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Industria sticlei ți a ceramicii, cu 
vechime in România de peste 
cunoscut in ultimii douăzeci 
dezvoltare spectaculoasă.

întrunind in componența sa
tați economice, Centrala industriei sticlei 
și ceramicii fine are un profil de produc
ție complex al cărei nomenclator de pro
duse este in continuă innoire și diversi
ficare.

întreprinderile componente, atit cele 
„bătrine", de peste 100 de ani, cum este 
cazul Fabricii de sticlă Pădurea Neagră 
și Tomești, cit și cele „tinere" —
de geamuri Buzău, întreprinderea de ar
ticole de sticlărie București etc. —, au o 
notă comună : sint dotate cu utilaje mo
derne, de mare productivitate, in mare 
parte automatizate. Astfel, la întreprinde
rea de articole de sticlărie — București, 
procesul de fabricație este in întregime 
automatizat, unitatea fiind dotată cu un 
tablou central de comandă, cu mașini 
automate de prelucrarea pastei de sticlă 
ți de fabricarea unei game variate de ar
ticole de sticlă (prese automate, mașini 
de tăiat și de ars pahare, mașini pentru 
decorare, finisare ți ambalare etc.).

Nivelul tehnologic ridicat, in continuă 
perfecționare, calitatea superioară a pro
duselor, gama mereu reînnoită de articole 
oferite beneficiarilor este rezultatul preo
cupării permanente, atît a organelor teh-
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(Continuare în pag. 16)
Pahare de cristal, artistic decorate, model „Cleopatra“



oferă Întreprinderile :

ÎNTREPRINDEREA 
„TEHNOFRIG" CLUJ-NAPOCA 

Str. Fabrica de chibrituri, nr. 5 
Telefon: 30290

ÎNTREPRINDEREA DE CON
STRUCȚII METALICE ȘI LEMN 

BUCUREȘTI 
Ud. Magheru, nr. 6

Întreprinderea de indus
trie locala medgidia

CENTRALA INDUSTRIALA DE 
INGRAșAMUNTE chimice 

CRAIOVA

ÎNTREPRINDEREA DE CON
STRUCȚII INDUSTRIALE ȘI 

MONTAJE BRAȘOV 
Str. Carpaților. nr. 9 

Telefon: 32600

6
CENTRALA DE MECANIZARE 

PENTRU CONSTRUCȚII 
INDUSTRIALE 

UZINA BUCUREȘTI 
Șoseaua Giurgiului-Jilava, nr. 3 

Telefon 85 40 25/int. 908

UZINA MECANICA A AGRI
CULTURII ȘI INDUSTRIEI 

ALIMENTARE ARAD
Str. Steagului, nr. 1 

Telefon: 12829—16490

ANUNȚ IMPORTANT!

Redacția noastră mai dispune de un nu
măr limitat din următoarele lucrări :

• VÎN2AREA COMERCIALĂ INTERNAȚIO

NALĂ — 20 lei.

• CARTEA GESTIONARULUI Șl A MER

CEOLOGULUI — 10 lei.

• CARTEA ÎNTREPRINDERII, VOLUMUL IV 

(raporturile de muncă) — 20 lei.
Pentru obținerea lor ramburs, prin „Cartea 

prin poștă", cei interesați pot face comenzi 
pe adresa redacției, care vor fi onorate în 

ordinea sosirii lor, pină la epuizarea stocului.

— Blumuri aliate 300X300 MS 12 kg. 2800

— Oțel cornier 150X100X10 OL 37.1 
kg. 2745

— Oțel aliat 0 60 41MOC11 kg. 2120

— idem 80X80 35MS12 kg. 800

— Oțel lat 70X20 OL 37.1.N kg. 4613

— Oțel lat 80X5 St. 3 KP kg. 3177

— idem 150x8 OL 37 kg. 3943

— Oțel arc 90X13 Arc 4 kg. 923

— Profil U 120X60X4 kg. 1645

— Oțel carbon de scule 0 5,5 W 1520 
kg. 100

— idem 6 JBohler kg. 98

— idem 8 OSC 7 kg. 150

— idem 10 V 10 A kg. 48

— idem 12 OSC 7 kg. 100

— idem 14 OSC 12 kg. 77

— idem 14 OSC 7 kg. 246

— idem 15 OSC 8 kg. 52

— idem 20 OSC 12 kg. 103

— idem 20 OSC 8 kg. 48

— idem 60X8 VV 1520 kg. 210

— Bandă arc 20 7C27MO 2. 0,5X150 kg. 82

— idem 2 70X1.2 kg. 116

— idem 4 50X1,5 kg. 75

— idem 7 25X1,5 kg. 167

— idem 7 60X2 kg. 50

— idem 7 95X3 kg. 48

— Bandă alp. 85X2 kg. 110

— Bandă Sandvik 17 0,5X110X2000
kg. 368 

— idem 20 0,5X110X2000 kg. 200 

— idem 17 0,8X110X2000 kg. 233 

— Tablă neagră 6 mm C 45 kg. 921

— Tablă inox. refract. 0,5X500X1500 W 
4821 kg. 100

— idem inox. perforată 2 mm 0 30 kg. 142 

— idem 0 31,5 kg. 1638

— Sită de presare 0,3X700X1125 W 4571
0 0,5 buc. 7

— Tablă neagră perforată 3X1000X2000
0 59 kg. 550

— idem 4X1000X2000 0 20 kg. 1050 (

— Țevi constr. 89X9 St. 35 kg. 6214

— idem 127X4 OLT 35 kg. 8275

— idem 133X18 OLT 45 kg. 706

— Țevi conducte 194X7 ST2 kg. 995

— idem 219X9 ST2 kg. 2403

— Țevi inox 34X4 W 4541 kg. 104

— idem 80X3,5 kg. 205

— idem 273X8 kg. 401

— Nituri stas 797 2X4 kg. 624

— Idem 1257 4X16 kg. 100

— Idem 6X30 kg. 20

— Idem 797 2X4 kg. 49

— Idem 2X6 kg. 50

— Idem 2X12 kg. 100

— Idem 2X14 kg. 15

— Idem 2,5X6 kg. 50

— Idem 3X14 kg. 70

— Idem 3X20 kg. 30

— Idem 5X8 kg. 30

— Idem 5X16 kg. 70

— Idem 5X30 kg. 40

— Idem 6X10 kg. 150

— Idem 6X16 kg. 30

— Idem 8X35 kg. 70

— Idem 10X16 kg. 40

— Idem 10X18 kg. 10

— Idem 10x35 kg. 15

— Nit oțel STAS 3165 3x8 kg. 50

— Idem 3x12 kg. 20

— Idem 3x16 kg. 80

Șuruburi :

— STAS 4845 4X10 buc. 500

— Idem 5X10 buc. 1 000 

— Idem 5X18 buc. 500 

— STAS 1455 6X60 buc. 1 000

— Idem 6219 8X16 buc. 30.000
--------------------------------------------------------—— J
— Idem 4845 8X25 buc. 30 000 

— Idem 6219 8X35 buc. 5 000



— Idem 4845 10X16 buc. 5 000

— Idem 1452 2X15 buc. 3 000 

— Idem 2x20 buc. 6 000 

— Idem 2,5X14 buc. 2 000 

— Idem 2,5X20 buc. 6 000 

— Idem 4X40 buc. 3 000 

— Idem 4X45 buc. 1500

Idem 4X50 buc. 6 000 

— Idem 5X35 buc. 50 000 

— Idem 5X50 buc. 1500

— Idem 6x60 buc. 1000

— Prezoane 501 021 6X40 buc. 159

— Idem 8X40 buc. 1110

— Idem 8X81 buc. 1110

— Idem 10x50 buc. 1838 

— Idem 10X69 buc. 972 

— Idem 10X74 buc. 694 

— Idem 10X104 buc. 1439 

— Idem 12X52 buc. 3 000 

— Idem 12X67 10 338 

— Idem 12X107 buc. 1222 

— Idem 14X70 buc. 1093 

— Idem 14X80 buc. 924 

— Idem 16X82 buc. 500 

— Prezoane 501021 18 X 85 buc. 1983 

— Idem 18X95 buc. 1358 

— Idem 18X105 buc. 1001 

— Idem 20X128 buc. 1550 

— Idem 20X188 buc. 800 

— Idem 24X83 buc. 2 000 

— Idem 24X88 buc. 2 000 

— STAS 4551 10X35 buc. 300 

— Idem 10X120 buc. 248 

— Idem 12X60 buc. 288

— H 215 buc. 14

— H 216 buc. 7

— II 222 buc. 1

— H 306 buc. 29

— II 307 buc. 9

— H 309 buc. 18

— II 310 2

— II 2307 buc. 5

— Bucșă suport D. 1404—483 buc. 1173

— Cupe elevator buc. 2931

— Șaibe de sîrmă 0 250 buc. 1000

â
— Tablă silicioasă 0,35 mm kg. 7500

— idem 0,50 mm kg. 3679

— Tablă alamă 0.50 mm kg. 1761

— idem 0.80 mm kg. 389

— idem 1 mm kg. 1670

— idem 2 mm kg. 477

— Tablă aluminiu 0,50 mm kg. 4000

— idem 0,60 mm kg. 1083

— idem 0,80 mm kg. 3757

— idem 1 mm kg. 1552

— Cornier aluminiu 20 X20X2 mm kg. 1764

— Tablouri AMIT (se compune din 8 buc. 
siguranță 25 A, 3 buc. siguranță 6 A,
1 buc. heblu III 63 A buc. 393

