societăți de comerciali
zare.

Pentru ca participarea să se facă în 
condiții reciproc avantajoase, prin art. 4 
din decret se stabilește regula după care 
o participare este posibilă numai în ase
menea condiții. Se impune deci în mod 
necesar studierea legislației țării respecti
ve care va fi aplicată societății mixte la 
care s-a convenit să se participe, cunos- 
cîndu-se faptul că societățile mixte din 
străinătate au domenii de activitate foarte 
diferite și pot îmbrăca diverse forme ju
ridice prevăzute de sistemele de drept 
din țările respective.

în ceea ce privește componența capita
lului social — care de regulă se prezintă 
sub forma aportului în numerar (aport 
financiar) și aportului în natură — de-
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crețul prevede (art. 6) ca formă principală 
de aport, aportul în natură din Republica 
Socialistă România, inclusiv aportul în 
proprietate industrială, adică brevete de 
invenție, licențe, know-how, mărci de fa
brică, modele etc. Aportul în natură se 
poate prezenta sub formele cele mai dife
rite și poate consta în instalații complexe, 
mașini, utilaje, asistență tehnică, prestări 
de servicii și, în general, și alte prestații 
sau alte bunuri necesare pentru realiza
rea activității societății (materii prime, 
materiale etc.).

Se prevede posibilitatea pentru societă
țile mixte constituite în societate cu par
ticipare română, de a obține credite în 
condițiile unor acorduri și potrivit regle
mentărilor din țara noastră. în orice caz 
creditele vor trebui să constea din livrări 
de proiecte, know-how, licențe, utilaje, 
instalații, așa fel încît importurile de com
pletare pentru aceste livrări să nu de
pășească — prevede decretul în art. 10 — 
15% din valoarea echipamentelor și insta
lațiilor livrate din țara noastră.

O prevedere specifică decretului este 
aceea potrivit căreia participanții străini 
la societățile mixte pot fi și persoane fi
zice, nu numai persoane juridice. Se im
pune însă obligația .pentru unitățile eco
nomice române să efectueze o verificare 
amănunțită a persoanelor fizice străine cu 
privire la situația lor economico-financi- 
ară, relațiile pe care le au pe piața ex
ternă, experiența în profilul de activitate 
al societății și să prezinte garanții pentru 
realizarea obiectului societății.

în vederea participării la constituirea 
de societăți mixte în străinătate este ne
cesară obținerea aprobării Consiliului de 
Miniștri, iar documentele privind partici
parea, se avizează și se aprobă de orga
nele competente, în conformitate cu dis
pozițiile legale în vigoare. între aceste do
cumente avem în vedere: avizul dat de 
C.S.P., Ministerul Finanțelor, Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale, Ministerul Muncii, 
Banca Română de Comerț Exterior; me
moriul de fundamentare a participării în
tocmit în așa fel încît să se poată des
prinde eficiența economică a participării.

Prevederile decretului pun un deosebit 
accent pe documentele de constituire — 
contract de societate, statut și documen
tațiile de fundamentare tehnico-econo- 
mică ; aceste documente trebuie să cu
prindă clauzele adecvate privind asigura
rea rentabilității participării, clauze asigu
rătorii de natură să evite pierderi pentru 
societate, precum și clauzele precise refe
ritoare la drepturile și obligațiile parte
nerilor și la organizarea și funcționarea 
societății.

în celelalte prevederi ale sale, decretul 
se referă la sarcinile personalului român 
care urmează să fie încadrat la societă

țile mixte cu sediul în străinătate, precum 
și la sarcinile, atribuțiile și răspunderile 
ce revin unităților economice române, mi
nisterelor și celorlalte organe centrale. 
Ministerului Comerțului Exterior și Co
operării Economice Internaționale, Minis
terului Finanțelor, Comitetului de Stat al 
Planificării și Băncii Române de Comerț 
Exterior, le sînt prevăzute atribuții dis
tincte, de natură să asigure participarea 
unităților economice la societăți mixte în 
străinătate in cele mai bune condiții.