— Sîrmă bobinaj email 0 0,112 mm 
kg. 23

— Sîrmă bobinaj email 0 0,25 mm kg. 181

— idem 0 0,35 mm kg. 624

— idem 0 0,40 mm kg. 492

— idem 0 0,63 mm kg. 705

— idem 70X70X7 kg. 10.000

— idem 80X80X8 kg. 5.000

— idem 90X90X9 kg. 6.000

— UNP 180 OL 37 kg. 2.000

— Profil AI. 13X10X1,5X2200 kg. 300

— Zamoc kg. 749,800

— Aluminiu bloc kg. 4.000

— Sîrmă mată 0 4,6 kg. 3.000

— idem 0 5 kg. 8.000

— Sîrmă oțel arc 0 5 kg. 600

— Sîrmă mată 8,2 kg. 6.000

— Glob tronconic buc. 10

— Broaște mobilă îngropate 35 mm 
buc. 740

— Balamale uși pomele buc. 800

— Lămpi portative buc. 500

— Bandă Căliman ml. 100000

— Sîrmă cupru trefilată 0,5 0 kg. 400

— Sîrmă cupru moale 0 6 kg. 800

— Sîrmă cupru moale 0 7 kg. 300

— Țevi oțel inox 75x3,5 ml. 151

— idem W 7362:114,3X6,02 X 4380 ml. 68

— Bucșe teflon 272X200X130 kg. 14,2

— Oțel special KC2 0 50 import U.RJSJS.
to. 500 

— Bară aluminiu 0 275 kg. 63 

— Cupru fosforos kg. 190

— Idem 16x75 buc. 542 

— Idem 16X100 buc. 2 468

4
Bucșe :

— H 206 buc. 136

— H 207 buc. 111

— II 208 buc. 69

— II 209 buc. 5

— H 210 buc. 22

— H 213 buc. 4

— Tablă inox 075X1000 X 2000 kg. 100

— Tablă zinc. 1000 X 2000 X 2 mm kg. 3.701

— Tablă neagră 10 mm ruiuită kg. 45.600

— Tablă neagră 750X1500X0,75 kg. 6.000

— Țcavă constr. 18X1 ml. 30.000

— Cornier 20X20X3 kg. 4.000

— idem 25X25X3 kg. 10.000

— Freze STAS 2763 0 12 buc. 7

— idem 0 16 buc. 15

— idem 0 16 buc. 15

— Alezoare Stas 588 CM4 buc. 36

— idem CM5 buc. 34



— Motor electr. 1 kWXIOOO t/mX2/3V 
buc. 1

— idem TC5610 1 Kw X1500 t/mX2/3V
idem 1

— idem 1,5 KwXlOOO X 2/3 V buc. 22

— idem 1,5 Kw X1500 t/mX2/3 V buc. 15

— idem 4 KwXlSOO t/mX2/3 V buc. 16

— idem 4 Kw X1700 t/mX2/3 V buc. 1

— idem 5,2 Kw x 3,2 KwX 1500/750 t/m
X380 V buc. 1 

— idem MiT 112—6 4,5 KwXlOOO t/m.X
2/3 v buc. 1

— idem 5,5 KwXlSOO t/mX2/3 V buc. 1

— idem 22 KwXlSOO t/m buc. 1 

— idem 18,5 KwX3000 t/mX2/3 buc. 2

MOTOARE ELECTRICE

— 0,55 KW 1000 r/m IP 54 B3 cu talpă
buc. 60

— 0,75 KW 1000 r/m 
buc. 30

IP 54 B3 CU talpă

— 1,1 KW
buc. 40

1000 r/m IP 54 B3 cu talpă

— 1,5 KW 
buc. 70

1000 r/m IP 54 B3 cu talpă

— 3 KW 1500 r/m IP
100

54 B3 cu talpă buc.

— 4 KW 
buc. 30

1000 >r/m IP 54 1B3 cu talpă

— 5,5 KW
buc. 25

1500 r/m IP 54 B5 cu flanșă

— 10 KW 
buc. 50

1500 r/m IP 54 B3 cu talpă

— 13 KW
buc. 6

1500 r/m IP 54 B3 cu talpă

— 15 KW 
buc. 50

1500 r/m IP 54 B3 cu talpă

— 22 KW 
buc. 78

3000 r/m IP 54 B5 cu flanșă

•— 45 KW 
buc. 40

3000 r/m IP 154 !B3 cu talpă

— Cot A4 1/4“ a buc. 105 

— Curbă G4 1/4” buc. 30 

— Idem G 1 1“ buc. 100 

— Idem G 4 1” buc. 44 

— Idem G 4 6/4“ buc 73 

— Idem G 4 2V2“ buc 6

— Cot cu olandeză UA 1 5/4” buc. 21

— Idem UA 2 2” buc 32

— Piuliță 1“ buc 73

— Idem 5/4“ buc. 89

— Idem 6/4” buc. 67

— Piuliță olandeză 6/4” buc. 36

— Idem P 3/2” buc. 28

— Mufe reduse 2—1 buc 65

— Idem 1—i/i buc. 109

— Reducție 1/2—3/8 buc. 32

— Idem 2—Va buc 53

— Idem 2*/2—2 buc. 233

— Teu redus ’/»—3/8 buc. 124

-a Idem 3/4—V2 buc. 116

— Idem 2—3/4 buc. 10

— Teu negru 5/4“ buc. 95

— Țevi 2 1/2” buc. 36

— Brățară pt. țevi 3/8 buc. 666

— Idem 6/4 buc. 100

— Robinet dublu reglaj 4124 1/2“ buc. 156

— Idem 3/4“ buc. 21

— Idem 4121 1” buc. 35

— Idem 5/4“ buc. 1

— Robinet cu sertar 1518 DN 100 buc. 9

— Idem 1519 DN RS buc. 5

— Robinet sertar pana 4111 5/4“ buc. 23

— Robinet cu 3 căi 1“ 1605 buc. 11

— Robinet pisoar 261 3/8 buc. 23

— Robinet cu niplu M 86 3/4 buc. 153

— Idem racord M 86 1/2 buc. 35

— Robinet sertar pana 2550 DN 100 
buc. 33

— Robinet cu cep fluture 1/4 4124 buc. 52

— Idem cu 3 căi alamă 1605 3/4 buc. 60

— Radianți cu 2 elemente buc. 15

— Ventile de scurgere WC 415 buc. 30

— Ventil de scurgere 413 buc. 2

— Sifon spălător 791 1“ buc. 15

— Sifon pisoar 1” buc. 26

— Geam securit 212X181XS buc. 24

— idem 255X155X6 buc. 150

— idem 6X260X155 buc. 326

— idem 190X240 buc. 150

— idem 155X217 buc. 130

— Țeava sticlă 0 30X9 buc. 48

— idem 60X180 buc. 7

— idem 30X100 buc. 10

— Coturi la 90 268X3 buc. 6

— Flanșe 1400X32 buc. 13

— Flanșe cu guler 0 273X12,5 buc. 6

— Hidranți de suprafață 2 guri 0 50
0 100 buc. 14

— Sticlotextolit de 5 mm kg. 445,7

— Țevi pvc tip greu 0 63 m 246

— idem 0 75 m 78

MATERIALE ELECTRICE

7

— Sîrmă cromnichol (NICKTHAL) — Im
port 0,25 mm kg. 600

— Bare silită 18X500X350 — Import 
buc. 200

— idem 14X250X250 — Import buc. 30

— Comutator stea triunghi 200 AMP
buc. 30

— Lămpi infraroșii tip Disc 24 V—100 A
buc. 200

— Ampermetru 0—250 AMP buc. 18

— idem 400/5 AMP buc. 14

— Bobină de șoc 20 W buc. 70

— idem 40 W buc. 90

— idem 65 W buc. 20



— Contactori TCA 10 A 380 V reglaj 3,3
A buc. 100

— idem TCA 40 A 380 V reglaj 40 A 
buc. 50

— Corp iluminat PVA 1X250 buc. 15

— Inversor de sens necaps. 32 A buc. 50

— Minere MPR 500 V buc. 50

— Pribc Suko — contact prot. P.T.
buc. 1400

— Patroane MPR 100 AMP buc. 25

— idem 630 AMP buc. 60

— Rezistențe CR NI, — pe profile cera
mice pentru eleveuze 250 W buc. 19000

— idem 500 W buc. 19000

— Suporți MPR 315—500 V buc. 100

— Siguranțe pe miner 350 A buc. 130

— Transformatori prot. 630 W—220 V —
24 A buc. 20

— idem Necaps. — 1—220/12000 V buc. 4

— Ventilator geam OGL 220 V buc. 7

— Centură de siguranță buc. 41

— Filtru gaz buc. 3

— Filtru praf buc. 23

— Globule antizgomot buc. 4

— Genunchiere cauciuc buc. 234

— Halat pînză color buc. 47

— idem 45

— Haină vătuită buc. 137

— Indispensabili buc. 30

— Mănuși antiacid perechi 223

— Mască sudură buc. 80

— Mănuși cauciuc perechi 218

— Mînecuțe piele buc. 64

— Mănuși prelată 188

— Ochelari pietrari buc. 258

— Pelerină cauciucată buc. 55

— Pantalon vătuit buc. 51

— idem buc. 115

<

CHIMICE • LEMN • HÎRTIE

— Azotat de sodiu kg. 1 500

— AIbrol kg. 300

— Aloxin kg. 900

— Clorură de amoniu kg. 1424

— Coveral kg. 300

— Idem II kg. 300

— Dopuri plută buc. 58 000

— Fibră vulcan kg. 30

— Flux sudură FSM 37 kg. 650

— Filtru zgură 0 62 buc. 1000

— Masă galbenă kg. 762

— Mesamol kg 220

— Oxid de zinc kg. 300

TEXTILE « PIELE
CAUCIUC

— Fuior cînepă kg. 550

— Sfoară groasă 3 mm kg. 250

— idem kg. 260

— Bonete albe buc. 47

— Basmale albe buc. 181

— Bonete doc buc. 299

— Bască gărzi patriotice buc. 300

— Combinezon doc 42 buc. 38

— idem 46 buc. 178

— idem 50 buc. 83

— idem 54 buc. 60

Combinezon doc gri 54 buc. 4

— Căști polietilenă buc. 17

— Combinezon contra praf buc. 85

— Căciuli forestiere buc. 43

— idem cu clape buc. 4

— Colțare albastre buc. 325

— Șorț doc buc. 74

— idem piele scurt buc. 90

— idem prelată buc. 15

— idem alb buc. 6

— idem buc. 8

— Șapcă portar gri buc. 2

— idem cuptorari buc. 20

— Tuburi gofrate buc. 9

— Umerari buc. 3

— Vizori cobalt rotund buc. 130

— Vesta avertizoare buc. 4

— Pînză Mull, lat 0,90 ml. 4096

— Pînză Mangalia lat 1,40 ml. 11171

— Funie sezal kg. 52

— Prelată confecționată buc. 1

— Ață cismărie (poliester) kg. 32,860

— Ață cusut bumbac ml. 531.174

— Idem de magneziu kg. 2 200

— Praf pulvogen kg. 2790

— Sulfat de nichel kg. 300

— Idem de sodiu kg. 3262

— Sare Sc 220 kg. 600

— Sulfat de amoniu kg. 1745

— Săpun de rufe kg. 8200

— Zincrex kg. 120

— Lac IF kg. 223

— Acid boric kg. 9

— Hipoclorit de sodiu kg 1200

— Mercur kg 3

— Naftanat de cupru kg. 180

— Nestrapol kg. 500

— Tartraf de sodiu potasiu kg. 393

— Tiosulfat de sodiu kg 517

— Taroson kg 661

— Aliaj de lipit LP 37 kg. 928

— Idem LP 40 kg. 708

— Chit de cuțit bentonit kg. 90

— Email roșu E 235-8 kg 4420

— Idem roșu S 5241 kg. 700

— Chit dc cuțit C 896-2 kg 60



OFERTE

— Lac detașabil L004-46 kg. 100

— Grund G005-2 kg 3364

— Miniu de plumb praf kg 3350 
— Grafit kg. 566

— Vinarom alb kg. 1035

— Placă PVC 0,8 mm 1000X2 000 kg 25 — Oxid de mangan (teracotă) kg. 1.050 0
— Electrozi PVC kg 27 - Becuri de 220X300 W buc. 120

— Tăvi foto buc. 24 — Oxid de zinc kg. 300

— Rolă PVC BPD3-32 buc. 182 — Clei oase kg. 300
Anvelope auto :

— Manșon Keller 0 56 buc. 180 — Teuri P.V.C. 0 600 mm buc. 23 — 560—13 buc. 8

— Idem 68 buc. 100 — Glaspapir pe hîrtie 80 benz. de 120 mm 
mp. 15

— 670—15 buc. 12 

— 750—20 buc. 31
— Idem 83 buc. 130

— întăritor pt. lac carbamitic 635 kg. 43 — 825—20 buc. 13
— Pînză pergamoidă ml 1039

— Grund alb carbamitic mat 6207 kg. 162 — 900—20 buc. 12

— Bandă EP 250/171 kg 260
— Lac mat L.002/70 kg. 1.500 — 975—18 buc. 7

— Vizori rotunzi 0 200 X 20 buc 9
— Las asfalt kg. 1.865 — 1000—20 buc. 6

— Idem 267 buc 113
— Vopsea vernil ulei kg. 400

— 600—16 buc. 13

— Idem 260 buc. 50 — Vopsea verde ulei kg. 200 Camere auto :
— Idem 22X2 buc. 6

— Vopsea albă ulei kg. 400
— Idem 85X9 buc. 3 — 560—13 buc. 8

— Idem 140X15 buc. 10

— Plăci azbest 2 mm kg. 1500

— idem 5 mm kg. 5000

2J
— întrerupător III MA 3 1000 A buc. 81

— Vopsea neagră ulei kg. 240

— Nitrolac negru kg. 1.000

— Nitrolac vernil kg. 800

— idem alb kg. 500

— idem verde kg. 1.100

— idem albastru kg. 200

— Pietre polizor 500x60X60 buc. 8

— 620—15 buc. 12

— 750—20 buc. 31

— 825—20 buc. 13

— 900—20 buc. 12

— 975—18 buc. 7

— 1000—20 buc. 6

— 600—16 buc. 13

— întrerupător ISOL 240 A buc. 16 Curele trapezoidale STAS 1164:

idem OTOMAX 2500 A buc. 2 4
— 800X10X6 buc. 120

— Releu întrerupător Riz. 220 V (4+4) 
c/a buc. 219

— Micamită flexibilă HMH mp. 1200 — 900 buc. 36

— Vopsea lovitură ciocan 815—8 kg. 1000
— idem P 714—022 mp. 600 — 950 buc. 14

— idem ulei galben 451—3 kg. 3000
— Micafolie sul cu sertar 0,15 mm 

kg. 101,5

— 1060 buc. 90

— 1100 buc. 8

— idem crem 5240—40 kg. 4000 — Micabandă neagră 0,13 X 0,20 mm kg. 45,0 — 1120 buc. 143

— Grund ABC 5240—50 kg. 3000 — idem 0,15X30 kg. 9,0 — 1250 buc. 30

— idem email crem 5001—10 kg. 1120 — idem 0,12X25 kg. 9,0
— 1400 buc. 100

— 1800 buc. 4
— Vopsea ulei roșu kg. 3476 — idem 0,13X30 kg. 65,0

— 630X13X8 buc. 23
— idem email bronz aluminiu 815—1 

kg. 1206
— idem 0,10X20 kg. 36,0

— 750 buc. 10

— Micamită de 0,5 mm kg. 114
— idem nitro roșu kg. 599

— 850 buc. 36

— Hexametafosfat de sodiu to. 44,4
— Releu de timp TK 11 (0—6”) 220—50

—60 Hz kg. 500

— 900 buc. 176

— Fosfat disodic to. 186



— 1120 buc. 1240

— 1210 buc. 21

— 1250 buc. 23

— 1300 buc. 45

— 1400X23X8 buc. 250

— 1500 buc. 60

— 1700 buc. 20

— 2360 buc. 11

— 950X17X11 buc. 90

— 1180 buc. 31

— 1650 buc. 19

— 1320 buc. 37

— 2360 buc. 64

— 2500 buc. 50

— 2900 buc. 17

— 1260 X 22X14 buc. 29

— 2800 buc. 13

— 3300 buc. 41

— 1700X32 X 20 buc. 33

Curele trapezoidale STAS 7192 1250X10X8
buc. 1118

— Cuplaj elastic buc. 1000

— Semeringuri 0X85X12 buc. 379

— Idem 75X100X12 buc. 415

— Idem 80X110X12 buc. 111

— Idem 130X160X15 buc. 312

— Idem 130X160X15 buc. 70

— Camera mică buc. 500

— Camera mare buc. 317

Furtune :

— Idem 0 60 AR Stas 263—63 m 173

— Idem 0 25 X 39,5 NI 25081—69 de 
inaltă și foarte înaltă prcs. cu inserție 
met. m 1 000

— Curea transmisie 20X4 kg. 5

— Idem 30X4 kg. 28

— Idem 30X4X1000 kg. 7

— Idem 40X5 kg. 52

— Curea transmisie 30X3 kg 35

— Idem 4 000X130 kg. 2

— Idem 30X4 kg 3

— Idem 40X4 kg 60

— Idem 50x5 kg. 80

— Garnitură piele disc 100X2,5—3 kg. 1

— Policurele 750X32 buc. 500

— Idem 700X40 buc. 35 

— Idem 795X110 buc. 16 

— Idem 940X40 buc. 15 

— Idem 950X30 buc. 55

— Idem 1000X30 buc. 25

— Idem 1040X20 buc. 5

— Idem 1100X100 buc. 20

— Idem 1160X40 buc. 14

— Idem 1850x50 buc. 50

Rulmenți : 