Dr. Gheorghc ȚIGĂERU

FINANCIAR

RĂSPUNDEREA MATERIALĂ PENTRU 
DAUNELE GENERATE DE HOTĂRlRILE 
ILEGALE LUATE DE ORGANELE CO
LECTIVE DE CONDUCERE, PRIVIND 

RETRIBUIREA MUNCII

în cazurile de față se vor aplica în mod 
coroborat prevederile art. 209(3) din Le
gea nr. 57 1974, art. 108(1), art. 105(1) și 
(2) din Codul muncii, precum și art. 44 
din Legea nr. 11 1971. în interpretarea 
justă a acestor prevederi legale se va 
avea în vedere și decizia de îndrumare nr. 
51974 a Plenului Tribunalului Suprem.

Răspunderea organelor colective de 
conducere din cadrul unităților economice 
socialiste se poate prezenta sub două as
pecte și anume: o răspundere materială 
directă, principală, în cazul în care sume
le acordate nelegal cu titlu de retribuire 
nu se mai pot recupera de la beneficiari, 
deoarece față de aceștia a operat ter
menul de 1 an prevăzut în art. 108(1) 
din Codul muncii și o răspundere sub
sidiară în situația în care constatarea 
pagubei a avut loc în termenul de 1 an, 
recuperarea s-a încercat direct de la 
beneficiarii plăților prin emiterea deci
ziei de imputare în sarcina acestora, însă 
din cauza insolvabilității lor, unitatea este 
nevoită a se desdăuna de la organul co
legial prin a cărui hotărâre ilicită și cul
pabilă a fost prejudiciată.

Deoarece cazurile de răspundere mate
rială directă, principală sînt mai frecven
te, ne vom ocupa la început de asemenea 
situații.

® Organele de conducere colectivă răs
pund material pentru daunele produse 
unității atunci cînd prin hotărîrea lor 
au dispus încadrări nelegale, stabilirea 
unor retribuții tarifare necuvenite ori au 
acordat alte drepturi bănești (premii, gra- 
tificații etc.) cu încălcarea sau nesoco
tirea prevederilor legale.

Acest principiu are în practică nume

roase și diferite aplicări în funcție de 
situațiile concrete care au generat păgu- 
birea unității.

Făcînid aplicarea principiului de discuți- 
une din dreptul civil, art. 108,(1) Codul® 
muncii stabilește două termene înăuntrul 
cărora se poate constata paguba adusă 
unității în raport de calitatea persoanelor 
de la care urmează a se recupera prejudi
ciul și anume :

— 1 an de la data primirii sumelor ne
datorate față de beneficiari;

— 3 ani de la data producerii prejudi
ciului față de persoanele vinovate.

în cazurile în care constatarea pagubei 
a avut loc înăuntrul unui an socotit de 
la data plății sumelor nedatorate, recu
perarea se va face în mod integral de la 
persoanele beneficiare. Precizăm că ter
menul curge în mod separat pentru fie
care plată în parte. De exemplu: daică o 
persoană a fost încadrată nelegal și a 
primit în plus cu titlu de retribuție tari
fară unele sume necuvenite, pe un inter
val de 15 luni anterioare constatării pa
gubei, beneficiarul acestor sume (persoa- 
sa încadrată) are a restitui numai sumele 
încasate în ultimul an. Pentru restul su
melor încasate necuvenit în cele 3 luni 
anterioare ultimului an, se va stabili răs
punderea materială a persoanelor din 
vina cărora s-a acordat o atare retribu
ție tarifară nelegală. în situația în care 
de la data ultimei plăți și pînă în ziua 
constatării prejudiciului a trecut mai mult 
de 1 an, beneficiarul sumelor este exo
nerat de răspundere. După expirarea ter
menului de 1 an, care este sancționat cu 
decăderea, unitatea pierde dreptul la re
parație față de cel ce a primit plata în 
mod necuvenit. După trecerea acestui ter
men întregul prejudiciu urmează a fi re
cuperat de la persoanele vinovate, cu 
condiția ca de la data producerii daunelor 
și pînă la constatare să nu fi trecut mai 
mult de 3 ani.