— 609—EL 9 buc. 38 

— 625—EL 5 buc. 135 

— 1200 buc. 8 

— 1202 buc. 17 

— 1204 buc. 51 

— 1207 K buc. 53 

— 1211 buc. 6 

— 1213 K buc. 5 

— 1216 buc. 5 

— 1222 buc. 233 

— 1306 K buc. 12 

— 1307 buc. 18

— 1307 K buc. 12

— 1308 buc. 540

— 1309 K buc. 4 

— 1310 buc. 12 

— 1312 buc. 37 

— 2201 buc. 2 

— 2208 buc. 20 

— 2210 K buc. 2 

— 2211 buc. 53 

— 2213 buc. 25 

— 2217 buc. 9 

— 2303 P 62 buc. 4 

— 2308 buc. 3 

— 2310 buc. 18

— 2310 MC3 buc. 25

— 2311 buc. 16

— 3201 buc. 3 

— 3203 buc. 2 

— 3206 buc. 15 

— 3208 buc. 250

— 3209 buc. 10

— 2204 buc. 4

— E7 buc. 10

— E13 buc. 1

— E20 buc. 4

— 6001 P62 buc. 22

— 6903 buc. 270

— 6004 buc. 100

— 6008 buc. 100

— 6009 buc. 40

— 6011 buc. 10

— 6012 buc. 80

— 6014 buc. 8

— 6015 buc. 88

— 6016 buc. 30

— 6016 Z buc. 15

— 6018 buc. 6

— 6020 buc. 111

— 6028 buc. 100

— 6030 buc. 10

— 6030 Z buc. 4

— 6032 P 6 buc. 2

— 6201 Z buc. 35

— 6201—2RS buc. 25

— 6203 N buc. 5

— 6204 buc. 50

— 6205 N buc. 4

— 6206 Z buc. 16

— 6208 N buc. 7

— 6208 Z buc. 4

— 6209 2RS buc. 96

— 6209 N buc. 5

— 6210 RS buc. 10

— 6212 buc. 20

— 6213 buc. 26

— 6216 buc. 227

— 6217 buc. 28

— 6218 buc. 53

— 6219 buc. 17

— 6222 buc. 232

— 6224 buc. 8

— 6300 buc. 116

----->



— 6300 N buc. 3 — 21312 buc. 1

— 6300 JN buc. 3 — 22206 buc. 8

— 6303 buc. 150 — 22216 K buc. 50

— 6303 Z buc. 26 — 22217 buc. 20

— 6305 C3 buc. 44 — 22218 buc. 8

— 6306 N buc. 2 — 22220 buc. 10

— 6307 N buc. 2 — 22222 buc. 52

— 6309 buc. 50 — 22226 buc. 6

— 6309 N buc. 10 — 22309 buc. 2

— 6310 C3 buc. 234 — 22310 buc. 20

— 6310 N buc. 10 — 22311 buc. 45

— 6311 buc. 20 — 22312 buc. 5

— 6311 N buc. 4 — 22313 buc. 6

— 6313 buc. 22 — 22313 K buc. 3

— 6314 buc. 25 — 22314 buc. 20

— 6315 buc. 60 — 22315 buc. 13

— 6317 buc. 38 — 22316 buc. 9

— 6320 buc. 5 — 22317 buc. 86

— 6322 buc. 17 — 22317 C4 buc. 4

— 6406 buc. 43 — 22320 buc. 6

— 6408 buc. 49 — 22324 buc. 3

— 6409 buc. 55 — 22328 buc. 2

— 6410 buc. 18 — 30205 buc. 50

— 6411 buc. 5 — 30208 buc. 80

— 6411 N buc. 4 — 30209 buc. 25

— 7202 B buc. 14 — 30210 buc. 16

— 7203 B buc. 6 — 30211 buc. 279

— 7207 B buc. 6 — 30212 buc. 17

— 7210 B buc. 4 — 30215 buc. 28

— 7212 B buc. 12 — 30216 buc. 32

— 7213 iB buc. 5 — 30217 buc. 3

— 7214 B buc. 9 — 30218 buc. 23

— 7306 B buc. 16 — 30219 buc. 15

— 7311 B buc. 2 — 30303 buc. 15

— 7318 B buc. 2 — 30304 buc. 61

— 7320 B buc. 16 — 30309 buc. 12

— 7207Sp buc. 70 — 30310 buc. 19

— 7208 Sp buc. 42

— 7209 Sp buc. 32

— 16002 buc. 2

— 16007 buc. 4

— 30311 buc. 52

— 30322 buc. 11

— 32207 buc. 4

— 32208 buc. 18

— 32209 buc. 226

— 16011 buc. 2 — 32210 buc. 2

— 16013 buc. 2 — 32211 buc. 81

— 32212 buc. 19 — 51322 buc. 19

— 32213 buc. 22 — 51405 buc. 1

— 32214 buc. 34 — 51407 buc. 22

— 32215 buc. 6 — 51409 buc. 4

— 32216 buc. 44 — 51410 buc. 39

— 32217 buc. 8 — 53205 U MP6 buc. 50

— 32218 buc. 10 — N 204 buc. 18

— 32305 buc. 41 — N 207 buc. 10

— 32307 buc. 49 — N 208 buc. 62

— 32311 buc. 19 — N 212 buc. 4

— 32312 buc. 49 — N 214 buc. 7

— 32313 buc. 25 — N 216 buc. 20

— 32316 buc. 4 — N 217 buc. 2

— 51100 buc. 2 — N 305 buc. 5

— 51101 buc. 45 — N 309 buc. 59

— 51105 P5 bite. 31 — N 314 buc. 10

— 51107 buc. 50 — NJ 204 buc. 17

— 51109 buc. 64 — NJ 205 buc. 16

— 51111 buc. 25 — NJ 206 buc. 30

— 51113 buc. 6 — NJ 208 buc. 17

— 51115 buc. 100 — NJ 213 buc. 5

— 51116 buc. 48 — NJ 215 buc. 8

— 51117 buc. 42 — NJ 306 buc. 200

— 51118 buc. 72 — NJ 309 buc. 203

— 51122 buc. 8 — NJ 2205 buc. 107

— 51126 buc. 30 — NU 205 buc. 3

— 51128 buc. 20 — NU 206 buc. 11

— 51130 buc. 32 — NU 208 buc. 190

— 51201 buc. 20 — NU 212 buc. 38

— 51203 buc. 12 — NU 213 buc. 25

— 51208 buc. 100 — NU 214 buc. 4

— 51210 buc. 10 — NU 215 buc. 22

— 51214 buc. 20 — NU 216 buc. 10

— 51215 buc. 77 — NU 218 buc. 7

— 51216 buc. 20 — NU 220 buc. 11

— 51217 buc. 3 — NU 221 buc. 2

— 51220 buc. 1 — NU 224 buc. 11

— 51307 buc. 40
— NU 224 P62 buc. 10

— 51308 buc. 8
— NU 307 buc. 5

— 51309 buc. 27 — Nu 308 buc. 16

— 51311 buc. 11 — NU 310 buc. 134

— 51316 buc. 5 — NU 312 buc. 11

— 51320 buc. 4



— 0—16 buc. 1501— NU 316 buc. 2 — NKI 50/25 buc. 1
Lanț gali simplu

— NU 1018 buc. 16 — NKI 55/25 buc. 8

— NU 2208 buc. 34 — NA 49/28 buc. 3 — 1/2”X3,3 m 50
— NU 1030 buc. 33 — NA 49/32 buc. 32 — 1/2”X5,21 m 57
— NU 1020 buc. 6 — NAN 2530 buc. 1 — 1/2” X 7,75 m 300
— NU 2216 buc. 18 — WA 1020 buc. 10 — 3/4”X12,7 m 100
— NU 2308 buc. 5 — Q 218 buc. 3 — pas 20X15,08 m 588
— NU 2312 buc. 8 — Q 308 buc. 4 — pas 20 cu iplăcute de 85 X

35X3,5 m 156— NU 2226 buc. 4 — 941/17 buc. 6

— NF 309 buc. 186 — 942/17 buc. 8 — idem 70X35X3,5 m 12

— NU 2312 buc. 3 — 942/20 buc. 26 — 1'/.,” m 99

— NUP 205 buc. 4 — 942/30 buc. 16 — Lanț agricol tip 212 A mo-
dif. de IV»” m 80

— Lanț gali dublu 1/2” X 7,75
m 60

— NUP 212 buc. 6 — 943/25 buc. 5

— NUP 214 buc. 3 — 943/30 buc. 10

— NUP 217 buc. 6 — 943/40 buc. 12 — idem 5/8” X 9,65 m 60
— NUP 308 buc. 3 — 943/45 buc. 22 — idem 3/4”X12,7 m 150
— NUP 312 buc. 10 — 943/50 buc. 8

— idem l”X17,02 m 10(1

— idem l'/i” m 15

— Lanț gali triplu 5/8”X9,65
m 100

— NUP 320 buc. 4 — 709 buc. 4

— 12728 buc. 4

— 20213 buc. 6

— NUP 412 buc. 29

— NUP 2210 buc. 24

— NUP 2308 buc. 4

— NUP 2312 buc. 2

— NN 3009 K buc. 2

— 20703 buc. 30

— 20803 buc. 18
Manometre industriale

— NN 3010K buc. 8 — 46124 buc. 10 — 0 60 0—4 buc. 1

— NN 3011K buc. 2 — 51211 P 5 buc. î — 0—6 buc. 100

— NN 3014K buc. 3 — 61810 buc. 10 — 0—16 buc. 30

— NN 3016K buc. 1
— 94904 buc. 21 — 0—40 buc. 12

— NN 3017K buc. 1

— NN 3018K buc. 5
— 108115 buc. 100 — 0—60 buc. 45

— 181421 buc. 5 — 0—160 buc. 5
— NN 3021K buc. 50

— 704702 buc. 30 — 0 100 0—4 buc. 10
— NN 3022K buc. 26

— NN 3026K buc. 12 — 588711 buc. 24 — 0—10 buc. 300

— NN 3028K buc. 7 — 588911 buc. 26 — 0—16 buc. 120

— NN 3032K buc. 18 — 790601 (676901) buc. 20 — 0—100 buc. 7#

— NN 3034 K buc. 1 — 804704 buc. 36 — 0 150—160 0—25 buc. 5

— NN 3056K buc. 1 — 122205 buc. 67 — 0 60 0—4 buc. 1

— NNU 4924 buc. 8 — 926722 (791022) buc. 6 — 0—6 buc. 100

— NA 4905V buc. 9 — 970711 buc. 9 — 0—25 buc. 2

— NA 4911V buc. 8 — 977909 buc. 25 — 0—40 buc. 12

— RNA 4904 buc. 50 — 4074105 (NA4005 V) buc. 63 — 0—60 buc. 55

— R 564 buc. 1 — 4074117 (NA4017 V) buc. 10 — 0 100 0—4 buc. 10

— NK 60/25 buc. 39 — Bile oțel 0 12 buc. 8000 — 0—6 buc. 60

— NKI 45/20 buc. 5 — idem 0'l21 buc. 1412 — 0—10 buc. 360

— 0—100 buc. 76

Manovacumetru ind.

— 0 150—160 —..+4 bar 
buc. 500

Rulmenți :

— 32310 buc. 10

— 6315 buc. 6

— 51116 buc. 20

— 51118 buc. 8

— NU 315 buc. 5

— 32206 buc. 30

— NU 316 buc. 9

— 6007 buc. 10

— 6008 buc. 8

— 61105 buc. 20

— 6412 N buc. 20

— 32217 buc. 20

— NUP 2305 NA buc. 20

— 7815 buc. 4

— 221 buc. 9

— MN 3022 buc. 9

— MN 3015 buc. 9

— MN 3015 KP.51 buc. 8

— MN 3020 buc. 6

— MN 3019 K buc. 8

— NU 211 NA buc. 50

— 2218 K buc. 9

— NO 316 buc. 7

— N 313 buc. 19

— 6224 buc. 1

— 32216 buc. 2

— 22222 buc. 1

— MN 3017 K buc. 1

— MN 3034 K buc. 1

— MN 3056 K buc. 1

— Ușă spate Moskvici buc. 1

— idem —1..+2.5 bar buc. 33



4
Rulmenți :
— 1212—1312 buc. 50

— 1224 Mi buc. 100

— 1617—2317 buc. 50

— 6305 buc. 300

— 6310 buc. 300

— 6313 buc. 200

— 3308—3055308 buc. 150

— 6407—407 buc. 150

— 6409—409 buc. 150

— 7309—30309 buc. 150

— 7809 buc. 30

— 8218—51218 buc. 40

— 1209 K buc. 40

— 922205 buc. 100

— 22230 K buc. 40

— 943/45 buc. 70

— 6211 buc. 100

— 6410—410 buc. 150

— 20703 buc. 71

— 7309—30309 buc. 100

— 977908 buc. 45

— 8218—51218 buc. 30

— 22216 K buc. 20

— 22230 K bile. 50

— 22313 K buc. 25

— Miner (siguranță 500 V
buc. 30

— idem MPR buc. 50

— Plăci grafit 15X100X100
kg. 703

— idem 15X50X100 kg. 263,4

— Tuburi Roentgen BSV 2
buc. 10

Piese de schimb pentru marca 
Csepel

— Axă planetară stg. buc. 2

— Amortizor buc. 4

— Arbore cardan buc. 4

— Arbore secundar asamblat 
buc. 2

— Arbore cardan buc. 1

— Arbore direcție buc. 2

— idem direcție buc. 2

— idem sector direcție buc. 2

— Axă planetară buc. 2

— Arbore cotit motor buc. 1

— Arbore cotit buc. 1

— idem primar buc. 2

— idem primar buc. 2

— idem comandă buc. 2

— Bară direcție buc. 3

— idem buc. 2

— Bară direcție transversală 
buc. 3

— Bloc cilindru motor buc. 1

— Bobină dinam buc. 2

— Bulon fuzetă buc. 5

— Bobină electromotor buc. 2

— Butuc roată spate buc. 2

— Bendix electromotor buc. 6

— Butuc roată față buc. 2

— Butuc roată spate buc. 1

— Cuzineți bielă set 5

— Cuzineți palier set 1

— Cuzineți bielă buc. 11

— Corp anticameră buc. 20

— Cuplaj elemenți pompă in
jecție buc. 5

— Chiulasă cilindru buc. 12

— Corp anticameră buc. 35

— Cuzineți palier set 28

— Cărbuni dinam buc. 44

— Cuplay buc. 2

— Cilindru frînă buc. 1

— Cilindru acționare ambre
iaj buc. 4

— Cilindru pneumatic buc. 3

— Cruci cardan buc. 6

— Coroană pornire buc. 3

— Consolă pentru față drept, 
buc. 2

— Consolă pentru față stg. 
buc. 2

— Colector buc. 2

— Capac filtru buc. 2

— Cap bară direcție buc. 24

— Cămașă cilindru motor buc.
12

— Cuzineți buc. 5

— Carcasă buc. 1

— Cublutori cu bucșe buc. 9

— Disc antrenare buc. 8

— Disc reglabil pompă injcc. 
buc. 2

— Dinjunctor conjunctor buc.
5

— Diferențial buc. 1

— Elemenți pompă injecție 
buc. 2

— Elemenți filtru ulei buc. 6

— Fuzetă dreaptă stg. buc. 1

— Furcă ipirghie ambreiaj 
buc. 1

— Fulie ventilator 'buc. 1

— Fulie dinam buc. 1

— Furcă viteza 4—5 buc. 2

— Furcă cuplare buc. 1

— Furcă viteza 2—3 buc. 2

— Furcă vit. mers înapoi buc.
2

— Furcă ambreiaj buc. 1

— Filtru aer compresor buc. 2

— Ghid supapă motor buc. 12

— Garnituri pompă apă buc. 5

— Inel ghid tacheți buc. 208

— Levier fuzetă buc. 1

— Lampă semnalizare buc. 4

— Lampă semnalizare față 
buc. 3

— Manșon sincron vit. I
buc. 2

— Macara geam buc. 1

— Manșon de glisare buc. 2

— Piston motor complect
buc. 26

— Pinion sateliți buc. 6

— Pinion planetar buc. 8 

— Piston compresor buc. 10

— Pompă ulei completă 
buc. 1

— Pompă injecție completă 
buc. 4

— Pompă injecție buc. i
— -------------------- ---------1
— Pompă ulei buc. 1

— Pastilă cruce cardan 
buc. 32

— Placă ferodou disc ambre
iaj buc. 2

— Pinion intermediar buc. 2

— Pinion intermediar buc. 2

— Rotor dinam buc. 3

— Rotor electromotor buc. 5

— Supapă admisie motor 
buc. 40

— Supapă evacuare buc. 29

— Segmenți ungere motor II 
buc. 18

— Segmenți ax cardan Ia 
evacuare buc. 6

— Semering pompă apă buc. 2

— Supapă pompă injecție buc,
47

— Sită baie ulei buc. 2

— Transmisie auxiliară buc. 1 *

— Tub frînă față buc. 6

— Tub flexibil ulei buc. 3

— Taler arc supapă interior 
buc. 12

— Tambur roată spate buc. 4

— Ventilator buc. 5

CITITORI!
Pentru a îmbunătăți conținutul 

rubricii Curier economic legisla

tiv vă invităm să ne scrieți pe 

adresa redacției :

® Ce teme doriți să fie tra
tate ?

® La ce întrebări doriți să 
primiți consultații juridice ?

De asemenea, vă invităm să 
ne trimiteți comentarii sau ad
notări privind soluții arbitrale și 
judecătorești de interes general, 
care vor fi publicate.



RĂSPUNDEREA beneficiarului 
PENTRU RECEPTIONAREA ȘI ACCEP
TAREA PRODUSELOR NECORESPUN- 

ZATOARE CALITATIV

Legea nr. 71/1969, pornind de la necesi
tatea măririi simțului de răspundere a 
părților în legătură cu calitatea produse
lor, a reglementat amănunțit drepturile și 
obligațiile ce le revin în această privință, 
stabilind și răspunderea patrimonială pen
tru încălcarea obligațiilor asumate.

Pe lingă obligativitatea recepției finale, 
la unele categorii de produse, avînd în
semnată valoarea economică, legea a con
sacrat și controlul pe care beneficiarul îl 
exercită la furnizor în timpul fabricației. 
Asigurîndu-se asemenea posibilități de ve
rificare și recepție temeinice, era firesc 
să se reglementeze expres răspunderea 
beneficiarului care, în loc să se foloseas
că de mijloacele pe care legea i le pune 
la îndemână, recepționează și acceptă pro
duse calitativ necorespunzătoare.

Anticipînd legea, practica arbitrată a 
adoptat, încă de la începuturile sale, so
luții menite să sancționeze asemenea fapte 
ale beneficiarului. De pildă, în legătură 
cu produsele industriei metalurgice supuse 
prelucrării, s-a statuat că nu i se cuvin 
beneficiarului daune privind cheltuielile 
de prelucrare cauzate de asemenea vicii 
care puteau fi descoperite prihtr-o recep
ție efectuată conform contractului, ante
rior lansării produselor în fabricație.

Potrivit art. 15 alin, ultim din Legea 
nr. 711/1909, recepționarea și acceptarea de 
către beneficiar a produselor ce nu co
respund condițiiloi- de calitate prevăzute 
în contract, atrage și răspunderea sa pen
tru repararea prejudiciului astfel produs.

Evident, prejudiciul apare în patrimo
niul beneficiarului și constă, în primul 
rînd, în valoarea produsului însuși (dacă 
prețul s-a achitat furnizorului) și apoi 
dintr-o varietate de cheltuieli neeconomi- 
coase pe care le poate ocaziona păstrarea, 
prelucrarea seu livrarea către o terță uni
tate a produselor necorespunzătoare cali
tativ.

Este extrem de dificil să ne imaginăm 
o situație în care faptul recepționării 
unor produse necorespunzătoare calitativ 
să atragă numai răspunderea beneficiaru
lui în sensul ca această răspundere să în
lăture răspunderea furnizorului. în ade
văr, calitatea necorespunzătoare a produ
selor este, pnin ipoteză, consecința activi

tății culpabile a furnizorului. Livrând 
asemenea produse, furnizorul înfrânge 
acele dispoziții ale art. 15 din legea amin
tită care îi interzic punerea în circulație 
a produselor necorespunzătoare calitativ.

Deci, cauzele cele mai frecvente sînt 
cele în care se reține culpa comună a 
furnizorului și beneficiarului. Culpa ex
clusivă a beneficiarului nu se poate, prac
tic, admite. Adaptarea unor soluții de an
gajare exclusivă a răspunderii beneficia
rului nu este atît consecința lipsei de cul
pă a furnizorului, ci urmarea lipsei rapor
tului de cauzalitate dintre fapta imputa
bilă furnizorului și prejudiciul în discu
ție. Dacă ivirea daunelor se plasează în- 
tr-un moment cînd beneficiarul, deși cu
noștea calitatea necorespunzătoare a pro
duselor, nu a luat măsurile ce se impu
neau pentru limitarea daunelor, evident, 
prejudiciul produs în asemenea condiții 
nu-1 poate recupera de la furnizor pentru 
motivul amintit mai sus, al lipsei raportu
lui de cauzalitate.

De regulă însă, există temeiuri sufici
ente pentru a se angaja răspunderea 
ambelor părți, a furnizorului — pentru 
faptul că a livrat produse necorespunză
toare calitativ și a beneficiarului — pen
tru faptul de a fi recepționat și acceptat 
asemenea produse.

De pildă, prin Decizia primului arbitru 
de stat nr. 2164 1974, s-a reținut că pen
tru daunele rezultînd din livrarea, recep
ționarea și acceptarea unor conserve cali
tativ necorespunzătoare au a răspunde, 
în proporție egală, ambele părți: furnizo
rul, pentru că a produs și livrat mărfuri 
calitativ necorespunzătoare; beneficiarul, 
pentru că a acceptat primirea conservelor 
cu gust amărui, deși la recepție a consta
tat această deficiență și a lăsat să treacă 
aproximativ 2 ani fără să ia vreo iniția
tivă în vederea recondiiționării conserve
lor. în această perioadă, gustul amărui s-a 
accentuat și expirând, între timp, terme
nul de garanție, desfacerea produselor la 
consumatori a devenit imposibilă. Daunele 
reclamate au constat în contravaloarea 
conservelor, cheltuielile ocazionate de 
efectuarea unor analize de laborator și 
costul transportului produselor.

Prin asemenea soluții, organele arbitra
te fac o aplicare corespunzătoare a dispo
zițiilor legale citate mai sus și sancționea
ză toate unitățile în culpă pentru livrarea, 
recepționarea și acceptarea unor produse 
calitativ necorespunzătoare.

I. ICZKOVITS

EXPORT • IMPORT

CONTROLUL DE CALITATE PENTRU 
PRODUSELE DESTINATE EXPORTULUI

Creșterea continuă a nivelului calitativ 
al produselor destinate exportului prin 
studiul sistematic al evoluției tehnicii și 
cerințelor calitative, pe plan extern con
stituie o obligație permanentă a unităților 
ide producție cu sarcini de export.

împlinirea acestui deziderat trebuie să 
constituie preocuparea de bază a tuturor 
conducerilor iși lucrătorilor din unitățile 
de producție, nu numai pentru că astfel 
se realizează planul de export, dar și pen
tru că, numai realizînd produse la nivelul 
calitativ cerut pe piețele externe se asi
gură :

a) penetrația și menținerea ipe piețele 
externe, astăzi foarte exigente, ca efect 
al reducerii cererii, din cauza inflației și 
în general a crizei economice actuale ;

b) obținerea unor prețuri externe care 
să asigure o eficiență sporită activității de 
producție pentru export și un aport de 
valută, mai mare, pe unitate de produs 
exportat ;

c) evitarea reclamațiilor.
La realizarea unor produse de bună ca

litate, corespunzătoare cerințelor piețelor 
externe, concură o serie de factori care 
țin de conceperea produselor, de pregăti
rea fabricației și de realizarea producției.