în cazul în care beneficiarul plății este 
în același timp și vinovat de stabilirea 
respectivei retribuții tarifare necuvenite, 
răspunderea sa materială se poate stabili 
înăuntrul termenului de constatare de 3 
ani de la producerea pagubei.

Rezumând, vom preciza că pentru toate 
sumele acordate în mod nelegal ca retri
buție și de la a căror plată a trecut mai 
mult de un an, răspund singure, direct și 
integral organele colegiale prin a căror 
hotărîre ilicită și culpabilă unitatea a fost 
prejudiciată.
• Aceleași organe de conducere colec

tivă au o răspundere subsidiară — mai 
corelct spus o răspundere secundară — în 
cazul în care sumele acordate necuvenit 
prin hotărîrea lor au fost constatate în
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termen de 1 an de la plată și imputate 
beneficiarilor, însă paguba suferită de 
unitate nu a putut fi recuperată de la 
primitorii sumelor din cauza insolvabili

tății acestora. în asemenea cazuri, persoa
nele care au înlesnit producerea pagubei 
au o răspundere limitată la valoarea pre
judiciului neacoperit de beneficiari. Uni
tatea are îndatorirea de a porni procedura 
de recuperare mai întîi împotriva benefi
ciarilor plăților neouveni'te. Dreptul său 
la reparație nu poate fi exercitat împotri
va organelor de conducere colectivă atît 
timp cît sînt solvabili beneficiarii plăți
lor necuvenite, împotriva cărora s-a emis 
decizia de imputare.

® O dată stabilită natura, felul, limitele 
și întinderea răspunderii materiale a or
ganelor de conducere colectivă, urmează 
a se preciza modul în care are a răspunde 
fiecare persoană membru a organului co
legial de conducere.

în primul rond se impune precizarea că 
var răspunde material numai acei mem
bri care au luat parte la hotărîrea defi
citară. Membrii absenți, cei ce au votat 
împotrivă sau care s-au abținut de la vot 
nu vor răspunde pentru hotărîrea la care 
nu au contribuit.

Potrivit art. 105(1) din Codul muncii, 
cînd paguba a fost cauzată de mai multe 
persoane — cum este situația de față — 
răspunderea fiecăreia se stabilește ținîn- 
du-se seama de măsura în care a contri
buit la provocarea ei. în cadrul organelor 
colegiale este destul de dificil a stabili 
o asemenea răspundere graduală și dife
rențiată, deoarece nu se poate stabili în 
mod neîndoios măsura în care fiecare 
membru a luat parte la adoptarea deci
ziei deficitare. Mai ales în cadrul unui 
eventual litigiu de muncă, generat de con
testația membrilor organelor de conducere 
colectivă împotriva deciziei de imputare 
emisă împotriva lor, este greu de dove
dit, de către unitate, măsura contribuției 
fiecăruia la provocarea pagubei. S-a opi
nia! că trebuie să aibă o răspundere ma
terială accentuată acei membri din or
ganul colegial care dețin funcții mai mari 
în cadrul unității și care deci au un grad 
de discernământ sporit și o responsabili
tate mai înaltă în raport cu ceilalți 
membri. Potrivit altei opinii, adoptată și 
de Codul muncii în art. 105(2), răspunde
rea fiecărei persoane se va stabili în baza 
unui criteriu secundar și anume propor
țional cu retribuția tarifară netă de în
cadrare, de la data constatării pagubei. 
Socotim că această modalitate ferește de 
subiectivism și arbitrar, reprezentând în 
același timp și o poziție mai certă în 
probatoriile pe care unitatea este obligată 
a le efectua în cadrul unui eventual liti
giu de muncă.

Dr. C. JORNESCU

BĂICOIANU STELIAN — Ploiești. Din 
cele arătate de dv. rezultă că ați funcțio
nat în postul de merceolog în perioada 
august—octombrie 1973 pe baza unei dis
poziții verbale luate de o persoană din 
conducerea unității. Dacă această persoa
nă avea calitatea de a face angajări, în
seamnă că ea a înțeles să încheie cu dv. 
un contract de muncă. Deoarece însă nu 
există post în statul de funcțiuni, nu pu
teați rămîne legal ca angajat, deoarece 
unitatea nu avea fondul necesar afectat 
în acest scop. Rezultă însă că dv. ați pres
tat efectiv muncă în cadrul unității și în 
această situație aveați dreptul la plata 
muncii efectiv prestate, indiferent de ca
racterul contractului de muncă. Deși din 
sesizarea dv. nu rezultă ce ați cerut or
ganului de judecată și care sînt motivele 
pentru care nu vi s-a admis acțiunea pe 
care ați făcut-o, considerăm că faptul de a 
funcționa într-un anumit post și a presta 
o muncă efectivă conferă dreptul la plata 
acestei munci, urmînd, bineînțeles, ca 
prejudiciul produs unității să fie suportat 
de către acela care a luat măsura nele
gală.

BĂRBOS ALEXANDRU — Timișoara. 
Personalul unităților poate solicita conce
dii fără plată pentru interese personale, 
fără ca asemenea concedii să fie regle
mentate de vreun act normativ. Concediul 
fără plată se poate aproba de către con
ducerea unității, ținîndu-se seama de ne
voile persoanei și de interesele unității. 
Concediul fără plată, indiferent de dura
tă, nu are efect asupra contractului de 
muncă și în perioada concediului contrac
tul rămîne valabil, producîndu-și efectele 
lui, mai puțin plata remunerației. Conce
diul fără plată acordat la solicitarea per
sonalului are însă unele efecte asupra 
unor drepturi și anume: concediul de 
odihnă se reduce proporțional cu timpul 
care depășește 30 zile concediu fără plată 
în ultimele 12 luni premergătoare conce
diului de odihnă; alocația de stat pentru 
copii inu se plătește dacă persoana care 
solicită concediul efectuează un alt conce
diu fără plată în cursul unui an calenda
ristic, în afara unui prim concediu fără 
plată de pînă la 15 zile lucrătoare; în cal
culul vechimii necesare pentru acordarea 
concediului de odihnă se includ numai 
concediile fără plată pînă la 30 zi'le în 
cursul unui an calendaristic.

COZNEAC VASILE — Alba Mia. Le
gea care prevede vechimea minimă în 
specialitate pentru 'ocuparea funcțiilor din 
unități economice și administrația de stat 
este Legea nr. 12/11971 privind încadrarea 

și promovarea în muncă a personalului 
din unitățile socialiste de stat, publicată 
în Bul. Oficial nr. 1'31 din 21 octombrie 1971. 
Legea prevede în anexe funcțiile, studiile 
și vechimea minimă necesare pentru ocu
parea fiecărei funcții.

Gh. Ț

• ȘERBAN SIMION I.F.E.T. Bistrița, 
întreabă cum se calculează termenul de 
prescripție în materie de penalități pentru 
livrarea cu întîrziere a produselor.

Este cunoscut că în conformitate cu art. 
4 lit. b din Decretul nr. 167/1958 orice ac
țiune prin care se pretinde plata unor pe
nalități este supusă unui termen de 
prescripție de 6 luni, iar potrivit art. 7 
din același act normativ, prescripția în
cepe să curgă de la data cînd se naște 
dreptul la acțiune.

In exemplele date de Dv., pentru fie
care livrare neefectuată prescripția începe 
să curgă de la 31 martie 1974, 30 iunie 
1974, 30 sep. 1974 și 31 dec. 1974.

La data de 14 aprilie 1975, cînd benefi
ciarul introduce acțiune la arbitraj pen
tru a-1 obliga pe furnizor la plata penali
tăților de întîrziere, nu poate pretinde de- 
cît penalitățile pe 6 luni anterioare datei 
de mai sus, adică de la 15 octombrie 
1974. Toate penalitățile anterioare datei 
de 15 oct. 1974 sînt prescrise.