Un rol hotărîtor însă în asigurarea unei 
producții care să îndeplinească criteriile 
de calitate cerute de clienții externi, este 
organizarea și efectuarea controlului teh
nic, la toate etapele producției, respectiv 
înainte de începerea producției (control 
inițial), în timpul producției (control in
termediar) și asupra produsului realizat 
(control final), imediat după finisarea 
produsului, cit și după ambalarea lui.

Din analiza Legii nr. 2/1970 rezultă o se
rie de principii și sarcini referitoare la or
ganizarea, funcționarea, atribuțiile și răs
punderile serviciilor de control tehnic de 
calitate, a căror aplicare riguroasă în 
unitățile de producție ale cooperației de 
consum, constituie o obligație impusă ex
pres de art. 42 al Legii nr. 2/il970, dar și 
cea mai indicată cale pentru îmbunătăți
rea organizării și eficienței controlului de 
calitate pentru produsele destinate expor
tului.

----->
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Pentru realizarea acestui obiectiv tre
buie avute în vedere principiile enume
rate mai jos.

1. Organizarea, îndrumarea și verifica
rea activității controlului tehnic de cali
tate din unitățile subordonate, revine, ca 
îndatorire legală conducerii departamen
tului coordonator.

2. Biroul executiv al Centralei și comi
tetele oamenilor muncii din întreprinde
rile de iproducție, sînt obligate :

— să organizeze controlul tehnic de ca
litate, începînd cu recepția materiilor pri
me și a materialelor, pe faze de fabricație, 
precum și în etapa finală, conform teh
nologiilor de fabricație ;

— să asigure ca în compartimentele de 
control tehnic de calitate să fie încadrați 
muncitori, maiștri și ingineri cu o înaltă 
pregătire profesională și experiență în 
producție.

3. Directorii întreprinderilor de produc
ție controlează activitatea compartimente
lor de control tehnic de calitate și modul 
in care secțiile productive iau măsuri 
pe linia indicată de organele de control.

4. Compartimentul de control tehnic de 
calitate din întreprindere (C.T.C.) este 
singurul organ autorizat să exercite con
trolul tehnic al calității și funcționează ca 
organ subordonat conducerii unității de 
producție și Inspectoratului general de 
stat pentru controlul calității produselor.

5. Numirea, schimbarea din funcțiune, 
sancționarea sau desfacerea contractului 
de muncă a șefului compartimentului 
controlului tehnic de calitate se face de 
Comitetul oamenilor muncii, cu acordul 
Centralei și al organului I.G.S.

6. Șeful compartimentului controlului 
tehnic de calitate este membru de drept 
al Comitetului oamenilor muncii.

7. Organul C.T.C. are obligația să veri
fice calitatea materiilor prime, respecta
rea procesului de producție, a documenta
ției și tehnologiei de fabricație, pe toate 
fazele de producție, să verifice și să cer
tifice calitatea produselor.

Organul C.T.C. participă la omologarea 
produselor și la stabilirea măsurilor pen
tru îmbunătățirea calității acestora.

8. Șeful C.T.C. și în cazul secțiilor de 
producție organul C.T.C. sesizează condu
cerea unității asupra abaterilor privind 
calitatea, face propuneri pentru preveni
rea și eliminarea deficiențelor de fabri
cație.

Acesta este obligat să ceară întrerupe
rea fabricației sau livrării produselor ce 
contravin obligațiilor contractuale, privi
toare la calitate, atât în cazul cînd sesi
zează singur această situație, cît și atunci 
cînd conducătorii procesului de producție, 
în baza art. 8 din Legea nr. 2/1970, îl sesi
zează asupra defectelor ce apar în pro

cesul de fabricație și asupra cărora nu 
pot acționa direct.

în caz de neconformare a șefului sec
ției, organul C.T.C. informează de urgen
ță conducerea întreprinderii.

9. Organul C.T.C. răspunde de efectu
area controlului de calitate al produse
lor, lucrărilor sau serviciilor pe toate 
treptele de fabricație și urmărește ca li
vrările acestora să se facă în conformi
tate cu documentația tehnică, normativele 
și celelalte condiții de calitate stabilite 
prin contracte.

10. Toți factorii din întreprinderile de 
producție care concură la : proiectarea, 
lansarea, realizarea, controlul și livrarea 
de produse necorespunzătoare calitativ, 
răspund pentru faptele lor în conformi
tate cu prevederile H.C.M. nr. 2502 din 31 
decembrie 1969 și sînt sancționați, in afa
ră de recuperarea altor daune, cu amenzi 
pînă la 1 000 lei.

11. Pentru realizări deosebite cu privire 
la calitatea produselor, angajații vor fi 
stimulați material, în conformitate cu pre
vederile sistemului de retribuție.

12. întreprinderile de producție au obli
gația să organizeze în mod sistematic 
cursuri de scurtă durată, de calificare și 
perfecționare, în domeniul controlului de 
calitate a producției.

Ținînd seama de principiile și regulile 
enunțate mai înainte și în funcție de spe
cificul întreprinderilor de producție este 
necesar ca pentru îmbunătățirea controlu
lui de calitate să se ia o serie de măsuri 
organizatorice care să vizeze aitît organi
zarea propriu-zisă cît și funcționarea apa
ratului C.T.C. din întreprinderi.

Sever POPESCU

PRIN CE SE CARACTERIZEAZĂ 
CURSUL DE REVENIRE BRUT, 

CORECTAT ȘI NET ?

Mai mulți cititori ne întreabă care sînt 
elementele definitorii care caracterizează 
cei trei indicatori ai eficienței operațiuni
lor de comerț exterior — cursul de reve
nire brut, corectat și net — și în ce si
tuație se calculează fiecare din ei, în cazul 
exporturilor.

Față de faptul că în articolul ,.Evidența 
analizei rentabilității exporturilor, instru
ment util în conducerea unităților econo- 
mice“ am prezentat modul de calcul al 
cursului de revenire brut și net, în cele 
ce urmează ne vom opri numai asupra 
elementelor care îil caracterizează, cu pre
cizarea în prealabil a noțiunii de preț in
tern complet de export franco-frontiera 
română ; în final vom expune modul de 
calcul al cursului de revenire brut corec
tat și situațiile în care se utilizează.

• Prețul intern complet de export este 
format din :

a) prețul mărfurilor, care poate fi :
— prețul de producție la mărfurile indus

triale, care asigură unităților respective 
acoperirea, în condiții normale de lucru, 
a cheltuielilor de producție și realizarea 
unui beneficiu planificat ; aceste prețuri 
sînt cunoscute sub denumirea de preț cu 
ridicata al întreprinderii ;

— prețul de deviz, în cazul lucrărilor 
de construct ii-montaj ;

— prețul de livrare, în cazul produse
lor agricole livrate de unități agricole de 
stat ;

— prețul de contractare pentru produ
sele livrate de către C.A.P. ;

— prețul de achiziție pentru produsele 
cumpărate de la producătorii individuali.

b) cheltuieli suplimentare pentru export, 
dintre care enumerăm pe cele curente:

— cheltuieli speciale determinate de ca
litatea produselor înscrisă în contractul 
de vînzare internațională (tropicalizare, 
înnobilare etc.);

— contravaloarea ambalajelor dacă 
acestea nu sînt incluse în prețul de pro
ducție ;

— prime legale și efectiv acordate pen
tru stimularea exporturilor;

— cheltuielile de circulație pînă la fron
tiera română.

Așadar, primul element — prețul cu ri
dicata al întreprinderii — este unic pen
tru toate unitățile care fabrică același 
produs; în aceste condiții, rentabilitatea 
diferită de la unitate la unitate este de
terminată de nivelul tehnologic, producti
vitate, organizarea fluxului de producție 
etc.

• Cursul de revenire brut, cel mai 
frecvent utilizat, arată cîți lei se cheltu
iesc pentru obținerea unui leu valută; cu 
alte cuvinte, cît costă în lei fiecare leu 
valută.

Dacă prezintă avantajul că este ușor- de 
calculat, cursul de revenire brut are și ur
mătoarele dezavantaje :

— nu ține seama de beneficiile exage
rate și de alte adaosuri incluse în prețul 
intern ;

— nu evidențiază gradul în care sînt în
globate în produsul exportat materii pri
me din import sau exportabile ;

— ca urmare, nu scoate în evidență efi
ciența manoperei și a celorlalte compo
nente ale prețului de cost neexportabile 
în forma lor primară.

Cursul de revenire brut, cu toate aceste 
dezavataje, are cea mai largă răspîndire, 
fiind un indicator care se planifică și deci 
se raportează prin dări de seamă. Analiza 
acestui indicator se poate face din mai 
multe puncte de vedere, prin comparație : 



cu plafonul maxim înscris în plan ; cu 
cursul de revenire mediu al ramurii, cu 
cursul de revenire realizat pe perioade 
anterioare; cu cursul de revenire al altor 
produse ce sînt exportate de către aceeași 
unitate etc.

• Cursul de revenire brut corectat în
lătură unul din dezavantajele arătate ale 
cursului de revenire brut — neevidenție- 
rea acumulărilor exagerate ale prețului 
intern —, ca urmare a faptului că acestea 
se scad, menținîndu-se numai beneficiul 
planificat al producătorului. Formula de 
calcul va fi :

Pi.c.e—a
c.r.b.c. =--------------- , în care :

Pe.Lv.
— Pi.c.e = preț intern complet de export;
— a ■= acumulări peste prețul de cost, 

care denaturează costul în lei a unui leu 
valută ;

— Pe.Lv. = preț extern în lei valută.
Acest indicator nu are o utilizare frec

ventă și nu se raportează prin dări de 
seamă.

• Cursul de revenire net se caracteri
zează prin aceea că înlătură un alt deza
vantaj al cursului de revenire brut — ne- 
evidenițierea gradului de influență a ma
teriilor din import sau a celor exportabi
le ; ca urmare, cu ajutorul acestui indica
tor — care exclude din prețul intern va
loarea materiilor prime importate, iar din 
prețul extern al celor exportabile — se 
poate reliefa :

— cursul de revenire al cheltuielilor de 
prelucrare, în special, modul de valorifi
care la export a manoperei ;

— -cursul de revenire al materiilor și 
materialelor folosite și care sînt neexpor
tabile în forma lor primară ;

— influența cheltuielilor de circulație 
asupra cursului de revenire.

Față de caracteristicile pe care le pre
zintă cursul de revenire net la export 
permite analiza de structură. Astfel, prin 
compararea diferitelor cursuri de reveni
re netă ale mărfurilor exportabile de că
tre o unitate economică se poate realiza 
un tablou al gradului de eficiență al aces
tora, ceea ce facilitează luarea deciziilor 
cu privire la ordinea de preferință în 
efectuarea exporturilor sau chiar la ex
cluderea unor sortimente din nomencla
torul de export.

Facem mențiunea că calcularea acestui 
indicator prezintă dezavantajul că este di
ficil să se determine prețul în valută a 
materiilor exportabile.

Cursul de revenire net nu se centrali
zează pe ramuri și, ca urmare, nu se ra
portează prin dări de seamă.

TERMENUL DE EMITERE AL DECIZIEI 
DE IMPUTARE IN RĂSPUNDEREA 

SUBSIDIARĂ

Pentru început reamintim prevederile 
art. 108, alin. 2 din Codul muncii, potrivit 
cărora termenul de emitere al deciziei 
de imputare este de cel mult 60 de zile 
de la data cînd cel în drept să emită un 
asemenea act a luat cunoștință de produ
cerea pagubei.

Literatura de specialitate, ca și practica 
judiciară, au socotit necesar să discute 
stabilirea concretă a momentului de la 
care începe să curgă termenul pentru 
emiterea deciziei de imputare, întrucît în 
funcționarea complexă a unei instituții 
sau întreprinderi, nu orice împrejurare 
poate fi considerată de natură a încunoș- 
tiința, în sens juridic, pe cel îndrituit să 
emită decizia de imputare, de existența 
pagubei. S-a ajuns astfel la concluzia că 
data încunoștiințării o constituie ziua în 
care s-a primit la registratura unității ra
portul organelor de anchetă prin care 
s-a stabilit dauna, sau raportul de servi
ciu prin care se aduce la cunoștința orga
nului de conducere, existența prejudiciu
lui.

în contextul acestor coordonate, este 
util, credem, să examinăm o situație spe
cială și anume de cînd începe să curgă 
termenul de emitere al deciziei de impu
tare în cazul aparte al răspunderii subsi
diare.

Se știe că răspunderea subsidiară ope
rează numai în măsura în care paguba 
nu a putut fi recuperată de la autorii di- 
recți. Se înțelege prin aceasta că răspun
derea subsidiară este, în principiu, inte
grală, dar cuantumul despăgubirii ce ur
mează a fi suportată de persoanele înca
drate în muncă, obligate în subsidiar la re
pararea prejudiciului, se limitează la va
loarea pagubei rămase neacoperită după 
urmărirea vinovatului care a beneficiat 
direct de valoarea prejudiciului respectiv, 
în momentul constatării insolvabilității 
acestuia. Desprindem deci, pentru ceea ce 
interesează aici, mai întâi necesitatea 
constatării insolvabilității autorului obli
gat în principal la acoperire. ‘Prin natura 
sa juridică, răspunderea subsidiară își în
cepe aplicabilitatea în momentul cînd răs
punderea directă nu poate fi realizată în 
efectele sale, în sensul că obligatul direct 
la acoperirea prejudiciului părții vătămate 
devine insolvabil.

La punerea în mișcare a răspunderii 
subsidiare nu interesează actul prin care 
se stabilește paguba sau referatul prin 
care se înounoștiiințează existența prejudi
ciului; paguba a fost stabilită anterior 
de către un organ competent de consta
tare, sau chiar de o instanță judecătoreas
că și totodată s-a determinat și cel che
mat să răspundă de ea. Dar în cazul in
solvabilității acestuia, acoperirea pagubei 
devine din nou actuală, atrăgînd după 
sine răspunderea subsidiară. în împreju
rarea aceasta caracteristică, interesează 
momentul reactualizării pagubei, adică 
momentul cînd datorită insolvabilității de
bitorului principal începe să intre în func
țiune răspunderea subsidiară, care justi
fică legalitatea reținerilor de la obligatul 
în subsidiar.

Starea de insolvabilitate a debitorului 
principal, pune în imposibilitate partea 
vătămată să mai valorifice creanța sa și 
atunci începe să opereze răspunderea sub
sidiară. Curgerea termenului de emitere 
a deciziei este condiționată de cunoaște
rea faptului care justifică reținerile, de 
către organul în drept să emită decizia.

Dacă în răspunderea materială obișnu
ită, este considerată cu dată de la care 
se calculează termenul de 60 de zile ziua 
în care s-a primit la registratura unității 
actul prin care s-a stabilit dauna sau ra
portul de serviciu prin care se aduce la 
cunoștință organului de conducere exis
tența pagubei, în cazul special al răspun
derii subsidiare o primă condiție a emi
terii deciziei de imputare constă în cu
noașterea stării de insolvabilitate de către 
cel în drept să emită decizia de imputare. 
Și atunci apare evident că data de la 
care se calculează termenul de 60 ziile nu 
poate fi determinată decît de data la care 
s-a primit la registratura unității comuni
carea actului prin care s-a stabilit insol
vabilitatea debitorului implicat în răspun
derea directă.

Pe cale de consecință, cînd imputarea 
derivată din răspunderea subsidiară se 
dispune de organul ierarhic superior, ter
menul de emitere începe să curgă din 
ziua în care s-a primit la registratura 
unității comunicarea întreprinderii direct 
prejudiciate asupra insolvabilității debito
rului stabilit în răspunderea directă. Im
putarea dispusă de organul ierarhic supe
rior este legată strins de cunoașterea stă
rii de insolvabilitate de către acest organ 
și nu de cunoașterea ei de către unitatea 
direct prejudiciată.

VASILE ATANASIUDumitru POROJAN



POSIBILITATEA ACORDĂRII UNOR 
AVANSURI DIN RETRIBUȚIA 

VIITOARE

în legislația noastră este interzisă acor
darea unor avansuri în contul retribuțiilor 
viitoare ce se cuvin persoanelor încadrate 
în muncă.

De la această regulă,, art. 14 diin De
cretul nr. 54/1975 aduce o importantă ex
cepție în favoarea absolvenților instituții
lor de învățămînt superior — cursuri de 
zi — repartizați la unitățile socialiste.

Persoanele în cauză care nu beneficiază 
de indemnizație de instalare vor primi de 
la unitatea socialistă la care au fost re
partizați, în baza cererii tor, la prezenta
rea la post, o jumătate din retribuția ta
rifară de încadrare, cu titlu de avans.

Acordarea acestei sume are menirea de 
a acoperi unele cheltuieli efectuate de ab
solvenți cu ocazia prezentării la unitatea 
unde au fost repartizați.

Restituirea sumei acordate cu titlu de 
avans se va face în șase rate lunare con
secutiv, începând cu a doua lună de func
ționare. Deși legea nu dispune, socotim că 
in cazurile îin care persoanele în cauză 
nu vor fi retribuite în următoarele șase 
luni, din motive independente de voința 
lor (satisfacerea serviciului militar, inca
pacitate de muncă, concediu de materni
tate etc.), ratele respective se vor reține 
din retribuțiile imediate următoare.

Reținerile se vor efectua fără a fi ne
cesară existența vreunui titlu executor, 
operîndu-se direct în documentele de pla
tă a retribuții,tor.

Socotim că pentru suma acordată cu 
titlu de avans, unitatea devine creditor 
privilegiat, prin efectul legii, reținerile 
respective trecînd înaintea oricăror alte 
datorii ale persoanei în cauză.

Avansul din retribuție se acordă cu 
condiția ca absolvenții să-și stabilească 
domiciliul în localitățile în care au sediul 
unitățile la carte au fost repartizați. Con
siderăm , că nu este necesar ca domici- 
lierea acestora să se facă în baza unui 
contract de închiriere sau ordin de re
partizare a spațiului locativ emis de că
tre comitetele executive ale consiliilor 
populare — acolo> unde este caziul — fiind 
suficient ca persoanele în cauză să locu
iască efectiv în localitatea respectivă (to
lerat, viză de flotant etc.). Concluzia noas
tră se impune dat fiind că în cazul celor 

transferați sau mutați în ailtă localitate în 
interesul serviciului — situație cu totul 
similară celei de față — instanța supre
mă a statuat în mod constant în sensul 
celor mai sus arătate.

Dr. C. JORNESCU

RAPORTURILE DINTRE CONDUCERILE 
UNITĂȚILOR SOCIALISTE ȘI COMISI

ILE DE JUDECATA

Comisiile de judecată din unitățile eco
nomice socialiste de stat se constituie pe 
lîngă comitetele și respectiv consiliile oa
menilor muncii (art. 2 lit. a din Legea 
nr. 59 1968).

Conducerea unității socialiste desem
nează un secretar al comisiei de judecată 
care să efectueze lucrările cu caracter 
tehnic ale acesteia (art. 8).

Conducerea unității socialiste deleagă o 
persoană care întregește completul de ju
decată atunci cînd comisia are a soluționa 
litigii de muncă (art. 7).

Conducerile unităților socialiste sînt 
obligate să creeze comisiilor de judecată 
condițiile necesare pentru buna desfășu
rare a activității lor (art. 53 alin. 2 mo
dificat prin Decretul nr. 86 1 973).

Conducerile unităților socialiste au obli
gația să ia măsuri pentru descoperirea și 
constatarea abaterilor prevăzute în Legea 
nr. 59,1968, prin care s-au adus pagube 
avutului obștesc, și să sesizeze comisiile 
cu judecarea acestor abateri (art. 53 
alin. 1).

Potrivit art. 29 din aceeași lege, con
ducerea unităților socialiste poate sesiza 
comisia de judecată.

în baza prevederii art. 32 din lege, la 
cererea comisiei, unitățile socialiste sînt 
obligate să pună la dispoziție actele în le
gătură cu pricinile și să dea informațiile 
necesare.

în orice litigii de muncă, dovada temei
niciei și legalității dispoziției sau măsurii 
luate de unitate este în sarcina acesteia 
(art. 178 din Codul muncii).