ILIE PETRICA, comuna Popești Le- 
ordeni, întreabă dacă :

— un transfer la cerere efectuat în 1971 
poate fi transformat acum într-un trans
fer în interesul serviciului, cunoscând că, 
unitatea care l-a cerut a solicitat transfe
rarea potrivit art. 11 lit. a din Legea 
nr. 1/1970;

— dacă perioada cuprinsă între 1 sep. 
1969 și 1 iunie 1974, cît a lucrat ca func
ționar tehnic în cadrul compartimentu
lui organizarea și retribuirea muncii, 
poate fi luată în considerare la promo
varea în funcția de tehnician principal.

Caracterul operațiunii de transferare a 
unei persoane, natura acesteia, se deter
mină de unitatea la care persoana în cau
ză, urmează a se încadra. Cînd inu există 
acord între unități cu privire la natura 
transferului, trebuie să se acționeze în 
această direcție de persoanele sau organe
le interesate. Lipsa acordului unității de 
la care se pleacă nu poate fi substituit 
prin hotărîrea unui organ al unității la 
care cel în cauză, s-ia transferat, dat fiind 
•că cerințele Legii nr. 1/11970 au avut în 
vedere tocmai reducerea fluctuației de 
personal.

La întrebarea a doua, răspunsul este 
afirmativ, cu condiția ca organele compe
tente să constate că ați prestat efectiv o 
activitate cu caracter tehnic.

C. J.



COMBINATUL CHIMIC CRAIOVA 
IȘALNIȚA—DOLJ 

produce fi livrează pe bază de comandă fermă:

POLIACETAT DE VINIL (aracet)
Este un produs fabricat în mai multe 

sortimente. Toate sortimentele au o dis
persie apoasă a acetatului de polivinil 
plastifiată cu dibutilftalat in proporții in 
funcție de conținutul in polimer.

Produsul este compatibil cu majorita
tea solvenților organici: metanol ace
tonă, acetat de metil, alcool etilic etc. 
care in cantități mici micșorează visco- 
zitatea și favorizează uscarea filmului.

Posedă o bună compatibilitate la a- 
mestecarea cu ingredienți și pigmenți. 
Adaosul se face sub formă de pastă 
apoasă.

în funcție de sortiment POLIACETAT-ul 
DE VINIL are următoarele domenii de 
aplicare :

DP 4

• adeziv in industria lemnului ; *
• adeziv pentru ambalaje.

DP 10

• adeziv in industria pielăriei ;
° în construcții, la fabricarea masei de 

șpaclu elastice ;
• adeziv pentru ambalaje in industria 

alimentară.

DP 25

• adeziv in industria poligrafică și pie
lăriei ;

• la fabricarea ambalajelor și șpaclu- 
irea pereților ;

• pentru mase de umplutură la rece ;

• la fabricarea vopselelor.

DP 50

• adeziv in industria pielăriei ;

• pentru piele fibroasă ;

• adeziv la acoperit textile ;

• la fabricarea masei de șpaclu elas
tice.

D 40

• adeziv și apret textil.

D 50

• apret textil ;

• adeziv în construcții și pentru mase 
de acoperire la rece ;

• liant pentru materiale fibroase și 
pentru vopsele (se utilizează în ames
tec cu DP 25).

Activitatea Combinatului chi
mic din Craiova se bazează pe 
valorificarea complexă și rațio
nală a materiei prime : gazul 
metan. In ultimii ani s-au îmbo
gățit și perfecționat tehnologiile 
pentru fabricarea îngrășăminte
lor cu azot și a produselor din 
sectorul organic. Astfel, por
nind de la gazele naturale și 
cele reziduale, azot și oxigen, 
se obține amoniac și acid azotic, 
iar în cadrul grupului organic, 
pornind de la acetilenă, se ob
ține butanol, acid acetic și poli- 
acetat de vinii.

In cadrul combinatului se mai 
produce o gamă de catalizatori 
folosiți în tehnologia amoniacu
lui : catalizatori pentru sinteză, 
conversia oxidului de carbon și 
a gazului metan, butanol, acetat 
de vinii.