Acestea sînt raporturile și contingențele 
dintre activitatea comisiei de judecată și 
a unității socialiste în cadrul căreia func
ționează.

Este evident faptul că membrii comisi
ilor de judecată, în activitatea ce o desfă
șoară în cadrul acestor organe obștești, 
nu lucrează în calitate de angajați ai uni
tăților socialiste. Pe cale de consecință, 
nu se poate pune problema unei răspun
deri materiale sau disciplinare. Membrii 
comisiei nu au nici răspundere adminis
trativă.

Ei au o deplină independență, nu sînt 
supuși disciplinei ierarhic administrative 
din cadrul unității socialiste, conducerea 
acesteia neavînd căderea a face observații 
scrise sau verbale membrilor comisiei de 
judecată. în cazul în care conducerea uni
tății socialiste este nemulțumită de ho
tărârea dată de comisie într-un anumit li
tigiu, nu poate deoît să exercite căile de 
atac prevăzute de lege, nefiindu-i îngăduit 
ca — în mod public sau particular — să 
ceară sau să dea explicații membrilor co
misiei.

Potrivit art. 53(1) din Legea nr. 59/1968, 
în îndeplinirea sarcinilor ce le revin, 
membrii comisiilor de judecata se bucură 
de protecția legii ca și persoanele care în
deplinesc funcții ce implică exercițiul 
autorității de stat.

Sperăm că cele de mai sus au adus cu
venitele lămuriri tov. Macarie Benoni — 
Galați.

J. COSTIN

SOLUȚII ARBITRALE
Șl JUDECĂTOREȘTI

OBLIGAȚIA DE RESTITUIRE 
A CONDENSULUI

Prin contractul încheiat între părți, re
clamanta s-a obligat să furnizeze energie 
termică sub formă de aburi iar pîrîta- 
beneficiară s-a obligat să-i restituie recla
mantei o cantitate procentuală de aburi 
sub formă de condens.

Discuția dintre părți asupra cotei de 
aburi ce trebuia returnată de pîrâtă sub 
formă de condens a fost tranșata de că
tre organul arbitrai luând în considerare 
elementele prevăzute în această privință 
în documentația tehnică a respectivului 
sistem de termoficare.

Hotărârea astfel pronunțată este temei
nică și legală deoarece, în conformitate cu 
prevederile pot. 16 din Instrucțiunile de 
aplicare a tarifelor de energie electrică și 
căldură (elaborate în baza H.C.M. nr. 
1279/1962) consumatorii sînt obligați să 
restituie cantitățile de condens ce cores
pund valorilor prevăzute în proiectul in
stalației și în procesul tehnologie. (Decizia 
primului arbitru de stat nr. 2195/1974).

LIVRAREA PRODUSELOR 
CU ANTICIPAȚIE

Părțile au prevăzut în contract posibili
tatea livrării utilajului în avans față de 
termenul de livrare convenit.

Această prevedere, vizînd posibilitatea 
furnizorului de a livra în avans, nu ex- 



dude obligația acestuia de a încunoștiința 
pe beneficiar, mai înainte de a efectua li
vrarea, și de a-i cere acordul atît cu pri
vire la livrarea în avans, cit și în legătu
ră cu achitarea prețului utilajului la data 
livrării efective.

Cum furnizorul nu a procedat astfel, 
beneficiarul a fost în drept să refuze pla
ta prețului la data cînd s-a efectuat li
vrarea cu anticipație față de termenul 
stipulat în contract (Decizia primului ar
bitru de stat nr. 2)162/1974).

COMPETENȚA REZOLVĂRII LITIGI
ILOR PRIVIND EXPORTUL ȘI IM

PORTUL

în conformitate cu art. 9 pct. 2 din Le
gea nr. 5'1954, sînt de competența exclu
sivă a Arbitrajului de Stat Central, liti
giile referitoare la contracte ce se încheie 
ou privire la produse destinate exportului 
sau provenite din import, cînd una din 
părți este o întreprindere de comerț ex
terior.

Prin Instrucțiunea PAS nr. 4 1972 (as
tăzi lit. B diin Instrucțiunea PAS nr. 
6 1974) s-a precizat că, în sensul legii, 
prin întreprindere de comerț exterior se 
înțelege și unitatea autorizată să facă ope
rațiuni de comerț exterior conform art. 7 
din Legea nr. 7/1971.

întrudît raportul juridic dintre părți nu 
privește nemijlocit realizarea unor opera
țiuni de comerț exterior, calitatea uneia 
dintre părți — de unitate cu atribuții de 
comerț exterior — nu atrage competența 
Arbitrajului de Stat Central. (Decizia pri
mului arbitru de stat nr. 2182 1974).

• MODIGA NICOLAE — planificator 
întreprinderea de prefabricate beton — 
Galați, întreabă dacă aplicarea prevederi
lor art. 74 din Legea nr. 57/1974 este con
diționată de îndeplinirea condițiilor de 
studii și stagiu prevăzute de Legea nr. 
12/1971, respectiv dacă persoana numită 
temporar într-o funcție de conducere tre
buie să îndeplinească condițiile privind 
vechimea și studiile cerute de lege pen
tru noul post.

Legea nr. 57 1974 nu a abrogat expres 
și n'ici nu a scos din uz vreuna din pre
vederile Legii nr. 12/1971 ci, dimpotrivă, 
aceste două acte normative se aplică în 
mod conjugat. Drept urmare, persoana 
care este numită temporar într-o funcție 
de conducere trebuie să posede vechimea 
și studiile cerute de lege pentru funcția 

respectivă. Aceasta este regula și în mod 
nonmail ar trebui ca să nu sufere nici o 
încălcare căci, în caz contrar, s-ar ajunge 
la eludarea unor prevederi legale care au 
drept finalitate tocmai de a asigura o 
muncă de calitate în funcțiile de condu
cere.

în situații extreme și de excepție, cînd 
funcția de conducere trebuie exercitată 
neapărat, în caz contrar afeotîndu-se bu
nul mers al unității și cînd, cu toate efor
turile făcute, postul respectiv nu se poate 
ocupa de persoane ce îndeplinesc condiții
le de stagiu și de studii cerute de lege 
pentru acel post, s-a admis în practică și 
numirea unor înlocuitori care nu au ve
chimea și pregătirea legală. O asemenea 
măsură nu poate să devină un procedeu, 
trebuie să fie efectiv necesitată de nevoile 
unității, are caracter provizoriu și nu este 
pusă la adăpost de eventuale controale 
privind legalitatea.

• RACOVICEANU ION economist — 
București, întreabă de ce personalul din 
compartimentele financiar și contabilitate 
este penalizat cînd nu se realizează anu- 
miți indicatori precum: îndeplinirea pla
nului de producție, a planului prețului 
de cost, darea în funcțiune a obiectivelor 
la termenele prevăzute în plan, deși nu 
are posibilitatea de a acționa direct în 
nici un fel asupra acestor indicatori.

Chestiunea ridicată de Dv. necesită un 
spațiu mai mare și mai multe explicații, 
motiv pentru care vă recomandăm a ur
mări apariția volumului „Retribuirea 
muncii" editat de revista noastră. Pentru 
moment ne limităm a vă arăta următoa
rele :

— legiuitorul a înțeles a nominaliza în 
art. 41(3) unele compartimente cu sarcini 
specifice și anume C.T.C., protecția mun
cii, C.F.I., juridic, spre a le desprinde de 
activitatea materială a unității, deoarece 
personalul respectiv este pus, de multe 
ori, în situația ca pentru anumite încăl
cări să dispună sau să propună tocmai în
cetarea procesului de fabricație. Astfel, 
compartimentul C.T.C., protecția muncii 
pot cere oprirea executării unor produse 
sau lucrări, compartimentul juridic sau 
C.F.I. pot propune desființarea unor mă
suri luate, deși prin aceasta s-ar ajunge 
la nerealizarea sarcinilor de producție 
planificate. Tocmai spre a asigura legali
tatea și calitatea, legea a creat acestor 
compartimente independența necesară. Or, 
contabilii, contabilii principali, economiștii 
nu sînt în această situație ;

— ministerele, celelalte organe centrale 
sau locale, pot stabili în baza anexei 3 
pct. 1 alin. 2 a H.C.M. nr. 69/1975, indi
catori și sarcini în funcție de care se 
acordă retribuția pentru personalul din 
activitățile cu sarcini specifice, altele de- 
cîit cele nominalizate în lege și menționate 
mai sus.

9 MACARIE BENONI — Galați, în
treabă :

— dacă directorul unității poate tăia 
orele personalului din condica de prezen
ță, în cazul cînd acesta nu-și îndeplinește 
obligațiile de serviciu ;

— dacă persoanele de conducere cu 
muncă nenormată pot completa orele lu
crate peste programul de lucru cu timp 
liber corespunzător.

Procedeul de a tăia din condica sau 
listele de prezență orele efectuate de per
sonal este total nelegal fiind în contra
dicție cu Regulamentul privind evidența 
muncii și a retribuțiilor aprobat prin Or
dinul Ministerului Finanțelor nr. 602 din 
21 sep. 1957. Mai mult, o asemenea ope
rație constituie un fals care se poate do
vedi oricînd cu martori în cadrul unui 
eventual proces civil sau penal. Pentru a 
face și mai evidentă această nelegalitate 
vom arăta că un asemenea procedeu nu 
poate fi utilizat împotriva persoanelor a 
căror prezență se stabilește prin ceasuri 
de control ori tablouri de pontaj, chiar 
dacă cei în cauză venind la serviciu nu-și 
execută sarcinile lor zilnice.

Conducerea unității poate folosi un pro
cedeu legal pentru a diminua retribuția 
celor ce nu-și îndeplinesc sarcinile pro
prii, nu prin scăderea orelor de prezență, 
ci prin reducerea drepturilor pînă la 1/3 
potrivit prevederilor art. 45 din Legea nr. 
57 1974 :

— persoanele cu funcții de conducere 
cu muncă nenormată nu pot compensa 
orele lucrate peste programul de lucru cu 
timp liber corespunzător. Aceste persoane 
beneficiază de o retribuție stabilită în ra
port cu răspunderea și obligațiile ce le 
revin, precum și, după caz, de indem
nizații (a se vedea art. 121 din Codul 
muncii).

C. J
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